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Abstract

________________________________________________________________________________

Mikael Löfwall

Religionskunskap -Ett ämne i tiden?

En studie av kristendomens roll i ämnet religionskunskap

________________________________________________________________________________

Before the autumn term 2011 the Swedish compulsory school adopted new syllabuses in relation to, 

inter alia, religion. Changes within the religion topic have historically been a heavily debated issue 

among decision-makers, interest groups and the church, where the role of the Christianity has been 

particularly controversial.

The main purpose of this study is therefore to investigate how the Swedish compulsory school’s 

teaching of Christianity has changed over the years. I have in order to conduct this study applied a 

descriptive method as well as a content analysis. The Swedish compulsory school’s current and 

historical syllabuses in religion have served as basis for this study.

The outcome of this study clearly shows that the Christianity has received less influence to the 

benefit of other topics. At the same time the content of the Swedish school’s teaching has to a large 

extent changed and put currently more focus on the religion’s impact on the society as well as the 

society’s impact on the religion. However, from a globalization and secularization perspective the 

changes are to a large extent self-evident and not very surprising, due to the fact that the Christian 

influence over the Swedish society no longer is of same importance and that modern society allows 

different religions within the same national boundary. 
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1. Inledning

Under höstterminen 2011 trädde nya ämnesplaner för grundskolan i kraft, för ämnet 

religionskunskap innebar detta den fjärde ämnesplanen som inte benämns som kristendomskunskap.

Förändringar i ämnesplanerna i religionskunskap och kristendomskunskap har historiskt sätt vållat 

heta debatter. Dusterna har bland annat handlat om huruvida ämnet skall vara konfessionellt eller 

inte, hur ämnet skall benämnas och vad det skall innehålla. Kristendomen och dess plats i 

undervisningen har varit särskilt omdebatterad (Alogotsson 1976). Vi lever idag i en globaliserad 

värld som ständigt påverkas av folkströmningar och ny teknologi, att det sker förändringar i 

religionsämnet är således naturligt. Samtidigt som den globaliserade världen blir allt mer påtaglig 

sker det religiösa förändringar. Sekulariseringen har effekter på samhället, dess olika institutioner 

och invånare (Berger 1969).

Religionsämnet engagerar och upprör människor. Det är därför intressant att studera förändringar i 

kristendomens roll i religionskunskapen och hur denna har förändrats över tid. Nästintill alla 

svenska medborgare går i grundskolan och läser därmed religionskunskap. Förändringar i 

ämnesplanen får således betydande konsekvenser för ett stort antal människor, detta är ytterligare en 

anledning till studieobjektets relevans. 

Som lärarstudent i bland annat religionskunskap är det av vikt att få kännedom om ämnesplanerna 

och deras historia. Jag är övertygad om att detta gör mig till en bättre lärare då jag får en förståelse 

för ämnets historia och varför vissa förändringar i ämnesplanen har gjorts. Det är således i detta 

som mitt personliga intresse ligger.
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2. Syfte

Denna studie syftar till att kartlägga hur ämnesplanerna i grundskoleämnet religion hanterar 

kristendomen med avseende på utrymme och funktion utifrån sekulariserings- och 

globaliseringsteori.

2.1 Frågeställningar 

-Vilken ambition har ämnesplanerna med undervisningen i kristendom?

-Hur stort utrymme har kristendomen givits i respektive ämnesplan i relation till andra teman?

-Vad anses vara relevant att lära ut om kristendomen i de olika ämnesplanerna? 
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3. Bakgrund
I kommande avsnitt kommer jag att överskådligt beskriva relationen mellan kristendomen och det 

svenska skolväsendet från sent 1800-tal till 1970-talet. Avsnittet berör därtill översiktligt 

religionsämnet över denna tid.

3.1 Kristendomens historiska bakgrund i svenska skolan
Under flera hundra år har den svenska skolan präglats av kyrkan och kristendomen. Luthers lilla 

katekes låg under denna period till grund för undervisningen som i bästa fall skapade läsförståelse 

hos eleven (Lundgren m.fl. 2010). Vid industrialiseringens intåg under sent 1800-tal förändrades 

dock mycket. Industrin växte, vetenskapen gjorde stora framsteg och allt fler människor övergav det 

traditionella jordbruket till förmån för lönearbete i städerna. Det nya samhället ställde krav på en 

utbildad befolkning vilket krävde stora förändringar av skolan (Lundgren m.fl. 2010:73-74). Dock 

hade religionen vid denna tidpunkt fortfarande ett betydande inflytande över den svenska skolan. 

Exempelvis var skolministern även ansvarig för kyrkofrågor (Forsell 2005:15). 

Fram till 1900-talet hade skolan till stor del styrts av kyrkan, vid sekelskiftet försvagades kyrkans 

inflytande och lärarkåren och politiker tog i en högre grad över ansvaret av skolan. Kyrkans 

officiella inflytande försvann dock så sent som 1958 då länskolnämnden inrättades (Lundgren m.fl. 

2010:80). 

År 1919 utgav folkskolöverstyrelsen en ny undervisningsplan som grundades på nya pedagogiska 

strömningar. Förändringar i kristendomsundervisningen vållade debatt då en rad ändringar  i ämnet 

genomfördes (Lundgren m.fl. 2010:79). Ändringarna bestod bland annat i att Luthers katekes fick 

en blygsam roll i kristendomsundervisningen och att Bibeln istället utgör grunden för 

undervisningen (Algotsson 1975:216.) Under 1940-talet uppstod det på nytt debatt om 

undervisningen i religion. Debatten kretsade kring huruvida undervisningen skulle vara objektiv, i 

avseendet innehåll och lärarens personliga uppfattningar. Debatten uppkom efter en proposition av 

den dåvarande utbildningsministern. Under de kommande åren behandlades flera motioner om 

ämnets objektivitet (Algotsson 1976:33-334). Under 1950 talet fastslogs det att 

kristendomsundervisningen skall vara icke konfessionell och därmed objektiv (Algotsson 1976:347-

348). I 1962 års läroplan behandlas även andra religioner än kristendomen, dock har kristendomen 

vid denna tidpunkt en särställning gentemot andra religioner. Den nya läroplanen öppnade  upp för 

diskussioner om andra livsåskådningar dock endast på direkta frågor från eleverna (Algotsson 
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1976:361-362). År 1969 publiceras åter en ny läroplan för grundskolan, kristendomsämnet får i och 

med detta ett nytt namn och heter från och med 1969 religionskunskap. Undervisning om andra 

livsåskådningar än kristendomen betonas och ämnet integreras med andra samhällsorienterade 

ämnen under namnet ”SO” (Algotsson 1976:507). Den nya läroplanen i religion vållade debatt 

främst inom de kristna leden. En minoritet av kristna grupper vände sig emot att religionsämnet 

blev sammanslaget med andra ämnen och att undervisningen skulle vara icke konfessionell. Det är 

dock med relativt stor samstämmighet som den nya objektiva undervisningen introduceras. 

(Algotsson 1976:508). 
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4. Ämnesplanerna
I detta avsnitt kommer jag att ge en kort beskrivning över de ämnesplaner som behandlas i studien. 

Innehållet består av vilka större förändringar som ämnesplanen innebar och när styrdokumentet trätt 

i kraft.

Lgr69, utgiven den 29 Maj 1969. Ämnesplanerna träder i kraft vid starten av läsåret 1970/1971. 

Kristendomen behandlas under ämnet religionskunskap. Skolöverstyrelsen står för publikationen av 

ämnesplanerna (Lgr69 1975:6-7). Lgr69 var ett försök att minska klassklyftorna i samhället, vilket 

resulterade i en enhetligare skola. Förändringarna innebar mindre valbarhet för den enskilda eleven 

och fler obligatoriska ämnen (Richardson 2004:124).

Lgr80, utigiven 14 februari 1980. Ämnesplaner i lgr80 gäller från och med starten av läsåret 

1982/1983. Kristendomen behandlas under ämnet människans frågor inför livet och tillvaron; 

religionskunskap. Skolöverstyrelsen ansvarar för publikationerna av ämnesplanerna (Lgr80 1980:4-

7). Lgr80 ersätter den tidigare ämnesplanen Lgr69. I lgr80 öppnar skolan upp för en 

individanpassad undervisning där eleverna får ett större inflytande över undervisningen. Därtill fick 

undervisningen i ämnet svenska ett högre fokus då detta ansågs vara viktigt för skolans roll som 

förmedlare och bärare av kultur (Richardson 2004:186-187). 

Lpo94 träder i kraft i och med terminsstarten av läsåret 1994/1995. Kristendomen behandlas i 

ämnet religionskunskap. Skolverket ansvarar för publikationen av lpo94 (skolverket.se). Lpo94 

ersätter de tidigare styrdokumenten som återfinns i Lgr80. Lpo94 innebar stora förändringar för 

skolan då bland annat kommunerna fick ett större ansvar för finansieringen av skolorna, något som 

staten tidigare ansvarat för. Den nya läroplanen skiljer sig därtill genom att den uppger riktlinjer och 

mål som eleverna skall uppnå men inte vilket stoff eller arbetsmetoder som skall användas 

(Richardson 2004:188).

Lgr11 träder i kraft i och med terminsstarten av läsåret 2011/2012. Kristendomsundervisningen är 

en del av religionskunskapen. Skolverket ansvarar för publikationen av ämnesplanerna, lgr11 

ersätter lpo94 och är den ämnesplan som är giltig i landets alla skolor just nu (Lgr11 2011).
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5. Tidigare forskning
Om skolämnet religionskunskap och dess innehåll har det bedrivits en del forskning inte minst 

bland studenter. Dock har jag inte funnit några studier som innefattar den nya ämnesplanen ifrån 

2011. Detta grundar sig givetvis i att innehållet i ämnesplanerna först trädde i kraft i och med 

höstterminen 2011. I studenters uppsatser tenderar läroboksanalyser vara av extra stort intresse. I de 

studier där ämnesplanen varit i fokus finns det en avsaknad av teoriavsnitt, studierna är därtill 

endast utav beskrivande karaktär.

Professor Göran Gustafsson (2000) behandlar sekulariseringsbegreppet i sin bok Tro, samfund och 

samhälle, han exemplifierar ofta till skolan för att påvisa vilka effekter sekulariseringen haft på 

samhället. Även sociologi-professorn Peter Berger (1969) exemplifierar med skolan när han 

diskuterar sekulariseringsbegreppet i boken The sacred canopy.

