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Abstract 
 

Allt eftersom samhället utvecklas, utvecklas även skolan eftersom skolan ska vara 

enhetlig med tiden vi lever i. Detta innebär stora förändringar inom skolväsendet och är 

mer eller mindre omöjliga att förutse. Dessutom innebär detta stora utmaningar för 

lärarkåren eftersom de bestämmande instanserna, det vill säga våra politiker, inte är 

insatta i utbildningen och således inte heller har den insyn som krävs för ett 

tillfredställande resultat. 

 Problem uppstår när uppmaningar i läroplanen motsäger varandra, exempelvis att den 

svenska skolan skall vara icke-konfessionell men samtidigt stämma överens med den etik 

som förvalts av kristen tradition och hur kristendomen i Religionskunskap 1 fortfarande 

har en särställning i förhållande till de övriga världsreligionerna. Det är därför centralt att 

människor med insyn i yrkets verksamhet har förståelse för dess syfte och mål samt 

besitter en analytisk förmåga och aktivt deltar i processen som är skolans utveckling. 

 Även om det är svårt att förutse framtida förändringar, kan man genom historien se 

hur skolan har reformerats parallellt med samhällets utveckling för att få en fingervisning 

om hur skolans utveckling kan komma att te sig. För att öka förståelsen för de 

förändringar som ligger i framtiden är det således nödvändigt att se tillbaka på historien 

och det är i denna historiska förändring som detta arbete har sitt fokus. 

  

 

Nyckelord: Religion, läroplan, styrdokument, etnicitet, kultur, reform, historia, skola, 

invandring, religionskunskap
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1. Inledning  
Landet Sverige är ett land i ständig förändring. Riksdagsval vart fjärde år kan vända samhället 

helt i frågan om statligt inflytande, skolformer och annat som prioriteras i samhället. De stora 

förändringarna inom skolan verkar ofta genomföras under en längre period men det går 

fortfarande att se skillnader i politiska förhållningssätt på kortare sikt. Sverige har också gått 

från ett mer kontrollerat samhälle med statlig styrning i organisationer som bland annat skola 

och sjukvård, till en mer öppen marknad där sjukvård och skola styrs av kommun, region och 

fria instanser utifrån tillgång och efterfrågan. 

 Skolans utveckling är en ständigt pågående process och det verkar vara mer än omöjligt att 

exakt förutse hur dessa förändringar kommer att te sig. Något som däremot kunnat klarläggas 

genom detta arbete är att stora förändringar i samhället innebär stora förändringar i skolan. 

Detta är en av de stora utmaningar som lärarkåren ständigt tacklas med. När de styrande 

instanserna inte har den praktiska kunskapen om utbildningarna som krävs kapas svårigheter i 

att uppnå tillfredställande resultat i revideringar av skolväsendet. Därför är det av stor vikt att 

människor med insyn i yrkets verksamhet, förståelse för dess syfte och mål samt en analytisk 

förmåga, aktivt deltar i processen som är skolans utveckling.  

 Utifrån tanken om ett föränderligt samhälle har jag valt att analysera den frivilliga skolans 

läroplaner från 1960-tal fram till den i skrivande stund aktuella GY11 ur ett religionsperspektiv. 

Min önskan med arbetet är att kartlägga förändringar som skett till följd av en omorganiserad 

samhällsstruktur och ett skiftande kulturellt och religiöst klimat där sekulariseringen av det 

svenska samhället kommer att spela stor roll. Skolans förhållningssätt till mångkultur och 

religiösa åskådningar utöver den kristna läran kommer att tas upp i analysen för att skapa en 

bild av hur det religiösa klimatet i landet har påverkat undervisningen genom tiderna.  

 

1.1 Bakgrund 

Under utbildningen på ämneslärarprogrammet har jag som skriver detta arbete upptäckt en del 

problematiska formuleringar i den rådande läroplanen. Den svenska skolan skall vara icke-

konfessionell men samtidigt stämma överens med den etik som förvalts av kristen tradition.1  

 Framför allt finns problematiken i den allmänna läroplanen, men även i kursplanen för 

Religionskunskap 1 där kristendomen fortfarande är särställd de övriga världsreligionerna och 

det framkommer ett antal problematiska formuleringar, främst i förhållande till gudafrågan. Det 

är utifrån dessa formuleringar som intresset för en analys av tidigare läroplaner vuxit fram och 

det är med dem som utgångspunkt jag samlar in och analyserar den data som kommer att 

användas. 

 

1.2 Metod 

I detta arbete presenteras en kvalitativ innehållsanalys av de reformerade läroplanerna för 

gymnasieskolan från 1965 års läroplan till Lgy11 (vilka beskrivs mer ingående under material) 

utifrån ett samhälls- och religionsperspektiv. Detta gör det ytterst problematiskt att använda sig 

uteslutande av antingen ett deduktivt eller ett induktivt förhållningssätt mellan teori och empiri. 