Karl Göran Algotsson (1976) är professor i religionssociologi och har i en avhandling, disputerad i 

Uppsala, behandlat religionsundervisningen och den debatt som har förts om ämnet. Vidare berör 

Algotsson  läroböcker och religiöst inflytande över skolan. Avhandlingen tar sin start i mitten 1800-

talet och avslutas med 1969 års läroplan. I avhandlingen går det att följa hur kristendomen fått en 

allt mindre betydelse i religionsämnet men också i skolan som helhet (Algotsson 1976).

I kontrasternas spel ger didaktik professor Per-Johan Ödman (1995) en historisk genomgång av det 

svenska skolväsendet. Religionsämnet och kristendomens inflytande över skolan berörs genom 

boken men är inte bokens huvudsakliga fokus. Likt Algotsson konstaterar Ödman att kyrkans 

inflytande i skolan mer eller mindre försvann under 1900-talet (Ödman 1995).

Anna Johansson (2005) har skrivit studentuppsatsen Religionsundervisning för livet  som behandlar 

religionskunskapens utveckling mellan 1970-1994. Hon har bland annat kommit fram till att 

religionsundervisningen har en tynande tillvaro inom den svenska skolan, där ämnets 

undervisningstimmar minskat kraftigt. Hon menar därtill att religionsundervisningen bör vara 

uppbyggd på ett sätt som gör att eleverna får en möjlighet att inte bara lära sig om religioner men 

också lära sig av dem (Johansson 2005).   

Doktor Mary Hayward (2006)  är en engelsk forskare som specialiserat sig på läro- och 

ämnesplaner. I sin artikel Curriculum Christianity  studerar hon vilka värden som kristendomen har 
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i det brittiska skolsystemets styrdokument. Hennes forskning pekar på att religionsundervisningen 

till stor del bygger på kristna traditioner och högtider (Hayward 2006). 

6. Teori
I detta avsnitt kommer jag att ge en överblick av de teorier som ligger till grund för studien. I det 

kommande avsnittet teoretiska utgångspunkter preciseras de teorier som kommer att användas.

Jag har valt utgå från sekulariserings och globaliseringsteori, dessa teorier är mycket breda i sin 

natur vilket gjort det omöjligt att belysa alla tolkningar och uppfattningar inom respektive fält. 

6.1 Sekularisering
Sekulariseringsbegreppet och dess innebörd är omdiskuterad, många forskare har utvecklat teorier 

om vad begreppet skall innehålla. En vanlig beskrivning  av sekulariseringen är att religionen får en 

minskad betydelse i samhället. I det svenska samhället är detta en process som är möjlig att följa 

genom att studera en relativt kort tidsperiod på 60 år (Gustafsson 2000:235). Religionssociologen 

Göran Gustafsson (2000) exemplifierar  bland annat med att  kyrkan inte längre har samma skydd 

av lagen ifrån att bli förlöjligad eller skymfad och att prästernas roll som medlare vid skilsmässor 

har tagits bort. Han menar att skolan är det område som tydligast visar på religionens förändrade 

roll i samhället (2000:235-236).

Redan under medeltiden  bedrevs konfessionell undervisning i svenska skolor som i hög grad 

byggde på Luthers katekes. 1919 förändrades kristendomsundervisningen vilket möttes av starka 

reaktioner ifrån den kristna opinionen. 1962 beslutades det att kristendomen skulle dela utrymme 

med andra livsåskådningar och religioner. Benämningen kristendomskunskap försvann under denna 

period och ersattes med religionskunskap. Successivt har skolans roll som fostrare av den kristna 

läran försvunnit (Gustafsson 2000: 235-237).

Statsvetaren Magnus Hagevi (2009) menar att det är svårt att finna en allmänt vedertagen definition 

av sekulariseringsbegreppet. I sitt arbete om religiösa förändringar använder han sig av vad han 

väljer att kalla en enkel definition av sekulariseringsbegreppet: ”att religion betyder allt mindre för  

allt fler människor och inom allt fler samhällsområden” (Hagevi 2009:75). Med denna definition 

går det att konstatera att Sverige är ett av de länder i världen som är mest sekulariserade (Hagevi 

2009:75). Dock är detta en väldigt bred definition av vad sekulariseringen är för något, och det är 

således ingen uttömmande förklaring av fenomenet. 
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Religionssociologen Peter Berger (1967) definierar sekulariseringsprocessen som religionens 

minskade inflytande över samhällets institutioner, kultur och invånare. Sekularisering i denna 

mening innebär att religionen inte bara tappar sitt inflytande över skola och utbildning utan också 

inom de kulturella livet. Sekulariseringen leder således till en minskande religiös betydelse inom det 

litterära, konsten, filosofin och vetenskapen (Berger 1967:107). Vissa grupper i samhället påverkas i 

högre grad av sekulariseringen än andra. Det har visat sig att medelålders män i arbetarklassen är 

den grupp som i högst grad blir sekulariserade (Berger 1967:108). Enligt Berger har en hel 

generation av människor uppkommit där religionen inte spelar någon avgörande roll i det 

vardagliga livet. Genom globaliseringen och spridningen av den västerländska livsstilen tror Berger 

att sekulariseringen kommer att bli världsomfattande (Berger 1967:108). Bergers teori om 

sekularisering kan i ett sammanhang relaterat till skolan sammanfattas som att religionen har fått ett 

minskat inflytande. Då Sverige traditionellt sett är ett kristet land borde således kristendomen fått 

ett mindre utrymme i religionskunskapens ämnesplaner till förmån för andra arbetsområden. 

Peter Berger är idag inte lika kontroversiell i sin sekulariseringsteori och han har valt att ta tillbaka 

delar av sin uttalanden. Hans forskning har dock varit tongivande inom sekulariseringsområdet  och 

han saknar inte anhängare. Teorierna fungerar väl i en uppsats av denna karaktär då det är möjligt 

att skönja tendenser genom extremiteten i hans teori.    

Hagevi (2009) menar  att kristendomens minskade roll i det svenska samhället inte endast går att 

förklara genom sekularisering. Att Sverige har en betydande invandring leder till en religiös 

förändring så till vida att invandrargrupper i många fall har en annan religiös tillhörighet än 

kristendomen (Hagevi 2009:75-76). Det mångkulturella samhället måste anpassas så att det passar 

en befolkning där religiösa och icke-religiösa tillhörigheter samexisterar vilket leder till att en 

enskild religion inte längre kan ha ett stort inflytande. Även Peter Berger (1961) ser ett samband 

mellan människors rörlighet och religiös förändring. Människors ökade rörlighet för oss således in 

på en annan teori av betydelse i detta arbete, globaliseringen.

6.2 Globalisering  
Globaliseringsbegreppet är laddat av både positiva och negativa värden beroende på vilka 

sammanhang begreppet används och vilken teoretisk utgångspunkt som används. Begreppet är 

således svårt att avgränsa då det finns många olika definitioner av det.  
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Den svenska staten har tillsatt ett globaliseringsråd vars uppgift är att bemöta de utmaningar och 

möjligheter som globaliseringen medför. Globaliseringsrådet  menar att globaliseringen till stor del 

möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen och politiska beslut. Detta har sänkt kostnader för 

transporter och kommunikation mellan länder vilket möjliggjort ett ökat utbyte av bland annat 

teknologi, kapital och information. Globaliseringen har därtill resulterat i ett utökat utbyte av kultur, 

religion, attityder och livsåskådningar. Handel med varor och utbyte av kulturellt betingade värden 

är inga ny företeelser. Globaliseringsrådet menar dock att intensifieringen av ovannämnda utbyten 

är vad som menas med globalisering (Regeringskansliet 2011).

Manfred B. Steger (2009), professor i statsvetenskap,  menar att globaliseringsbegreppet är 

svårdefinierat då det används i så många olika sammanhang. Han väljer dock att definiera begreppet 

som ett tillstånd där nationsgränser har spelat ut sin roll gällande ekonomiska, kulturella och 

politiska värden. Globaliseringen försvagar således nationalstaten i en riktning mot en global stat 

(Steger 2009:8-9). 

Kerstin Von Brömssen (2004), som är lektor i religionsvetenskap och specialiserad på didaktik, ser 

det multikulturella samhället som en effekt av den globaliserade världen. Detta får konsekvenser för 

samhället, som måste bemötas. Resultatet blir att det svenska samhället består av flertalet religioner 

och kulturer som ska samsas inom samma nationsgränser. Det pluraliserade samhället står enligt 

Brömssen inför en rad nya utmaningar, där skolan genom undervisning får en funktion att skapa 

förståelse mellan olika kulturer.

Professor Peter Beyer (1994) menar att globaliseringen har medfört att människor fått ett större 

kulturellt och religiöst utbud att välja mellan. Värderingar, kultur och religiösa förhållningssätt 

sprids globalt som en effekt av globaliseringen. Människor har möjligheten att konsumera de 

religioner som attraherar dem (Beyer 1994:225-227). Globaliseringen begränsas således inte bara 

till ekonomiska, politiska och teknologiska flöden utan inbegriper även kulturella och religiösa 

värden.

6.3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för det fortsatta 

arbetet och således utgör den teoretiska ramen för studien. 
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6.3.1 Utgångspunkt sekularisering
Enligt Peter Bergers (1969) definition av sekulariseringsteorin spelar religionen allt mer ut sin roll i 

samhället och ersätts av andra värden. Institutioner, invånare och kulturen beaktar i allt mindre grad 

religionen i sitt sätt att agera. Berger exemplifierar med att många västerländska stater har skiljt sig 

från kyrkan och hur religionens inverkan över barns utbildning begränsats och i många fall helt 

upphört. Vidare menar Berger att synen på forskning, kultur och filosofi i grunden förändrats genom 

det sekulariserade samhället (Berger 1969:107). Sekulariseringen är inte något som är begränsat till 

några få områden eller länder utan går att observera globalt i alla moderna samhällen (Berger 

1969:108-109). 

Inom den svenska skolan har sekulariseringen bland annat yttrat sig genom att kyrkans inflytande 

över undervisningen helt har försvunnit. Gustafsson (2000) drar även han paralleller till  skolan och 

då i synnerhet den svenska, han menar bland annat att kristendomsämnets förvandling till 

religionskunskap är en tydlig markör för sekularisering. 

6.3.2 Utgångspunkt globalisering
Peter Beyer (1994) begränsar inte globaliseringen till att endast beröra ekonomiska och tekniska 

flöden utan även det religiösa. Med detta menar han att även religiösa uppfattningar och värden rör 

sig över nationsgränserna och sprids över världen. Beyer menar därtill att religionen utmärker sig 

från andra flöden genom att den utövar inflytande över fler människor än de som är direkt kopplade 

till de olika religiösa organisationerna (Beyer 1994:225). Beyer jämför religionens roll i den 

globaliserade världen med marknadsekonomin där människor har möjlighet att välja om de vill 

utöva hela eller delar av en religion. Människan blir enligt denna teori konsumenter på en religiös 

marknad (Beyer 1994:226). 

Kerstin Von Brömmsens (2004) menar att den globaliserade världen med alla dess möjligheter leder 

till ett pluralistiskt samhälle (Von Brömmsen 2004:264). Skolans religionsundervisning lever enligt 

Brömmsen inte upp till de krav som exempelvis de muslimska eleverna ställer på undervisningen i 

religion. Fokuset ligger i allt för hög grad på kristendomen och eleverna tenderar att uppfatta 

undervisningen som enformig. Elever med olika etniska bakgrunder uppfattar dock religion på olika 

sätt, etniskt svenska elever tenderar till att inte uttrycka ett lika stort intresse för det religiösa. 

Oavsett etnisk bakgrund blir det dock ofta häftiga diskussioner när ämnet berörs (Von Brömmsen 
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2004:265-266). Brömmsen förespråkar att religionsundervisningen i ett globaliserat och pluralistiskt 

samhälle skall innehålla teorier och begrepp ifrån många kulturer (Von Brömmsen 2004:270).

7. Metod
I följande avsnitt kommer jag presentera hur studien har genomförts, vilka metoder som har använts 

och motiven bakom dessa. 

7.1 Metodval 
För att svara mot studiens syfte kommer jag bedriva litteraturstudier av relevanta dokument och 

litteratur inom området. Ämnesplanerna ifrån 1969 (Lgr 69), 1980 (Lgr 80), 1994 (Lpo 94) och 

2011 (Lgr11) kommer att ligga till grund för studien. Genom att använda mig av två olika 

angreppssätt ämnar jag uppnå en triangulering vilket skall styrka validiteten i studiens resultat. Med 

triangulering menas att jag använder mig av mer än en metod i studien. Detta angreppssätt ger en 

större tillförlitlighet till resultatet. Det är vanligt att forskare använder sig av en kvantitativ metod 

och bekräftar denna med hjälp av en kvalitativ (Bryman 2011:354). För att kunna redogöra för 

utvecklingen i ämnesplanerna kommer jag att använda mig av en beskrivande metod samt en 

innehållsanalys. Detta är enligt Ekstrad (2001) vanliga metoder inom religionsvetenskapliga 

disciplinerna, inte minst vid kartläggning av intentioner. De valda metoderna kan således anses vara 

lämpliga för en studie av denna karaktär.

Den deskriptivt fenomenologiska innehållsanalysen syftar till att beskriva innehållet på ett 

sanningsenligt sätt men också till att klassificera data i kategorier (Gillhus & Mikaelsson 2003:76).

Med denna metod söker forskaren således inga förklaringar av innehållet utan vill snarare 

klassificera och beskriva innehållet på ett korrekt sätt. Gillhus & Mikaelsson (2003) menar därtill 

att fenomenologin är ett utmärkt verktyg vid jämförelser. Detta då klassificeringen leder till att 

forskaren får möjlighet att urskilja likheter och skillnader i de texter som jämförs (2003:92).   

7.2 Genomförande
Det jag ämnar analysera är dels ämnesplanen i religionskunskap som fenomen, dels textens innehåll 
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i dess olika beståndsdelar var för sig. Genom den deskriptivt fenomenologiska innehållsanalysen 

kommer ämnesplanerna bearbetas för att jag ska kunna beskriva och kategorisera dess innehåll. 

Innehållsanalysen syftar till att belysa vilka delar av  ämnesplanerna som lyfts fram som särskilt 

relevanta för eleverna och blotta de värderingar som finns i texterna. Jag kommer därför grundligt 

läsa ämnesplanerna för att kunna återge och beskriva dess innehåll och finna relevanta kategorier. 

Jag kommer att göra detta efter Melin & Langes (2000) metod som går ut på att finna teman i varje 

stycke. Det är därefter möjligt att se hur dessa teman bildar mönster i texten. Det blir därtill möjligt 

att upptäcka om ett visst fenomen får en högre ställning än något annat (Melin & Lange 2000:59).

Det är möjligt att klassificera och urskilja fenomen inom materialet genom att analysera vad 

författarna valt att texterna skall innehålla och vad som har uteslutits. Hur detaljerat ett visst 

fenomen beskrivs visar på vikten av dess betydelse. Detta avslöjar i sin tur vilka värderingar, 

ambitioner och funktioner de olika delarna i texten har.

Kategoriseringen är viktig för att kunna svara på hur kristendomens roll har förändrats i relation till 

övriga kategorier men också mellan olika ämnesplaner. Kategorierna är i förväg bestämda och 

utarbetade  genom den deskriptivt fenomenologiska metoden och redovisas i ett 

kategoriseringsschema (Bilaga). Varje kategori kommer att innehålla begrepp tagna från respektive 

ämnesplan och som är förknippade med sin kategori. Exempelvis kopplas Bibeln till kristendomen, 

Koranen till islam och så vidare. I studiet av ämnesplanerna utgår jag ifrån följande utarbetade 

kategorier: 

-Hinduism

-Buddhism

-Judendom

-Kristendom

-Islam

-Etik

-Demokrati

-Sekulära åskådningar

-Källkritik 

 Resultatet av kategoriseringen i respektive ämnesplan har därefter jämförts för att påvisa eventuella 

förändringar i kristendomens roll i ämnesplanerna. Ämnesplanerna i religionskunskap är inte 
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identiska i avseendet rubriker, omfattning och innehåll. Därför kommer kategorierna att redovisas i 

procent för att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan de olika ämnesplanerna. Procenten kommer 

att avrundas till två decimaler för att ge en så tydlig återgivning av materialet som är möjligt.

7.3 Urval
Jag har valt att studera ämnesplanerna för grundskolan då detta är en obligatorisk skolform som alla 

medborgare måste genomgå. Ett alternativ hade varit att studera den gymnasiala skolformen men 

denna är dock frivillig. Gymnasieskolans ämnesplaner varierar till en viss grad mellan de olika 

programmen och den mängd religionskunskap som eleverna läser skiljer sig efter gymnasieprogram 

och valbara kurser. Omfattningen av religionsundervisning varierar således mellan elever på 

gymnasiet vilket hade inneburit en rad metodologiska svårigheter.   

Materialet utgörs av Skolverket publicerade ämnesplaner i skolämnet religionskunskap under 

perioderna 1969-2011. Anledningen till att denna period är särskilt intressant går att finna i att 

ämnet religionskunskap infördes i svensk skola i och med Lgr 69 och att den senaste ämnesplanen 

publicerades under 2011. Innan Lgr 69 benämndes ämnet som kristendomsundervisning. Perioden 

omfattar således samtliga ämnesplaner som innehåller skolämnet religionskunskap.  

7.4 Avgränsningar
I ämnesplanerna kommer inte kriterierna för de olika betygsstegen att analyseras då dessa inte är 

obligatoriska för eleven. Ett högre betyg kräver mer av eleven än det som ämnesplanen presenterar 

som grundläggande. Därtill kommer studien att inrikta sig på de innehåll som avser högstadieskolan 

(årskurs 7-9). Detta har gjorts för att göra materialet hanterbart.

Studien har inte som ambition att studera hur religionsundervisningen bedrivs i praktiken. Syftet är 

att analysera de styrdokument som ställer upp riktlinjer för  hur undervisningen skall vara utformad 

i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Således svarar inte resultatet mot hur 

undervisningen i realiteten bedrivs i skolorna.  
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8. Begreppsförklaring
I detta avsnitt kommer jag att förklara en del av de begrepp som används i studien. Tolkningarna av 

begreppen visar på hur de har använts.

Kursplan – En kursplan anger vilket innehåll, mål och värde ett visst ämne i skolan har.

Ämnesplan – Se läroplan, är även det namnet som genomgående kommer att användas för 

läroplaner och ämnesplaner.

Kristendomskunskap – Är namnet på den religionsundervisning som gavs i svenska skolor innan 

ämnesplanen från 1969.

Religionskunskap – Är den vanligaste benämningen på religionsundervisningen från och med 

ämnesplanen lgr69.

SO – SO står för samhällsorienterade ämnen, religionskunskapen ingår bland dessa tillsammans 

med bland annat samhällskunskap och historia. 
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9. Resultat 
I resultatdelarna kommer resultatet av studien redovisas. Resultatet är uppdelat i tre delar och 

redovisas således därefter. Resultatet kommer därefter att knytas samman med teorin i analysdelen.

9.1 Innehållsanalys
Lpo69

I Lpo69 ges detaljerade anvisningar om innehåll, mål och vilka huvudmoment som skall ingå i 

undervisningen. Ämnesplanen är således indelad efter rubrikerna mål, huvudmoment samt 

anvisningar och kommentarer.

Lpo69 målformulering 

Lpo69 inleds med en målformulering där kursens övergripande syfte presenteras. 

Religionskunskapens mål skall vara uppfyllda efter årskurs nio. Målformulering återfinns även i de 

övriga ämnesplanerna som studerats i denna studie.  

Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas 
huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och 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 en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga 
grundfrågor och tankeströmningar.

Undervisningen skall vara vidsynt och objektiv, att den meddelar sakliga kunskaper om olika tros- 
och  livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt  söka påverka elevernas att omfatta 
en viss åskådning.  

(Lpo69 1975:175)

Religionsundervisningen skall enligt ovanstående anvisningar inbegripa en stor mängd religioner, 

eleven skall ha kunskap om de kristna texterna, tro och etik, kristendomshistoria och de olika 

samfunden. Vilka övriga religioner som eleven skall få kunskap om preciseras inte i 

målformuleringen. Studiet av övriga religioner inbegriper kunskap om deras religiösa texter, vilka 

olika samfundsformer som existerar samt deras tro och etik. Innehållsmässigt skall således eleven 

inte förvärva lika mycket kunskap om övriga religioner som kristendomen. I 

kristendomsundervisningen skall eleven lära sig den kristna historien och målen tenderar till att 

ställa högre krav på kunskaper om Bibelns innehåll än övriga religioners heliga texter.  