Således är tanken att en växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats tillämpas, det vill 

                                                 
1 Lgy11:5 
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säga en abduktiv strategi, vilken är fördelaktig vid analyseringen av dokumenten då nya 

aspekter av studiet kan upptäckas och på så sätt modifiera och utveckla teorin.2 

 Vidare är studien komparativ vilket innebär en analytisk jämförelse av de olika läroplanerna 

och kännetecknas av antagandet om likheter och skillnader mellan olika länder och/eller 

tidsepoker för att öka förståelsen för ett fenomen. Eftersom detta arbete endast inriktas mot 

läroplanerna och inte tar hänsyn till det faktiska arbetet i skolan är det av en beskrivande 

kontextbunden karaktär där ansatsen är konstitutionell i den meningen att den beskriver och 

jämför konstitutioner, läroplanerna, under olika tider. Uppsatsen innehåller även inslag av 

systemansats vilken inriktas mot politik och det faktiska reglerandet av handlingar och 

relationer i samhället.3  

 

1.3 Teori 

Undersökningens teoretiska utgångspunkt baseras på Göran Lindes läroplansteori. I boken De 

ska ni veta! En introduktion till läroplansteori beskriver Linde läroplansprocessen från 

konstruktion till klassrummet i tre arenor:4 

 

1.3.1 Formulering  

Formuleringsarenan behandlar innehåll och mål i de föreskrifter som studeras av det aktuella 

skolsystemet, i detta fall grundskolans senare delar. Behovet av att reglera verksamheten 

uppstod i och med lärandets organisering i olika skolor och de texter som utformades i 

anslutning till detta antas ha uppstått då uppfostran och undervisning skildes från 

imitationsinlärningen vilken var vanligare i arbete och vardagsliv.5 

 De formulerade läroplanerna ger uttryck för vad kunskap är, dess ursprung, kopplingen 

mellan etik och tänkande samt hur utbildning bör organiseras i förhållande till verklighetens 

utformning. Linde sammanfattar de grundläggande principerna för att förstå läroplanernas 

uppkomst och innehåll till fyra olika läroplanskoder:6 

 Realistisk syftar till en rationell förståelse för omvärlden. 

 Klassisk handlar om att föra människan mot ett ideal. Utbildning handlar snarast om 

att forma föreställningar om sig själv och sin egen roll i det stora sammanhanget.  

 Moralisk uppmuntrar till demokrati och respekt för minoriteter samt moral och 

lojalitet till samhället. 

 Rationell berör förberedelser inför framtiden och var en del av John Deweys 

progressiva tänkande.7 

 Genom historien kan man tydligt se dessa vilka av dessa koder som dominerade. Idag är 

det dock inte längre en dominant kod, utan en balans mellan samtliga och de tolkningar som 

görs i skolans värdegrund är i högsta grad beroende på vilken regering som styr.8 

 

                                                 
2 Alvehus, 2013:109 
3 Denk, 2002:7-8, 24, 26 
4 Linde, 2006:56 
5 Linde, 2006:19 
6 Linde, 2006:19, 47 
7 Linde, 2006:34-35, 100-101 
8 Linde, 2006:36-37 
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1.3.2 Transformering  

Transformeringsarenan handlar om hur de olika aktörerna i skolans värld tolkar läroplanen. 

Den kan antingen ses som en riktlinje för vad som är önskvärt eller som styrande, antingen 

påverkbar eller strikt.  

 I denna arena finns det många olika faktorer som påverkar. Dels beror det på ämnets 

tradition, om det är ett starkt avgränsat ämne som matematik tenderar läroplanen att gå mot 

det strikta hållet, medan mer öppna ämnen som samhällsvetenskapliga ämnen, mer lutar åt en 

större påverkan från elever och lärare. Vidare beror det även på huruvida andra aktörer, som 

lärare och/eller ledning, tar sig friheter med bland annat undervisningsinnehåll.9 

 

1.3.3 Realisering  

Realiseringsarenan berör verkställandet av undervisningen, lärarens insats och elevernas 

verksamhet med fokus på kommunikation och aktivitet. Inom denna arena tänker man att 

läroplanen har realiserats när 1) stoffet har behandlats i en klassrumssituation eller 2) 

elevernas tankeverksamhet har påverkats till följd av undervisningen och dess innehåll.10 

 

1.4 Syfte och frågeställning  

Det svenska samhället har under senare delen av 1900-talet gått från ett strikt protestantiskt 

och homogent samhälle, till att i skrivande stund vara ett av världens mest sekulära länder, 

präglat samtidigt av en etnisk och religiös mångfald. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur religion i den svenska skolan under denna period har utvecklats från att vara starkt bundet 

till den kristna läran och samhället, till ett starkare fokus mot alla religioners lika värde och 

giltighet. 