Målformuleringen lyfter fram sekulära åskådningar som ett särskilt arbetsområde som eleverna 

skall få kunskap om, även etiska grundfrågor skall behandlas inom religionskunskapen i Lpo69. I 

1969 års ämnesplan går det att urskilja fyra kategorier av innehåll, kristendom, övrig religion, 
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sekulära åskådningar och etik. Kristendomen tar störst utrymme i målformuleringen av de olika 

kategorierna. Ämnesplanen betonar objektivitet i undervisningen och får inte auktoritativt influera 

eleven i någon riktning. 

Lpo69 Huvudmoment

Under rubriken huvudmoment redogörs för vilka huvudsakliga moment som skall ingå i 

undervisningen. Då denna studie behandlar högstadieskolan, vilket idag motsvarar årskurs 7-9 är 

det detta avsnitt från ämnesplanen som kommer att studeras. 

Huvudmomenten domineras av moment som berör kristendomen. Kunskaper om diverse kyrkor och 

samfund samt deras historia skall ingå i undervisningen. Religionskunskapen skall behandla etik 

som kan tänkas vara särskilt aktuell för ungdomar genom den kristna trosuppfattningen. Därtill 

utgör Bibeln ett betydande inslag i undervisningen genom att eleven skall erhålla kunskaper om 

dess grundtankar, tillkomst samt betydande delar ur Gamla och Nya Testamentet. 

Bland huvudmomenten preciseras ett antal religioner som skall ingå i undervisningen. Dessa är 

kristendom, judendom, hinduism, islam, buddism och naturfolkens religioner. Judendomen skall 

främst beröras i relation till Gamla Testamentet medan Koranen är en del av undervisningen om 

islam. Därtill skall eleven få kunskaper om filosofi och religion i det antika Grekland och 

religionens roll i konflikter.

Lpo69 anvisningar och kommentarer

Under rubriken anvisningar och kommentarer  redogör skolverket för vilket stoff som skall ingå i 

kursen samt vilka läromedel och arbetssätt som är relevanta.

Enligt anvisningarna skall undervisningen belysa frågor om tro- och livsåskådningar samt behandla 

etiska frågor i relation till dessa. Frågorna skall behandlas i relation till kristendomen men också till 

andra religioner och livsuppfattningar, vilka dessa är preciseras inte närmare i detta avsnitt. Vidare 

lyfts kristendomen fram som essentiell för medborgare för att kunna orienterare sig i samhället. I 

ämnes planen står det enligt följande:

God kännedom om kristendomens förhistoria och grundare, dess källskrifter och historia, dess olika 

riktningar, nutida trosuppfattningar  och institutioner och dess betydelse i dagens samhälle hör därför 

inte bara till allmän bildning att känna till utan också till de instrument, som var och en behöver för 
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sin livsorientering. 

(Lpo69 1975:176) 

Vidare ges det anvisningar om att undervisningen bör behandla såväl religiösa som icke 

religiösa uppfattningar i relation till samhällslivet. Dock exemplifieras detta med 

kristendomens betydande roll i världen. Undervisningen skall innehålla religiösa urkunder i 

form utav Bibeln. Ämnesplanen är mycket tydlig i detta genom följande formulering ”Bibeln 

skall ha en central plats vid undervisningen om kristendomen” (Lpo69 1975:176). Även 

psalmboken skall ha en central roll i undervisningen där både melodi och innehåll anses vara 

relevant för eleven. Vid undervisning om judendom lyfts Gamla Testamentet fram som en 

självklar urkund. Vid studerande av andra religioner skall eleven, om det är möjligt, få kontakt 

med relevanta urkunder. 

Undervisningen skall utgå från elevernas intresse och arbetet skall aktualiseras genom 

lärarens engagemang. Det skall vara tydligt vad som är tro eller värderingar och vad som 

bygger på fakta. Läraren har till uppgift att vara saklig och att inte beblanda egna värderingar 

med undervisningen med hänsyn till eleverna och deras familjer. Besök i kyrkorum anses vara 

relevant för undervisningen och religiös andakt under morgonsamlingar uppges förmedla 

religionernas upplevelsesida.   

Lpo80

I Lpo80 byter religionskunskapen namn och benämns som: människan frågor inför livet och 

tillvaron: Religionskunskap. Ämnet delar övergripande mål med övriga samhällsorienterade 

ämnen. I ämnesplanen finns rubrikerna mål och huvudmoment.  

Lpo80 målformulering

I Lpo80 lyfts demokrativärdet fram som särskilt viktigt. Skolan har som uppgift att lära 

eleverna de demokratiska rättigheter och skyldigheter som en medborgare har. Detta beskrivs 

i ämnesplanen enligt följande:

Skolan samhällsorientering har ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Undervisningen skall ge kunskaper om och förståelse för de lagar och 

normsystem som vårt samhälle vilar på. Den skall också leda till insikt om vikten av att värna om de 

demokratiska rättigheterna och fullgöra skyldigheterna.

(Lpo80 1981:119)
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Det kristna arvet skall studeras av eleverna och Bibeln är den urkund som undervisningen om 

kristendom skall grunda sig ur. Undervisningen skall jämföra de kristna traditionerna med 

andra religioner och livsåskådningar. Invandrares religiösa arv ses som värdefull då de kan 

bidra till att aktualisera dessa frågor. Lpo80 beskriver detta genom att uttrycka sig enligt 

följande: 

[...]  skall det kristna arvet jämföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar. De religiösa 

arv som många invandrare för med sig ger värdefulla bidrag till belysningen av dessa frågor.

 (Lpo80 1981:121)

Undervisningen skall leda till att eleverna utvecklar respekt och förståelse för andra kulturer 

och dess värderingar. Demokratin är dock okränkbar och allt som strider mot demokratiska 

värden skall undervisningen tydligt ta avstånd från. Målen lyfter också fram andra 

åskådningar än de som är religiösa som relevanta. 

Kristendomsundervisningen antar en central roll bland de religioner som skall studeras. 

Samtidigt betonas andra områden, så som demokrati, i än högre grad än kristendomen.

Lpo80 huvudmoment

Hur människan orienterar sig i samhället utifrån religiösa och icke-religiösa uppfattningar 

lyfts fram som särskilt relevant i huvudmomenten. Frågor som rör livsfrågor, tro och etik skall 

uppta stora delar av undervisningen. I ämnesplanen exemplifieras det med olika teman som 

undervisningen kan beröra. Dessa teman rör sig mellan ett brett spektrum och berör bland 

annat sexualetik, relationer, tro och bön, frälsning och nåd samt brott och straff. 

Religionskunskapen skall utgå från eleven och dennes erfarenheter. Därtill är det viktigt att 

undervisningen behandlar aktuella företeelser, personer och händelser i samhället.  

Under rubriken huvudmoment finns det ett antal punkter som preciseras tydligare än övrigt 

innehåll och som skall ingå i undervisningen. Dessa består utav fyra huvudmoment, Bibeln, 

kyrkokunskap, religionshistoria och sekulära åskådningar. Under det första momentet skall 

Bibeln studeras som inspirationskälla, dess tillkomst och olika delar. Jesus förkunnelse och 

som Kristus. Kyrkokunskapen berör den katolska kyrkan, väckelserörelser, nyandlighet och 
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den moderna gudstron. I religionshistoria preciseras för första gången andra religioner än den 

kristna. Judendomen, islam, hinduism, buddism och naturfolkens religioner studeras 

tillsammans med musikens funktion i religiösa sammanhang. Bland de sekulära 

åskådningarna exemplifierar ämnesplanen med marxism och humanism som relevanta 

arbetsområden.

Lpo94

I Lpo94 benämns ämnet som religionskunskap. Ämnesplanen inleds med en presentation utav 

ämnet. Därefter följer fyra rubriker, dessa är: Mål att sträva emot, ämnets karaktär och 

uppbyggnad, uppnåendemål för årskurs nio och bedömning.

Lpo94 allmän presentation 

I den inledande texten av ämnesplanen presenteras ämnet som meningsskapande för eleven 

och religionskunskapsämnets innehåll anses som nödvändigt i den personliga 

utvecklingsprocessen. Ytterligare ett syfte med undervisningen är att göra eleven intresserad 

av religionsfrågor. Att skapa intresse för religion anses vara nödvändigt i ett pluralistiskt 

samhälle bland annat för att motverka främlingsfientlighet. Därtill anses demokratiuppdraget i 

undervisningen vara relevant. Frågor så som människovärde, jämställdhet samt miljö och 

fredsfrågor är av vikt för undervisningen. Det kristna arvet presenteras också som relevant för 

att förstå sig på vad som präglat det svenska samhället samt bidraga till förståelse av 

västerländsk musik, kultur och konst. 

Lpo94 strävande mål

Strävansmålen består av åtta punkter, dessa mål behöver inte vara uppnådda av eleven utan är en 

ambition med undervisningen. 

Eleverna skall genom undervisningen lära sig reflektera över existentiella, religiösa och etiska 

frågor som är aktuella i elevens eget liv. Undervisningen strävar efter att eleven utvecklar kunskaper 

och förståelse för livsåskådningar och religioner samt vilken inverkan dessa har på samhället såväl 

historiskt som i nutid. Kristendomen lyfts fram som särskilt relevant i studierna om hur det svenska 

samhället har påverkats av religionen. Undervisningen strävar även efter att skapa medvetenhet om 

vilka likheter och olikheter det finns mellan olika livsåskådningar, religiösa rörelser och etablerade 

religioner. Uttryck så som dans, musik och konst är uttrycksformer som ämnesplanens strävansmål 

pekar ut som relevanta kunskaper för eleverna och som de bör få möjlighet att uttrycka. Eleven 
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skall därtill utveckla en förståelse för religiösa och etiska ställningstaganden vilket enligt 

ämnesplanen fungerar som ett hjälpmedel i elevernas eget handlande.

Lpo94 ämnets karaktär och uppbyggnad

Under rubriken karaktär och uppbyggnad beskrivs ämnets innehåll och struktur. 

Religionsundervisningen skall jämföra religioner och belysa vilka skillnader och likheter som finns 

dem emellan. Detta skall leda till ökad förståelse för den egna och andras religioner, kulturer och 

livsåskådningar. I relation till förståelsen för andra religioner aktualiseras det demokratiska 

begreppet då mångkulturella samhällen uppges kunna leda till konflikter.

Judendomen, islam och kristendomen och det gemensamma ursprunget i dessa religioner anses 

särskilt relevanta för ämnet. Kristendomen ges dock större utrymme och ämnesplanen exemplifierar 

med det inflytande som denna religion har i svenska samhället. För att skapa förståelse anses det 

därför viktigt med kunskap om bland annat Bibeln, sedvänjor, traditioner och psalmer. Även nya 

religiösa grupper skall uppmärksammas i undervisningen. 

Etik ges ett särskilt utrymme i ämnesplanen då frågor om etik anses vara en del av en livslånga 

processen. Därför skall religionskunskapen behandla frågor om gott och ont samt rätt och fel. Detta 

kan därtill relateras till olika religioner och deras etiska regler.

Lpo94 uppnående mål 

Uppnående målen består utav fem punkter och är de mål som varje elev skall ha uppnått när det 

avslutar årskurs nio. Nedan följer de fem målen:
Eleven skall-

* - kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågorna

* - 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 litteratur

* - ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner 

samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,

* - ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa 

sammanhang

(Lpo94 2011)

Bland uppnående målen är kristendomen den enda religion som nämns vid namn, inte heller några 

andra livsåskådningar preciseras. Däremot används ordet världsreligioner som troligtvis refererar 
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till hinduism, buddism, islam och judendomen. 

Lgr11

Lgr11 trädde i kraft i och med höstterminen 2011 och är således den senaste ämnesplanen och den 

som idag skall användas i den svenska grundskolan. Utöver betygsstegen består ämnesplanen  av 

två  rubriker som är relevanta för denna studie, syfte och centralt innehåll.

Lgr11 syfte

Religionskunskapen skall ge eleverna kunskaper om religioner i det svenska samhället men också 

om religioner som existerar i övriga världen. I detta ingår hur människor uttrycker och lever med 

sin religiositet. Ämnesplanen formulerar sig enligt följande:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom 

undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom  olika religiösa traditioner 

lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

(Lgr11 2011:186)

Undervisningen skall därtill se till att eleven får kunskaper om religionens olika roller i 

samhället så som fredssträvande, konfliktskapande, segregerade samt som en grund till social 

sammanhållning. Kristendomen lyfts fram som särskilt viktig genom det inflytande som har 

utövats över det svenska samhället. Därför skall eleverna få förståelse och kunskap om vilka 

traditioner som påverkat samhället.

I religionskunskapsämnet skall eleverna lära sig källkritik som relaterar till livsåskådningar 

och religioner. Detta som ett led i att ge eleven verktyg i att tolka religiösa uttrycksformer och 

religiösa traditioner. Vidare skall eleven stimuleras till att reflektera över identitet, etiska 

förhållningssätt och livsfrågor. Detta är ett försök att skapa förståelse hos eleverna för andra 

människors, levnadssätt kulturer och religioner.

Ämnesplanen lägger vikt på jämställdhet, sexualitet och relationer  och hur dessa frågor och 

värderingar illustreras i olika religioner. Eleverna  skall utveckla kunskaper inom dessa 

områden men också inom andra frågor som berör etik och moral. Ett syfte med 

undervisningen är att eleverna lär sig att handla på ett ansvarsfullt sätt gentemot sig själv men 
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också gentemot sin omgivning.

I Lgr11 sammanfattas vilka förmågor eleven förväntas utveckla genom fem  punkter.

* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom 

dessa,

* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

* resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp 

och modeller, och

* söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och 

trovärdighet

(Lgr11 2011:186-187)

Lgr11 centralt innehåll

Under centralt innehåll presenteras de innehåll som skall behandlas i ämnet. 

Kristendomen och dess olika inriktningar skall studeras utifrån aktuella tankegånger och 

urkunder, även islam, hinduism, judendomen och buddism skall studeras på liknande sätt. 

Olika tolkningar inom världsreligionerna samt deras historia skall behandlas. Även sekulära 

livsåskådningar ingår i religionskunskapen och ämnesplanen exemplifierar med humanism 

som ett centralt innehåll.

Ämnet skall också behandla relationen mellan religiositet och samhälle. Detta görs genom att 

studera kristendomens historiska utveckling i Sverige, men också att studera sambandet 

mellan religion och samhälle under olika tidsperioder och platser. Vidare skall undervisningen 

behandla religionens roll inom politik och aktuella konflikter samt behandla frågor om 

sexualitet och jämställdhet.

Till det centrala innehållet hör också livsfrågor och identitetsskapande. Frågor så som 

livsmening, kärlek och relationer skall studeras utifrån populärkultur. Identitetsskapande 

utifrån livsåskådningar och religion  hör även de till innehållet i religionskunskapen. Vidare 

exemplifieras det i Lgr11 med viktiga riter så som konfirmationen och namngivningsritualer 

vid studerande av livsfrågor och identitetsskapande. 
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Etik skall studeras utifrån moraliska dilemman som dyker upp i vardagen utifrån modeller så 

som konsekvensetik och pliktetik. Vad som är ett gott liv och vad en god människa är skall 

diskuteras utifrån  olika etiska resonemang så som exempelvis dygdetik. Demokrati begreppet 

aktualiseras genom mänskliga rättigheter, människosyn samt ansvar och frihet skall 

behandlas. Även miljöfrågor och hållbar utveckling skall kopplas till det etiska 

resonemangen. 

9.2 Resultat kvantifiering 
I följande avsnitt kommer jag att presentera resultatet av kvantifieringen av ämnesplanerna i 

religionskunskap. Kategorierna redovisas i procent och utifrån storleksordning.

Lgr69

Kristendom: 67,4%

Etik: 13,95%

Judendom: 5,81%

Islam: 3,49%

Hinduism: 3,49

Buddhism: 3,49%

Sekulära åskådningar: 2,33 

Källkritik: 0%

Demokrati: 0%

Kristendomen har en mycket dominerande roll i ämnesplanen. Övriga religioner delar samma 

utrymme med 3,49%. Kategorin etik har också en stark ställning i ämnesplanen med 13,95%.

Lgr80

Kristendom: 62,5%

Sekulära åskådningar: 8,33%

Hinduism: 4,17%

Buddhism: 4,17%
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Islam; 4,17%

Judendom:4,17%

Källkritik: 4,17%

Demokrati: 4,17%

Etik: 4,17%

I Lgr80 fortsätter kristendomen att ha en dominerande ställning, dock har sekulära åskådningar 

stärkt sin position i ämnesplanen. Övriga kategorier delar utrymme med 4,17% av det totala värdet. 

Nya kategorier är källkritik och demokrati som tidigare inte berörts i Lgr69.

Lpo94

Etik: 40%

Kristendom: 31,43%

Demokrati: 22,86%

Islam:2,86%

Judendom: 2,86

Hinduism:0%

Buddhism:0%

Källkritik:0%

Sekulära åskådningar: 0%

Etik är den kategori som omnämns flest gånger i Lpo94. Kristendomen bibehåller en stark ställning 

med 31,43% av det samlade värdet. Det ambrahamitiska religionerna är de enda som det tydligt 

refereras till i ämnesplanen övriga religioner omnämns inte alls. Demokrati kategorin har också 

stärkts sedan Lgr80.

Lgr11

Etik: 20,75%

Kristendomen: 18,87%

Demokrati: 13,21%

Islam : 9,43%

Judendom: 9,43%
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Hinduism: 9,43%

Buddhism: 9,43

Sekulära åskådningar: 5,66%

Källkritik: 3,77%

Etik fortsätter att vara den dominerande kategorin i Lgr11 dock omnämns den inte lika frekvent som 

i Lpo94. Även kristendomen har en stark ställning med 18.87% av det totala värdet detta är dock en 

minskning ifrån Lgr80. Övriga religioner ges lika mycket utrymme i ämnesplanen med 9,43%. 

Detta är en ökning ifrån föregående ämnesplan och det högsta procent tal som religionerna uppnår i 

samtliga av de granskade ämnesplanerna. 

 

9.3 Resultat i kontext
I denna del kommer jag att presentera vad som anses vara särskilt viktigt i undervisningen om 

kristendomen i de fyra ämnesplanerna. Vad som presenteras under denna del utav uppsatsen är 

således de moment som ämnesplanerna uttryckligen skriver att de ska ingå. 

Lgr69

Lgr69 lyfter fram Bibeln som särskilt relevant för undervisningen. Ämnesplanen betonar vikten av 

Bibeln på flera ställen bland annat genom följande citat ”Undervisningen i religionskunskap har till  

uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll” (Lgr69 1975:175) 

Avsnitten av Paulus betonas som särskilt viktiga. I ämnesplanen går det att läsa att det bör finnas 

biblar till var elev för individuellt bruk. Även kristen etik antar en betydande roll i undervisningen 

och betonas på flera ställen i texten. Lgr69 understryker vikten av den kristna etiken genom följande 

citat ”[...] undervisningen i religionskunskap i första hand vara en undervisning om kristen tro och  

etik” (Lgr69 1975:176). Den kristna etiken skall relateras till aktuella händelser i nutiden för att 

belysa den internationella vikt som kristendomen har. Vidare skall eleven få kunskaper om de olika 

kristna inriktningarna, samfunden och kyrkorna.

Den kristna missionen och de ekumeniska strävandena tillhör innehållet. Jesus roll som Messias och 

grundare till kristendomen anses därtill vara av relevant för undervisningen. Även psalmer såväl 
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texterna som melodin har en plats i religionsundervisningen då detta anses förmedla intryck och 

lärdom om kristendomen. 

Lgr80

I lgr80 ges det anvisningar om vad undervisningen skall behandla. Bibeln antar en central roll i 

undervisningen om kristendomen genom följande citat ”eleverna skall få vidgade kunskaper om 

den kristna religionen med Bibeln i centrum.” (Lgr80 121:1980). De delar som härstammar ifrån 

Paulus anses vara särskilt relevanta. Bibelns tillkomst och roll som inspirationskälla skall också 

vara en del utav undervisningen.

Även Jesus har en betydande roll i kristendomsundervisningen där eleverna skall lära sig om Jesu 

förkunnelse och Jesus som Kristus. Musiken och dess funktioner inom det religiösa utövandet  ges 

utrymme i undervisningen. Vidare skall eleverna lära sig kyrkokunskap samt om den moderna 

gudstron.

Lpo94

Kristendomsundervisningen i lpo94 utgörs till stor del av den påverkan som religionen har haft på 

det svenska samhället och det västerländska samhället i stort, detta är något som upprepas på flera 

ställen i ämnesplanen. Eleverna skall därtill få förståelse om hur kristendomen har påverkat den 

västerländska kulturen inom exempelvis litteratur, konst och musik. I Lpo94 uttrycks dessa moment 

enligt följande: 

 ”En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de 
kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av 
västerländsk konst, musik och litteratur.”