  

Detta kan preciseras, med två frågeställningar:  

  

 På vilket sätt återspeglar läroplanerna 1900-talets och tidiga 2000-talets förändring av 

landets religiösa landskap? 

 Hur har synen på religionsundervisningen förändrats i förhållande till den ökande 

mångfalden i samhället? 

 

1.5 Arbetets disposition 

Efter inledning där bakgrund, metod, teori, syfte, tidigare forskning, utförande och 

begränsningar samt begreppsredogörelse presenteras följer en historisk bakgrund. Denna 

redogör för skolans utveckling och viktiga händelser relevanta för analysen. 

 Vidare redogörs för samhälle, religion och kultur samt hur skolans styrning och 

läroplanernas uppbyggnad har sett ut över tid. Sedan följer jämförelser av religionskunskap 

och läroplanerna ut religiöst och kulturellt perspektiv. 

 Efter förarbetet fortsätter själva analysen. Denna är delad i tre delar, religionskunskap, 

läroplan och slutsatser. Slutsatserna är även de indelade i underrubriker: religionskunskap och 

läroplanerna. Avslutningsvis följer en diskussion, vidare forskning och slutligen referenser. 

                                                 
9 Linde, 2006:48, 50, 57 
10 Linde, 2006:65, 75 
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1.6 Tidigare forskning 

Föreningen Lärare i Religionskunskap, FLR, släpper årligen en bok med ett nytt tema i varje 

publikation. 2019 utkom den 50e boken, en jubileumsutgåva, där redaktörerna har 

 

samlat röster som speglar dagens utmaningar och möjligheter för 

religionskunskapsämnet, men [de] ger också plats för medverkande som genom sin 

erfarenhet och kunskap kan teckna bilder av ämnet i ett historiskt perspektiv.11 

 

Samtliga texter är relevanta för den tid vi lever och verkar i, framförallt som lärare men även 

som föräldrar och där jag personligen har privilegiet att kunna titulera mig som båda. I 

förhållandet till denna uppsats däremot finns det artiklar i boken som är mer relevanta än andra. 

 Ola Björlin beskriver i det inledande kapitlet Religionskunskapens dissonanser – 

retrospektiva funderingar hur det svenska samhället har förändrats och hur detta har präglat 

religionsundervisningen från tydligt anknuten till kyrkan till den icke-konfessionella praxis vi 

har idag. Utifrån egenskapen som lärare berör han aspekter som värdegrund, kunskapsbegrepp, 

politik och mångkultur och problematiserar om dessa. 

 Sven-Åke Selander går i sitt kapitel, Femtio år med religionskunskap i den svenska skolan 

och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR) – speglade i dess årsböcker 1968–2017, 

igenom de tidigare årsböckernas innehåll med relevanta begrepp från den då aktuella 

läroplanen. Han ger läsaren en sammanfattande överblick av den förändring som har skett inom 

skolan och religionsundervisningen sedan årsböckerna infördes 1968. Han redovisar tio år åt 

gången under egna rubriker som påvisar vilken förändring som var högaktuell för just den 

perioden. 

 Avslutningsvis lyfter Peder Thalén frågan om kristendomens särställning inom 

religionskunskapen i kapitlet En särställning för vad? Tolkningar av kristendomen i skolornas 

religionskunskapsundervisning. Han ifrågasätter vilka kunskaper kristendomen kan bidra med 

i skolan för att öka förståelsen för det svenska samhället och huruvida samtliga representationer 

av den kristna traditionen är relevanta i kulturarvsfrågan. 

 

1.7 Utförande och begränsningar 

Eftersom detta arbete teoretiskt sett skulle kunna bli hur stort som helst genom valda metoder 

och synsätt i förhållande till den mängd litteratur det finns angående ämnet, är det relevant med 

en begränsning. Arbetet har därför centrerats till läroplanerna från 1965 och 1970, samt två 

nyare läroplaner för gymnasieskolan, 1994 och 2011. Undervisningsplan för rikets folkskolor 

från 1955 används som en jämförande referens där det är av betydelse. En central notering från 

min sida är dock att undervisningsplanen från 1955 endast gäller för det vi idag kallar 

grundskolan, men i jämförande syfte är väsentlig eftersom de flesta avslutade sina studier efter 

dessa obligatoriska år vid den aktuella tiden.  

 Den svenska folkutbildningen har anor långt tillbaka i tiden och ur detta perspektiv 

behandlas endast en bråkdel av skolans historik. Anledningen till denna begränsning är att det 

rent utrymmesmässigt inte finns möjlighet att genomföra ett så stort arbete på C-nivå och därför 

                                                 
11 Franck, Hall & Liljefors-Persson, 2019:7-8 
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har jag valt att fokusera på tiden sedan enhetsskolans införande. Dock sker det förändringar i 

samhället innan detta genomförande som är centrala att ta upp ur ett klargörande perspektiv 

vilka tas upp under rubriken historisk bakgrund med underrubriker. Att uppsatsen sedan 

avhandlar gymnasieskolan faller sig naturligt för mig då det är just den nivån som min 

utbildning behandlar. 