(www.skolverket.se)

Förståelsen för relationen mellan den kristna tron och samhället skall studeras utifrån ett historiskt 

perspektiv men också utifrån kristendomens betydelse idag. Kunskaper om Bibeln, kyrkoåret, 

sånger, sedvänjor och psalmer anses vara viktiga för att skapa förståelse. Det gemensamma 

ursprunget hos Judendom, Kristendom och Islam skall studeras för att eleven skall tillbringa sig en 

förståelse för hur dessa religioner påverkat människor och samhällen  i ett historiskt- och 

nutidsperspektiv.
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Lgr11
Kristendomen skall fortsätta att belysas ur ett samhällsperspektiv i Lgr11. Detta inbegriper att 

eleven skall få kunskap om hur kristendomen påverkar och har påverkats av samhället. Eleverna 

skall därtill lära sig att analysera kristendomen, dess seder och olika inriktningar. Kristendomens 

centrala tankegångar, urkunder samt de olika kristna inriktningarnas utmärkande drag ingår också i 

undervisningen.

Kristendomens roll i det svenska samhället studeras i såväl ett historiskt perspektiv som ett 

nutidsperspektiv. Detta inbegriper bland annat att sekulariseringsprocessen och enhetskyrkan 

studeras. Vidare skrivs det att kristendomens olika riter likt konfirmationen och dopet skall 

behandlas för att eleven få en förståelse för vilken roll dessa riter har i identitetsskapandet. 

10. Analys
I detta avsnitt kommer jag att föra samman resultatet med teorin för att kunna genomföra en analys. 

Analysdelen är uppdelad i tre delar ambitioner, relationen till andra teman och 

kristendomsundervisningens innehåll. Analysen kommer att följas utav ett diskussionsavsnitt som 

kommer att sammanföra de olika delarna.

10.1  Ambitioner
Lgr69 bygger i en mycket hög grad på kristendomen, etiken, samhället och livsorienteringen 

belyses utifrån den kristna religionen. Ämnesplanen betonar vikten av det kristna synsättet genomen 

att uttrycka sig enligt följande ”Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera 

eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll” (Lgr69 1975:175). Bibeln är således en 

grundbult i ämnet och även den urkund som tar störst plats i lgr69. Vidare går det att läsa: ”Ofta  

märker man en växelverkan mellan åskådningar och samhällsliv. Dels påverkar – aktivt och passivt  

olika livsåskådningar tolkningen av och inställningen till såväl samhällsproblem som enskilda  

människors situation” (Lgr69 1975:175) Kristendomens och andra livsåskådningars inverkan på 
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samhället har således en betydande roll i undervisningen. Ytterligare en ambition med 

undervisningen är att lära ut kristen etik som anses vara särskilt viktig och tar ett betydande 

utrymme i ämnesplanen. Lgr69 går det att läsa ”[...] måste undervisningen i religionskunskap i  

första hand vara en undervisning om kristen tro och etik” (Lgr69 1975:176). Det går således att 

finna två centrala ambitioner med kristendomsundervisningen i lgr69, dels att belysa samhället men 

också att undervisa om kristen etik.

I lgr80 förstärks samhällsperspektivet och de demokratiska värderingarna får en betydande roll i 

undervisningen. I anvisningarna står det att läsa ”Den skall samtidigt hävda vår demokratis  

väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa” (Lgr80 1981:120). Stycket 

är skrivet på ett sådant sätt att det är giltigt för all undervisning som bedrivs i ämnet vilket leder till 

att demokrativärdet får central plats i ämnesplanen. Att eleverna skall utveckla en förståelse och 

respekt för andra kulturer belyser ytterligare den demokratiska ambitionen med ämnesplanen. Det 

kristna arvet skall jämföras med andra religioner, detta är en nyhet i lgr80 och ett moment som inte 

fanns med i lgr69. Elever med invandrarbakgrund anses vara särskilt värdefulla när andra religioner 

än den kristna skall analyseras. Detta är en förändring som går att härleda till det globaliserade 

världen som resulterat i ett pluralistiskt samhälle. Samhället i stort innehåller flertalet religioner som 

en effekt utav de folkvandringar som den globaliserade världen har gett upphov till (Beyer1994).

Den kristna etiken har inte en lika betydelsefull roll i lgr80, det religiösa kompletteras med bland 

annat sexualitet, relationer samt brott och straff. Detta är en relativt stor förändring då den kristna 

etiken betonades i lgr69. Ambitionen med att lära ut kristen etik har således försvagats, detta kan 

bero på att relationer, sexualitet och rättsväsendet inte längre bygger på den kristna värdegrunden i 

samma utsträckning som den en gång har gjort. Detta är troligt då Berger (1969) menar att 

religionens inverkan på samhällets institutioner och i människors beaktande blir allt mindre. 

I lpo94 förstärks samhällsperspektivet ytterligare och tydligare formuleringar om det demokratiska 

uppdraget görs. Det kristna arvet skall studeras för att skapa en förståelse för samhället och dess 

utformning. En ambition med undervisningen i ämnet är att skapa förståelse för olika kulturer och 

tankesätt. I ämnesplanen argumenteras det för att det finns ett behov av förståelse för andra kulturer 

då de globaliserade och pluralistiska samhället ställer krav på detta. Argumentationen stämmer väl 

in på de behov som Von Brömmsen (2004) menar att skolan behöver förmedla. Hon menar dock att 

skolan inte lever upp till detta mål i undervisningen som grundar sig på Lpo94 (2004:270). Hennes 

argumentation är förståelig då det är främst kristna traditioner och sedvänjor som ämnesplanen 
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exemplifierar med. 

I lgr11 är det ett fortsatt fokus på samhället och religionens olika funktioner globalt. I ämnesplanen 

går det att läsa ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar  

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i  

världen.” (Lgr11 2011:186). Det finns således en ambition med religionskunskapen att den skall 

behandla religioner som är aktiva inom det svenska samhället men också på övriga platser i världen. 

Dock lyfts kristendomen fram som särskilt viktig för att förklara hur det svenska samhället har 

byggts upp och fungerar. Bland intentionerna med kristendomsundervisningen finns bland annat att 

förklara hur samhället fungerar och blivit till. Det är dock inte endast hur religionen har påverkat 

och påverkar samhället som är relevant för undervisningen utan också hur religionen blir påverkad 

av samhället.

I lgr11 utmärker sig arbetsområdet identitetsskapande då ämnesplanen exemplifierar med 

konfirmationen som är en betydelsefull kristen rit. Miljöfrågor och hållbar utvecklingen är nyheter i 

lgr11, frågorna kopplas till etiken. Det har således skett en stor förändring av arbetsområdet sedan 

lgr69 där den kristna etiken var central för undervisningen. 

 

10.2 Relationen till andra teman
I samtliga ämnesplaner antar kategorin kristendom en betydande roll. I både Lgr69 och Lgr80 

uppnår kristendomen ett resultat på över 60%. Detta kan jämföras med övriga världsreligioner som i 

Lgr69 får 3,49% och i Lgr80 får 4,17%. Hinduism, Buddhism, Judendom och Islam stärks således 

marginellt mellan dessa två ämnesplaner. Det sker också marginella förändringar i kategorin 

sekulära åskådningar. I Lgr80 tillkommer kategorin demokrati och källkritik som delar av innehållet 

vilket tidigare inte har varit en del av undervisningen.

I Lpo94 tappar kristendomen  inflytande till förmån för övriga kategorier och uppnår ett 

procentuellt värde av 31,43%. Etik är den vanligaste förekommande begreppsklassen och kategorin 

demokrati ökar kraftigt. Hinduism och Buddism nämns inte alls i lpo94. Även andra kategorier 

tappar inflytande i och med Lpo94, bland annat försvinner kategorier så som demokrati och 

källkritik. Detta förändras dock i Lgr11, Hinduism, Buddhism, Judendom och Islam får 9,43% 
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vardera, så höga värden har dessa kategorier inte uppnått i någon av de tidigare ämnesplanerna. 

Även andra kategorier så som källkritik och sekulära åskådningar återkommer med ny kraft. 

Kristendomen når sin lägsta notering i och med Lgr11 med 18,87% av det totala innehållet.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att kristendomen stegvis har förlorat inflytande i 

ämnesplanerna allt eftersom att det har beslutats om nya ämnesplaner. Sekulära åskådningar har i 

och med lgr11 bibehållit en relativt stark position i undervisningen. Världsreligionerna Hinduism, 

Buddhism, Judendom och Islam har en betydande position i lgr11 och har med undantag av lpo94 

fått mer utrymme i varje ny ämnesplan. Kerstin Von Brömmsen (2004) menar att ett globaliserat 

samhälle ställer höga krav på religionsundervisningen. Hon anser att lpo94 inte tillgodosåg 

elevernas behov av undervisning av begrepp och teorier från olika kulturer. I lgr11 får fler religioner 

en större plats i undervisningen. Fokuset på kristendomen har således minskat och i en jämförelse 

med lgr69 är den procentuella skillnaden över 48 procentenheter.

I ett litet land likt Sverige ställer globaliseringen stora krav på undervisning då  många religioner 

samsas inom gränserna. Beyer (1994) jämför det religiösa utbudet i dagens samhälle med en 

marknad där flera religioner agerar. Detta visar sig i ämnesplanerna genom att fler religioner än den 

kristna och  andra livsåskådningar har stärkt sin plats i ämnesplanerna över en tid som sträcker sig 

över cirka 30 år. Förändringarna i ämnesplanerna går således delvis att förklara som en effekt utav 

det globaliserade samhället. 

10.3 Kristendomsundervisningens innehåll
Det betonas på flera ställen i lgr69 att undervisningen inte får framställa någon religion eller 

åskådning som bättre än de andra. Läraren måste således föra en icke-konfessionell undervisning. 

Dock grundar sig undervisningen som bygger på lgr69 till stor del på Bibeln där avsnitten av Paulus 

är av särskilt stor vikt. Bibeln är källan till kunskap även när eleverna skall studera den kristna 

etiken. Undervisningen i kristen etik skall relateras till aktuella händelser i världen och i samhället. 

Undervisningen skall därtill behandla kyrkans strävan efter världsomspännande enhetlighet. Jesus 

studeras utifrån Bibeln och rollen som Messias betonas. Psalmer är av vikt för undervisningen, både 

melodi och det textmässiga innehållet anses kunna förmedla kunskap om kristendomen.

Lgr80 är inte lika precis i sina specifikationer om vad som skall behandlas i undervisningen. 
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Ämnets specifika innehåll bygger således i en hög grad på läraren som skall släppa in eleverna och 

deras intresse i undervisningen. Ämnesplanen ger dock en del anvisningar om vad som är viktigt för 

undervisningen om kristendomen. I lgr80 är Bibeln fortsatt central för undervisningen, delarna av 

Paulus fortlever som de innehåll i Bibeln som är av störst vikt. Som i tidigare ämnesplaner skall 

skall även Bibelns tillkomst vara en del av undervisningen. Psalmer får en minskad betydelse i och 

med lgr80 då ämnesplanen inte ställer några krav på att eleverna skall lära sig text och melodi. utan 

snarare vilken funktion som musiken har i det religiösa livet. Inte heller de ekumeniska strävandena 

är av samma betydelse i lgr80. Etiken är inte längre sammankopplad till den kristna religionen, 

arbetsområdet bearbetas istället i mer generella termer. 

I lpo94 är inte religionen lika central för undervisningen och andra teman så som etik får ett 

betydligt större utrymme. Det är dock inte kristen etik som är det centrala inom arbetsområdet, 

vilket det har varit i exempelvis lgr69. Anvisningarna fortsätter att vara relativt ospecifika om vad 

undervisningen skall behandla. Kristendomen antar dock en dominerande roll bland de religioner 

som skall studeras. Att religionen inte längre är lika central för ämnet får konsekvenser för 

kristendomsundervisningen, bland annat förlorar Bibeln sin viktiga roll i ämnet som den tidigare har 

haft. Detta då det, från och med lpo94, inte längre ställs krav på specifika kunskaper i Bibelns 

innehåll, däremot skall eleven ha vissa kunskaper om Bibeln och dess betydelse. Undervisningen 

kretsar i hög grad kring den inverkan kristendomen har haft på det svenska samhället men också på 

västerländsk kultur och konst. Psalmen har en fortsatt blygsam roll i ämnet som förmedlare av 

kunskap. För första gången jämställs kristendomen med islam och judendom då det i lpo94 går att 

läsa ”Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och islam” 

(skolverket.se). Undervisningen syftar till att jämföra religioner för att skapa förståelse för olika 

kulturer och individer.

Lgr11 är mer precis i vad som skall behandlas i kristendomsundervisningen än  lpo94. Analys blir 

en viktig del av undervisningen och en förmåga som efterfrågas hos eleverna. Fokuset på 

kristendomens påverkan i samhället fortsätter att vara av stor vikt. Bibeln har en plats i 

undervisningen, dock är den blygsam och kan jämställas med relevanta urkunder ifrån andra 

religioner. Nytt för kristendomsundervisningen är att kristendomen skall studeras i relation till det 

sekulariserade samhället. Detta är ett led i undervisningen om kristendomens historia i det svenska 

samhället. Riter lyfts fram som centralt för förståelsen för kristendomen, därför skall eleven lära sig 

vanliga riter inom kristendomen och vilken betydelse dessa har. Psalmen har i stort sett oförändrad 

status från lpo94. Det ställs således inga krav på att eleverna skall ha kunskaper om melodi och text.
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Bibeln har historiskt sett haft en stark roll i religionskunskapsämnet, särskilt de avsnitt som är 

skrivna av Paulus. Detta förändrades dock i och med lpo94 där Bibeln fick en mer jämställd roll 

med religiösa urkunder från andra religioner. Även psalmen har blivit mindre betydelsefull för 

undervisningen. I de tidigare ämnesplanerna ställdes krav på att eleverna både skulle kunna melodi 

och text, vilket avskaffades i och med lgr80. Det har skett en förändring i ämnets karaktär från att 

behandla vad kristendomen är, till hur den har påverkat och påverkats av samhället. 

Samhällsperspektivet har funnits i samtliga ämnesplaner men tenderar att betonas starkare i de 

senare utgivna styrdokumenten. Gustafsson (2000) menar att de förändringar som har skett i skolan 

är en av de tydligaste markörerna för det sekulariserade samhället. I Sverige betyder kristendomen 

och andra religioner allt mindre för människor i deras vardag. Enligt Berger (1969) är detta ett 

globalt fenomen där religionen får en mindre inverkan inom allt fler områden i samhället. I skolan 

syns detta genom att Bibeln, psalmen och den kristna etiken blivit allt mindre förekommande i 

undervisningen. Förändringen är naturlig då kristendomen historiskt sett haft en stor påverkan i 

samhället men dess inverkan har successivt blivit mindre. 

Den tydligaste markören för sekulariseringens inverkan på religionsundervisningen inträffade dock 

långt tidigare än lgr69. Detta då det beslutades att undervisningen inte längre fick vara 

konfessionell. Vilket resulterade i stora förändringar, gällande material och lärare förhållningssätt.

Exempelvis får läraren ej längre aktivt påverka eleven i dess trosuppfattning. 
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11. Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt kommer jag försöka sammanfatta de tre analysdelarna och presentera en samlad bild 

av de största förändringarna i ämnesplanerna. Avsnittet kommer att utgå från uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Jag avslutar med en diskussion av möjliga förklaringsfaktorer utifrån 

sekulariserings- och globaliseringsteori.

De tidigare ämnesplanerna fokuserar i en hög grad på det bibliska innehållet, även den kristna 

etiken har en betydande roll i undervisningen. I Bibeln ges delarna av Paulus ett extra stort intresse, 

då dessa anses vara särskilt relevanta. Detta visar sig också genom den kvantifiering som jag har 

genomfört i denna studie, där kristendomen har ett procentuellt värde på över 60% av det totala 

innehållet i både lgr69 och lgr80. Den kristna etiken relateras till aktuella händelser i samhället, 

kristen etik får dock en minskad betydelse från och med lgr80. Psalmen är av betydelse i både lgr69 

och lgr80, dess betydelse i undervisningen minskar dock något i den senare ämnesplanen. I lgr80 

tillkommer demokratiområdet som ett nytt tema och det är tydligt hur ämnesplanen vill verka för 

förståelse mellan olika religioner. Ämnesplanerna har formulerat sig på ett sätt som gör att de 

demokratiska strävandena genomsyrar all undervisning. Betydelsen av arbetsområdet demokrati 

syns således inte lika tydligt i kvantifieringen då det inte är något som upprepas. I de tidigare 

ämnesplanerna utgår mycket av undervisningen från kristendomen. Där kan det kristna synsättet 

liknas vid en nollpunkt som övriga teman och religioner jämförs med och sätts i kontrast till. 

Lpo94 saknar till stor del anvisningar om stoff och arbetsmetoder. Detta har troligtvis påverkat 

resultatet av kvantifieringen där ett par av världsreligionerna inte omnämns alls. Kristendomen 

tappar mot övriga kategorier och får endast 31,43%. Etiken får dock en betydande roll, en stor 

skillnad är att det inte längre handlar om kristen etik vilket det i högre grad varit tidigare. Den 

kristna religionen ingår i undervisningen för att skapa förståelse för hur samhället har byggts upp, 

vilket innebär att det ska ingå historiska och nutida fenomen i undervisningen. Lgr11 har ett fortsatt 

högt fokus på religionens roll i samhället, det vill säga hur kristendomen påverkats och påverkar 

samhället. I relation till andra identifierade teman i ämnesplanen minskar kristendomens betydelse 

till 18,7%, detta är den lägsta noteringen som temat fått av de granskade ämnesplanerna. Bibeln har 

en blygsam roll i lgr11 med ungefär samma status som andra urkunder i undervisningen. 

Kristendomens roll i religionskunskapen har förändrats otroligt mycket sedan den första 

ämnesplanen kom ut 1969. De tidigare ämnesplanerna har ett mycket tydligare fokus på 
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kristendomens innehåll, personer, etik och urkunder. Detta förändras gradvis då 

samhällsperspektivet tillåts ta en större plats. Samhället som enligt Berger (1969) och (Beyer 1994) 

har påverkats av både sekularisering och globalisering sätter således spår i undervisningen. Fler 

religioner samsas inom landets gränser samtidigt som den religiösa auktoriteten tappar inflytande 

över samhällets institutioner och invånare. Resultatet av denna förändring blir att ett större antal 

religioner får mer utrymme i undervisningen samtidigt som studiet av dem förändrats i en sakligare 

riktning. Exempelvis finns det inga krav på att eleverna längre skall lära sig melodi och text i 

psalmer. Lgr69 har ett betydande fokus på den kristna etiken där skolan skulle fostra eleverna. Den 

kristna etiken har därefter successivt försvunnit och i lpo94 och lgr11 omnämns etik istället i 

relation till andra teman som viktigt innehåll. 

Det är möjligt att det finns fler faktorer än globalisering och sekularisering som har påverkat 

kristendomens utveckling i grundskoleämnet religionskunskap. Utifrån dessa teorier anser jag dock 

att de slutsatser som är gjorda i denna studie är rimliga.
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12. Vidare forskning
I detta avsnitt kommer jag att ge förslag på hur vidare forskning hade kunnat bedrivas inom det 

aktuella arbetsområdet som studien innefattar. Jag kommer att beröra förändringar i empiri samt 

metodlogi. 

Det hade varit intressant att bredda denna studie till att innefatta jämförelser med länder som har 

upplevt liknande samhälleliga förändringar. Nordiska länder så som Danmark och Norge hade varit 

goda objekt att studera. Detta hade stärkt de slutsatser som jag har kommit fram till i denna studie 

ytterligare.

Det hade varit givande att anta ett annat tidsperspektiv för studien och studera de tidigare 

ämnesplanerna i kristendomskunskap för att se om det går att följa liknande tendenser som de jag 

har funnit i denna studie.

Att använda sig utav en annan metod i studiet av ämnesplanerna hade gett studien en annan 

dynamik, exempelvis att intervjua lärare som har arbetat med de olika ämnesplanerna. Detta hade 

möjliggjort att studera hur undervisningen bedrivits i realiteten och hur lärarna har uppfattat de 

förändringar som gjorts i ämnesplanerna över tid.

Ytterligare ett område att studera hade varit att följa förändringarna i de svenska 

ämnesplanerna för någon annan av de stora religionerna, exempelvis islam, judendom, 

hinduism eller buddhism. Detta hade på ett ännu tydligare sätt illustrerat globaliseringens 

inverkan över ämnesplanerna.
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13. Sammanfattning
Med denna uppsats undersöker jag vilka förändringar som har skett kristendomens roll i 

grundskoleämnet religionskunskap, uppsatsens syfte lyder således enligt följande:

Studien syftar till att kartlägga hur ämnesplanerna i grundskoleämnet religion hanterar 

kristendomen med avseende på utrymme och funktion utifrån sekulariserings- och 

globaliseringsteori. 