 Det är problematiskt att göra en strikt begränsning till religionsämnet då religion 

sammanfaller med kultur och samhälle eftersom dessa är beroende av varandra. Begreppet 

etnicitet infaller till exempel i samtliga dessa kategorier då det oftast handlar om människor 

från andra länder, kulturer och/eller religioner. Det är således inte möjligt att endast fokusera 

på religion, utan vissa aspekter av kultur och samhälle måste tas upp, framförallt sedan de nyare 

läroplanerna huvudsakligen är utformad på ett mer allmänt sätt och med ett större fokus på 

samhället. Detta innebär i praktiken att de religiösa begreppen i dokumenten lyser med sin 

frånvaro och det som analyseras är snarare avsaknaden av dessa. 

 

1.8 Urval och material 

Det material som har använts har huvudsakligen hittats med hjälp av sökord, till exempel 

läroplansanalys, gymnasieskola, religionsutveckling i skolan och så vidare, i Googles sökmotor 

samt Higgins och Helgebibliotekens sökkataloger. Baserat på sökresultatet som genererats har 

ett urval genomförts utifrån de forskningsfrågor som presenterats tidigare i arbetet. Detta 

material samt nedanstående litteratur, kopplat till styrdokumenten, har sedan använts som 

förarbete till den kommande analysen. 

 Vidare använder jag mig av antologin Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring 

för att tydliggöra det sekulariserade samhälle som är Sverige idag samt den relation vi har till 

religionen. Huvudsakligen används boken Hitler-jugend i svensk skol- och ungdomspolitik 

författad av historiken Gunnar Richardson för att klargöra den historiska bakgrunden under 

1930-1940-talet, vilken är central för att förstå hur och varför reformationen av skolan och dess 

styrdokument efter andra världskriget kom att få den prägel som är grunden till den i skrivande 

stund aktuella läroplanen LGY11.  

 För att gestalta de förändringar skolan har genomgått i ett mer nutida perspektiv, men även 

för att belysa centrala tankar kring den övriga bakgrunden, nyttjas antologin Lärande, skola, 

bildning vilken redogör för skolans utveckling. Bakgrunden betraktas utifrån ett religiöst, 

kulturellt och till viss del även politiskt perspektiv.  

 Svensk invandringshistoria finns beskrivet på ett tydligt och läsvänligt sätt i Ingvar Svanberg 

och Mattias Tydéns bok Tusen år av invandring – en svensk kulturhistoria. Texten beskriver 

svensk in- och utvandringshistoria, med fokus på invandring, från forntiden fram till tidigt 

1990-tal vilket ger ett brett spann och en tydlig kartläggning. 

 Beskrivningen av arbetets metod och ansats förhåller sig till Allan Brymans verk 

Samhällsvetenskapliga metoder, Johan Alvehus bok Skriva uppsats med kvalitativ metod: en 

handbok samt Thomas Denks bok Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Vidare 

tillämpas Individ, skola och samhälle – utbildningsteoretiska texter av John Dewey där Sven 

Hartman, Ulf P. Lundgren och Ros Mari Hartman har författat inledningen vilken beskriver den 

teori arbetet utgår ifrån. 

 



 

7 

 

1.9 Begreppsredogörelse 

Med anledning av att vissa återkommande begrepp i detta arbete har fler än en innebörd och 

med syfte att specificera vilken av dessa som är relevant i sammanhanget presenteras här en 

mindre begreppsredogörelse för att klarlägga och underlätta i läsandet. Ordet i sig kan även 

vara av en sådan karaktär att en förklaring är nödvändig för att öka förståelsen för textens helhet. 

 En reform innebär, enligt Svenska akademiens ordlista, en ombildning och/eller en 

förändring av något, huvudsakligen kopplat till samhället, med en önskan att göra det bättre än 

det var.12 Således innebär en skolreform en omstrukturering av skolan för att uppdatera den till 

det rådande samhällets standard i fråga om exempelvis mänskliga värden, användandet av ny 

teknologi och kulturella förändringar. 

 Ecklesiastikministern och ecklesiastikdepartementet var de som ansvarade för 1950 års 

skolreform efter att en vald kommitté granskat skolsystemet. Resultatet redovisades bland annat 

i SOU 1955:53, vilken behandlar hur realskolan hanterade övergångsfasen till 

enhetsskolesystemet.13 Ecklesiastikdepartementet arbetade dock inte endast med skol- och 

utbildningsfrågor, även om detta departement är föregångaren till det nuvarande 

utbildningsdepartementet, utan arbetade även med frågor om forskning, kultur och kyrkliga 

frågor.14 

 I läroplanerna för enhetsskolan kan det utskiljas hur världen krymper i takt med den 

teknologiska utvecklingen och möjligheterna att förflytta sig långa sträckor på förhållandevis 

kort tid. I både LGY65 och LGY70 inrymmer en viss förståelse för andra kulturer och andra 

livsåskådningar än den egna. Dock är det ändå tydligt att skolan under denna tid har en kristen 

prägel, vilket behandlas mer i analysen nedan. Under 1990-talet sker dock en förändring från 

det tidigare och ordet icke konfessionell dyker för första gången upp i läroplanen. Uttrycket 

konfessionell betyder enligt svenska akademiens ordlista bekännelsetrogen och en konfession 

betyder således trosbekännelse.15 Följaktligen betyder icke konfessionell i kontexten att skolan 

inte får påverka elevernas egen övertygelse vad gäller livsåskådningar.  

Kultur i sig är ett brett begrepp som kan beröra en stor mängd ämnen, allt från bakteriekulturer 

till konstverk och musik. Den kultur som behandlas i denna uppsats är dock den som behandlar 

olika gruppers sätt att leva med allt vad det innebär i form av seder och värderingar. Dock är 

inte denna beskrivning helt enkel då det inom detta område finns ett otaligt antal 

gruppsammansättningar där det inte är ovanligt att tillhöra flera olika kulturella 

konstruktioner.16 Detta diskuteras mer ingående under rubriken Redogörelse av samhälle, 

kultur och religion eftersom det inte finns någon skarp gräns mellan dessa tre som är beroende 

av varandra.   

                                                 
12 SAOL, reform 
13 Realskoleutredningen, 1955:7 
14 Nationalencyklopedin, ne.se 
15 SAOL, Konfessionell  
16 Arnstberg, 2008:122-123 
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2. Historisk bakgrund 
Inledningsvis var Sverige ett homogent land där det var lagstadgat att alla som bodde i landet 

skulle vara kristna protestanter för att bevara det svenska kulturarvet. Detta är långt från den 

mångkulturella verklighet vi lever i idag där det samsas folk från olika nationer och religioner, 

med eller utan religiösa texter, och fokus har skiftat från det gemensamma till det individuella. 

Hur landet och skolan har förändrats beskrivs nedan där en uppdelning mellan olika tidsperioder 

har gjorts för att belysa det centrala under varje epok och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning som tar upp det huvudsakliga. 

 

2.1 1840-1939 

Folkskolan skapades i nära anknytning till kyrkan under tiden Sverige var ett enhetssamhälle 

och lagstadgades 1842. Domkapitlet praktiserade som det primära överhuvudet för 

skolväsendet med ansvar för undervisning, tillsyn och lärarutbildning ända till 1962 i och med 

den tradition som etablerades redan på 1500-talet där kyrkan uppmuntrade allmänheten till 

bibelstudier och sedan även katekesläsning.17 

 När industrialiseringen inleddes under slutet av 1800- och tidiga 1900-talet började 

enhetssamhället att luckras upp och frikyrkliga föräldrar började reagera på den kristna 

indoktrineringen, krävdes en ny reform för att undvika splittring av skolan och således även 

undvika den segregering man fruktade kunde uppstå i samhället om detta hände.18 Det var enligt 

Björn Skogar efter år 1919 som Luthers lilla katekes avskaffades som obligatorisk lärobok i 

folkskolan då undervisningsformen gick från att vara konfirmationsförberedande till att vara 

medborgarformande.19 I 1919 års undervisningsplan betonas fortfarande det gemensamma, det 

vill säga Gud, Bibeln och Jesus, men på ett sätt som alla, även de frikyrkliga, kunde acceptera.20  

 Detta i sin tur resulterade slutligen i den mångfald av skolvarianter och ett skolsystem som 

till sin natur var ytterst komplext och en källa till sociala orättvisor. Dock skedde det vid denna 

tid även förändringar i den sociala samhällsstrukturen. Bland annat fick kvinnan rösträtt, 

demokratin utvecklades och normsystemet förändrades där fokus gick från att din 

samhällskategori avgjorde din framtid till att den fria individen själv mer kunde avgöra sin 

fostran och sina livsvillkor.21 

 Under samma tid drabbades Sverige av en ekonomisk kris till följd av bland annat missväxt 

vilket resulterade i en hög arbetslöshet. Detta i relation till nyheterna om de fantastiska 

möjligheter som väntade på andra sidan Atlanten gjorde att många sökte tillflyktsort och lycka 

i Amerikas förenta stater. År 1910 rapporterar svensk folkräkning från Statistiska centralbyrån 

att antalet svenska utvandrare beräknas ligga på över 820.000 människor varav 665.000 

återfinns i USA.22  

 I och med den kraftiga utvandringen ur Sverige under denna tid talas det mindre, i historiska 

sammanhang, om hur många som faktiskt immigrerade till Sverige. Andelen människor var inte 