Syftet har därefter preciserats genom uppsatsens tre frågeställningar som lyder enligt följande:

-Vilken ambition har ämnesplanerna med undervisningen i kristendom?

-Hur stort utrymme har kristendomens givits i respektive ämnesplan i relation till andra teman?

-Vad anses vara relevant att lära ut om kristendomen i de olika ämnesplanerna?

För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar har jag med fenomenologisk ansats gjort 

en innehållsanalys samt använt mig av en beskrivande metod. I uppsatsen används dessa två 

metoder för att uppnå en triangulering, detta  har gjort för att stärka trovärdigheten i studiens 

resultat. Innehållsanalysen möjliggör en klassificering av innehållet, genom de kategorier som  går 

att urskilja i materialet har innehållet kvantifierats och jämförts för att visa på de förändringar som 

har skett i ämnesplanerna. De dokument som legat till grund för studien är ämnesplanerna i 

religionskunskap, Lgr69, Lgr80, Lpo94 samt Lgr11. 

Uppsatsen utgår från två omfattande teorier, sekulariserings- och globaliseringsteori. Peter Berger 

(1969) definierar sekularisering som religionens minskade betydelse i samhället, för människor och 

institutioner. Sekulariseringens inverkan har bland annat förändrat utbildning, forskning och kultur 

(Berger 1967:107). Peter Beyer (1994) definierar globaliseringen som flöden av ekonomiska, 

tekniska, religiösa och kulturella värden och ting. Religionen skiljer sig dock från andra flöden 

genom det inflytande den har över människor (Beyer 1994:225). Kulturer och nationers gränser 

utgör således inte längre en barriär  för religioner. Kerstin Von Brömmsen (2004) menar att den 

globaliserade världen har lett till pluralistiska samhällen, vilket skapar utmaningar för bland annat 
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skolan (Von Brömmsen 2004:264).

Studiens resultat pekar på stora förändringar i ämnesplanerna. Kristendomen får successivt en 

mindre betydande roll i samtliga ämnesplaner, medan motsatsen gäller för flertalet av de övriga 

kategorierna. De tidigare ämnesplanerna fokuserade i högutsträckning på den kristna etiken, Bibeln 

och kristendomens betydelse i samhället. I lgr69 går det exempelvis att läsa ”Undervisningen i  

religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga  

innehåll” (Lgr69 1975:175). Delarna av Paulus anses vara av särskilt stort intresse för 

undervisningen. I de kommande ämnesplanerna sker en successiv förändringar av innehållet. 

Religionens inverkan på och av samhället blir allt viktigare för undervisningen samtidigt som nya 

teman, så som demokrati och källkritik, blir av vikt för undervisningen.

Undervisningen i religion, har allt eftersom nya ämnesplaner kommit ut, i högre grad 

fokuserat på relationen mellan samhället och religionen. Som ett resultat av detta får 

kristendomen en minskad betydelse i undervisningen. Berger (1964) menar att religiös 

inverkan inte har samma betydelse idag som den har haft historiskt. Samtidigt har andra 

religioner och teman fått ökat utrymme i ämnesplanerna, detta kan förklaras med 

globaliseringen, då Beyer (1994) menar att det inom ett samhälle existerar fler religioner än 

vad det historiskt sett har gjort. På samma sätt har ambitionen med att lära ut kristen etik 

försvunnit i de nyare ämnesplanerna och bland annat ersatts av att skapa förståelse mellan 

religioner. Von Brömmsen (2004) menar att det moderna globaliserade samhället måste verka 

för förståelse mellan religioner och kulturer.

Religionskunskapen har förändrats mycket under perioden som har undersökts. 

Förändringarna är dock förklarliga i ett samhälle som ständigt utvecklas. En läsare bör ha i 

åtanke att det inte var särskilt länge sedan undervisningen var konfessionell och det övriga 

samhället var starkt präglat av den kristna religionen och dess traditioner.  
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Kvantifiering

Lgr11

Islam:
Islam
Centrala tankegångar
Urkunder
Historia
Inriktningar

Antal: 5 Procent: 9,43%

Judendom:
Judendom
Centrala tankegångar
Urkunder
Historia
Inriktningar

Antal: 5 Procent: 9,43%

Hinduism:
Hinduism
Centrala tankegångar
Urkunder
Historia
Inriktningar

Antal: 5 Procent:9,43%

Buddhism:
Buddhism
Centrala tankegångar
Urkunder
Historia
Inriktningar

Antal: 5 Procent:9,43%

Kristendom:
Kristna traditioner
Analysera kristendomen
Centrala tankegångar
Urkunder
Kristendomens inriktningar
Kristendomen i Sverige
Konfirmation
Protestantism
Katolicism
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Ortodoxi

Antal:10 Procent:18,87%

Demokrati:
Förståelse för sitt och andras sött att leva
Jämställdhet
Religionsfrihet
Jämställdhet
mänskliga rättigheter
Demokratiska värderingar
Frihet

Antal: 7 Procent:13.21%

Källkritik:
Kritiskt granska källor
Värdera källor

Antal: 2 Procent:3,77%

Etik:
Etiskt 
etiska 
Handla ansvarfullt
Etiska 
Etiska 
Etik
Etiska 
Etik
Konsekvensetik
Etiska 
Etiska 

Antal: 11 Procent:20,75%

Sekulära åskådningar:
Sekulära åskådningar 
Humanism
Sekulära

Antal: 3 Procent:5,66

Totalt: 53
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Lpo94

Kristendom:
Kristna traditioner
Kristendomen
Kristendomen
Kristendomens värderingar
Kristendomen
Bibeln
Kyrkoåret
Psalmer
Kristen tro
kristendomens påverkan
Kristna traditionen

Antal: 11 Procent:31,43%

Hinduism:
Antal:0 Procent:0%

Buddhism:
Antal:0 Procent:0%

Islam:
Islam

Antal: 1 Procent:2,86%

Judendom:
Antal: 1 Procent:2,86%

Källkritik:
Antal:0 Procent:0%

Sekulära åskådningar:
Antal:0 Procent:0%

Demokrati:
Bemöta främlingsfientlighet
Demokratiska värden
 Lika värde
Omsorg
Demokrati
Jämställdhet
Demokratiskt
Jämställdhet

Antal:8 Procent:22,86%
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Etik:
Etiskt
Etiska
Etiska
Etiska
Etisk
Etik
Etiskt
Etiska
Etiska
Etiska 
Etiska
Etiska
Etiska 
Etiska

Antal: 14 Procent: 40%

Totalt 35

Lpo80
Kristendom:
Bibeln
Förbundet
Jesu
Kristus
Jesu
Urkristna
Paulus
Bibelns
Bibel
Kyrkokunskap
Katolska
Kristna
Bibeln
Kristendomen
Kristna

Antal:15 Procent:62,5%

Hinduism:
Hinduism

Antal: 1 Procent:4,17%

Buddhism:
Buddhism Procent:4,17%
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Antal: 1

Judendom:
Judendom Procent:4,17%

Antal: 1

Islam:
Islam Procent:4,17%

Antal: 1

Etik:
Etik

Antal: 1 Procent:4,17%
 
Källkritik:
Kritiskt granska

Antal: 1 Procent:4,17%

Sekulära åskådningar:
Marxism
Humanism

Antal:2 Procent:8.33%

Demokrati:
Demokratis

Antal: 1 Procent:4,17%

Totalt:24

Lgr69

Kristendom:
bibliska
kristen
kristendomens
kristendomen
kyrkor
kyrkorna
kristna
ekumeniska
bibliska

48



testamentet
utkorelsen
förbundsfolket
frälsningshistorien
testamentet
jesus
testamentet
messias
urkristna
bibelns
kristna
kristendomen
kristendomen
kristen
kristendomens
kristendomen
kristna
kristen
bibeln
bibeln
bibeln
bibelns
jesu
urkristna
bibeltexterna
bibeltexter
kristendomens
bibliska
bibliska
bibelundervisning
bibelns
bibeln
kristendomens
bibeltexterna
kristendomen
bibeln
bibelns
bibelöversättningens
biblar
psalmer
gudstjänst
psalm
bibel
kristna
psalmböcker
kyrkor
kyrkan
gudstjänstrum
gudstjänst
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Antal: 58 Procent:67,4%

Hinduism:
Hinduism
Relevanta urkunder
Heliga skrifter

Antal: 3 Procent:3,49%

Buddhism:

Buddhism
Relevanta urkunder
Heliga skrifter

Antal: 3 Procent:3,49%

Judendom
Judiska 
Judendomen
Judendomens
judiskt
judendomen

Antal: 5 Procent:5,81%

Islam
Islam
Islam
Koranen

Antal: 3 Procent:3,49%

Etik
Etik
Etik
Etiska
Etik
Etiska
Etik
Etiska
Etik
Etiska
Etiska
Etiska
Etik

Antal:12 Etik:13.95%
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Källkritik

Antal:0 Procent:0%

Sekulära åskådningar
Icke religiösa
andra än religiösa uppfattningar

Antal:2 Procent:2,23%

Demokrati

Antal: 0 Procent: 0%

Totalt:86

51


	1. Inledning
	2. Syfte
	2.1 Frågeställningar 

	3. Bakgrund
	3.1 Kristendomens historiska bakgrund i svenska skolan

	4. Ämnesplanerna
	5. Tidigare forskning
	6. Teori
	6.1 Sekularisering
	6.2 Globalisering  
	6.3 Teoretiska utgångspunkter
	6.3.1 Utgångspunkt sekularisering
	6.3.2 Utgångspunkt globalisering


	7. Metod
	7.1 Metodval 
	7.2 Genomförande
	7.3 Urval
	7.4 Avgränsningar

	8. Begreppsförklaring
	9. Resultat 
	9.1 Innehållsanalys
	9.2 Resultat kvantifiering 
	9.3 Resultat i kontext

	10. Analys
	10.1  Ambitioner
	10.2 Relationen till andra teman
	10.3 Kristendomsundervisningens innehåll

	11. Slutsatser och diskussion
	12. Vidare forskning
	13. Sammanfattning
	14. Källförteckning
	14.1 Tryckta källor
	14.2 Elektroniska källor