                                                 
17 Marklund, 1980:14, 32-33, 251 ; Lundgren & Säljö, 2014:45-46 
18 Almén, 1999:4 
19 Skogar, 1999:22 
20 Almén, 1999:4 
21 Wernersson, 2014:450 
22 Svanberg & Tydén, 1992:256 
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lika stor som de utvandrande, men den fanns där och de som valde att komma hit fyllde en stor 

funktion i det svenska samhället genom att fylla yrkesposter som exempelvis bokhandlare, 

konstnärer och musiker. Från 1800-talets mittpunkt och framåt har några av de, numera stora 

svenska namnen kommit till Sverige från länder som exempelvis Tyskland, Italien, England 

och Frankrike. Några av dessa stora namn är sådana som Gleerup, Bonnier, Bukowski och 

Owen. Dessa är bara ett axplock av de drivna företagare som slog rot i Sverige under 1800- och 

1900-talet.23 

 

2.2 Sverige under andra världskriget 1939-1945 

Under tiden för andra världskriget kom svensk, rasbiologisk forskning att gå till historien med 

Carl von Linné i täten. Forskningen, som kategoriserade människor utifrån bland annat hudfärg 

och skallstorlek, var ett ledande argument för antisemiter och framför allt för Nationalsocialister 

i Sverige men också i övriga Europa, framför allt Tyskland. Det som först skapade en spärr för 

utländska flyktingar och de som ville invandra skulle så småningom komma att tvinga Sverige 

till en mer tillåtande flyktingpolitik i och med Adolf Hitlers och nazisternas framfart genom 

Europa under 1940-talet.24 

 Vidare var det en central uppgift för skolan att bistå och stärka samhällsandan. Detta ansågs 

göras bäst i form av värntjänstövningar i skolan där barn och unga vid denna tid skulle lära sig 

att försvara land och rike med tillhörande disciplin. Debatten angående detta lyfte både positiva 

och negativa aspekter där bland annat risken för en radikalisering likt den tyska motsvarigheten 

hitler-jugend påtalades.25  

 Skolöverstyrelsen uppmuntrade till detta förslag med direktiv om hur friluftsdagarna kunde 

användas till detta ändamål redan innan den tillsatta utredningen var klar. Utredningen i sig 

resulterade i ett antal kompromisser och en kraftig reducering av det ursprungliga förslaget och 

var vid krigets slut föremål för en av de första utvärderingarna i svensk skolhistoria. 

Utvärderingen visade dock inte någon påtaglig skillnad i ungdomarnas beteende eller 

prestationer och således avvecklades värntjänsten vid krigets slut.26 

 Under 1940-talet debatterades ungdomarnas brist på stil och hållning flitigt inom skola, 

kyrka och politik. De relevanta frågorna om etisk fostran, normer och tveklös beslutsamhet 

diskuterades, men det resonerades även om hur skolan mer aktivt skulle arbeta med de ungas 

karaktär. Debatten kan idag ses som ett led i den moraliska upprustning som var typisk för 

denna tid.27 Kritiken av nästkommande generation är dock universell och fortfarande aktuell då 

det ligger i ungdomars natur att göra motstånd och ta avstånd från rådande ideal och 

uppfattningar.28 

 Det var framför allt nöjeslivet som kritiserades och det råder, enligt Richardson, ingen tvekan 

om att kyrka och samfund försökte främja den andliga beredskapen med olika åtgärder så som 

att skärpa kontrollen av festplatser och försöka minska på de ungas fritid genom exempelvis 

arbetstjänst. Det var alltså aktuellt att bekämpa det som ansågs nedbrytande krafter till vilka 

                                                 
23 Svanberg & Tydén, 1992:198, 200, 202 
24 Svanberg & Tydén, 1992:273 
25 Richardson, 2003:19-20, 22 
26 Richardson, 2003:43, 48, 120-121 
27 Richardson, 2003:143 
28 Lalander & Johansson, 2012:38 
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ungdomarnas nöjesliv räknades och således stärka landets moral och karaktär vilket fortfarande 

hade en kristen prägel.29  

 

2.3 1940 års skolutredning 

År 1940 genomfördes den första skolutredningen som omfattade både de lägre och högre 

skolorna efter att ecklesiastikminister Gösta Bagge fått ett antal förslag angående en översyn 

och reformering av skolan från ett antal myndigheter och organisationer. Syftet med översynen 

var huvudsakligen att minska splittringen och öka enigheten mellan invånarna där det i 

utredningsdirektiven betonades hur utbildningsväsendets samhälleliga uppgift måste betraktas 

som en helhet.30 

 Utredningen genomfördes i två separata avdelningar, där den ena företrädde de högre 

skolorna och den andra folkskolan. Dessa två avdelningar samordnades jämte 

organisationsutskottet och kärnfrågan behandlade anknytningen mellan de olika skolformerna. 

Denna fråga var det som kännetecknade utredningen, men det inriktades även kritik mot den 

intellektuella inriktningen skolan präglades av. Tanken var att den fysiska fostringen borde ta 

en större plats för att barn och unga skulle kunna leva upp till samhällets krav.31 

 För Bagge var ett verkligt svenskt kultursamhälle något att sträva efter och detta kom att 

dominera utredningen. Han menade att för att uppnå detta var en väsentlig förutsättning den 

kristna tron och den kristna traditionen och det moderna samhällets kris och politikens problem 

hade sin orsak i den allt mer påtagliga sekulariseringen. Han ansåg även att det fanns en 

överhängande risk för maktmissbruk i det demokratiska styrelseskick landet ännu har. Det är 

viktigt att förstå att detta var Bagges egna åsikter, men det är relevant i det avseende att endast 

synonymen folkstyre närvarar i rapporten och ordet demokrati i sig förekommer inte en enda 

gång i utredningens resultatrapport vilken fick namnet Skola i samhällets tjänst.32 I praktiken 

resulterade utredningen att parallellsystemet succesivt fick minskat utrymme och senare blev 

en av grundstenarna för 1950 års skolreform och således även enhetsskolan vilken är förfader 

till dagens skola.33 

 

2.4 1950 års skolreform - enhetsskolan 

När den skolpolitiska diskussionen lyftes efter andra världskriget var det inte en fråga om ifall 

skolan skulle reformeras eller inte, det var snarast vägen till slutmålet som dryftades i dessa 

debatter. Huruvida hela skolsystemet skulle göras om till en enhetsskola, eller om bottenskolan 

skulle reformeras, men slutprodukten var den samma i båda fallen: en skola för alla.34 

 I och med nazismens fall och upptäckten av förintelselägren, i kombination av det ökade 

intresset för psykologi och beteendevetenskap, fick den nya människosynen sitt genombrott. Så 

kallade svåruppfostrade barn, dåligt självförtroende och andra psykologiska problem fick sin 

förklaring i bakomliggande orsaker.35 Det påtalades att arbetet med dessa barn kunde resultera 

                                                 
29 Richardsom, 2003:148, 152 
30 Marklund, 1980:43, 45, 61-62 
31 Marklund, 1980: 33, 45 & Richardson 2003:158-159 
32 Richardson, 2003:160-161 
33 Marklund, 1980:33 
34 Marklund, 1980:50-54 
35 Richardson, 2003:211, 213 
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i att eleverna undkom psykisk ohälsa och misslyckanden senare i livet. Tanken med ett ökat 

självförtroende och ett undvikande av de tidigare populära straffåtgärderna återfinns på flera 

håll i undervisningsplanen från 1955.36 

 Efter kriget fanns det en påtaglig rädsla för att skolan skulle utöva någon form av ideologisk 

påverkan på eleverna. Detta kom till uttryck främst i debatten om kristendomsundervisningen 

där skolkommissionen från 1946 menade att kristendomskunskap hade en given plats i skolan 

för att underlätta för eleverna att orientera sig i kunskapens värld. Samtidigt hade den nazistiska 

massuggestionen satt sina spår och således fanns ett motstånd mot auktoritär fostran som på 

sina håll sträckte sig så långt att frågan huruvida man ens skulle få, så att säga predika om 

demokrati väcktes. Sedan försvarsmakten hade aktualiserat problemet med psykologisk 

krigsföring tog Skolöverstyrelsen tag i frågan om antisuggestionsträning för att följaktligen 

stärka samhällets motståndskraft mot propaganda.37  

 Dessa diskussioner, 1940 års skolutredning samt de tidigare debatterna kring en nioårig 

enhetsskola låg sedan som ett stabilt fundament under den reform av skolan som resulterade i 

en skola som alla hade rätt att ta del av på lika villkor.38 

 

2.5 Det moderna Sverige 

Enhetsskolan innebar i praktiken bland annat att innehållet i undervisningen anpassades till vad 

som ansågs vara väsentligt till det demokratiska samhällets krav. Arbetsformerna anpassades 

efter elevernas intressen och erfarenheter med mindre praktiska övningar och mer teoretiska. 

Barn med speciella behov fick möjligheten till en anpassad studiegång, men ändå ansågs skolan 

bristfällig för de lågpresterande eleverna vilket resulterade i att specialundervisningen ökade 

efter 1970. Detta tillsammans med tanken om elevinflytande bidrog till en grundskolereform 

där det bland annat myntades i läroplanen, Lgr80, där arbetslagen introducerades.39 

 På 1990-talet genomled Sverige en svår ekonomisk kris och landet var tvunget att spara. 

Detta innebar att kommunerna fick mindre pengar att själva disponera, men även att skolan gick 

från att vara en statlig verksamhet till en kommunal. Samtidigt ökade arbetslösheten, 

immigrationen nådde nya rekord och regeringen gick från att vara socialdemokratisk till 

moderat och i samband med det kom det en ny läroplan, Lpf94.40 

 

2.6 Invandring och religiöst klimat 

Enligt Andersson och Sander har få länder förändrats lika mycket efter andra världskriget som 

Sverige, vilket idag anses som ett av världens mest sekulära länder, men migrationen för inte 

endast hit människor och ny arbetskraft, den för även hit nya religioner och kulturer. Detta 

multireligiösa klimat kommer troligen att på sikt orsaka stora förändringar i de svenska 

traditionerna och den svenska synen på den inhemska religionen då dessa måste anpassas och 

förändras för att passa in i tiden.41 

                                                 
36 Richardson, 2003:211, 213 
37 Richardson, 2003:208-209 
38 Richardson, 2003:208 & Marklund, 1980:54-55, 58, 62 
39 Larsson, 2011:76, 78 
40 Larsson, 2011:85-86 ; Lundgren, 2014:142 
41 Andersson & Sander, 2015:15-16, 25 
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 Under 1950-talet uppgick andelen utlandsfödda till cirka tre procent av den svenska 

befolkningen, där andelen icke lutheranskt kristna var så gott som obefintliga. Sverige är ett bra 

historiskt exempel på en nation som på ytan hölls samman av det gemensamma i språk, etnicitet, 

religion och historiskt arv där immigrationspolitiken främst fokuserade på att bevara den 

svenska folkstammen.  

 År 1951 fick vi i Sverige religionsfrihet vilket förklarar den förändring landet genomgått, 

från ett religiöst homogent land före 1960 till att cirka tjugo procent av befolkningen i landet 

var av annan härkomst och således även av annan religiös kultur 2014.  Att Sverige är ett land 

av mångfald påverkas till stor del av den tillströmning av människor som dels är ständigt 

pågående men också som under perioder skett under väldigt kort tid. Detta i samband med 

människor på flykt från olika svåra situationer i vilka Sverige många gånger är ett av de länder 

i västvärlden som tar emot flest flyktingar.42  

 Efter andra världskrigets slut har Sveriges attityd mot folk av annat etniskt ursprung 

förändrats till det bättre. I och med bland annat en mer tillåtande flyktingpolitik har människor 

i vågor kommit hit av olika anledningar. Invandrare har länge utgjort en stor del av Sveriges 

arbetskraft och så även under perioder där färre människor sökte sig hit i egenskap av arbete.43  

 Efter sovjetunionens fall och kriget i det forna Jugoslavien ökade flyktinginvandringen 

markant och den största anledningen till att Sverige anses som ett attraktivt land att söka sig till 

har med den humana människosynen att göra. Landet har ett demokratiskt system som präglas 

av etablerade lagar om människans rätt att ha sin egen religion samt att framföra sin åsikt. Detta 

innebär att många människor på flykt av olika anledningar rör sig hit. 44 

 Vidare finns möjligheten till studier i landet, där en av de mest aktuella debatterna, i 

skrivande stund, rör de religiösa friskolorna. Eftersom läroplanen propsar på en 

ickekonfessionell undervisning rimmar det illa med en skola där värderingarna vilar på en 

religiös grund. Den främsta kritiken riktas mot skolor med icke-protestantisk inriktning där det 

påpekas att detta val görs för att föräldrar vill vända sig bort mot det svenska samhället.45 

 Naturligtvis finns det både för och nackdelar med religiösa friskolor. Den religiösa 

sammanhållningen är en viktig länk mellan hem och skola och en förutsättning för att skolan 

ska fungera. Det har även påvisats att barn till minoriteter får en bättre start i livet än den många 

offentliga skolor kan generera. Dock kan resultatet bli det omvända och öka segregeringen i 

och med att eleverna isoleras från andra tendenser än de egna.46 

 

2.7 Sammanfattning 

Folkskolan skapades under 1800-talet i en nära anknytning till kyrkan vilken hade det 

huvudsakliga ansvaret för institutionen ända till mitten av 1900-talet.  

 Under industrialiseringen började enhetssamhället att luckras upp och frikyrkliga föräldrar 

reagerade på den kristna indoktrineringen. En ny reform infördes i skolan för att undvika 

splittring och segregering i samhället. Undervisningsformen gick således från att vara 

konfirmationsförberedande till att vara medborgarformande och den huvudsakliga läroboken, 

                                                 
42 Regeringskansliet (elektronisk) 
43 Svanberg & Tydén, 1992:325 
44 Sveriges riksdag, 2016 
45

 Björklund, Nilsson, Nartil, Odenjungk, 2005 
46 Bunar, 2014:478-479 
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Luthers lilla katekes, avvecklades 1919. Reformen resulterade ett komplext skolsystem som var 

en källa till sociala orättvisor i och med de många olika skolformerna som inte alla hade tillgång 

till.  

 Vid denna tid utvecklades demokratin och normsystemet förändrades. Vidare drabbades 

Sverige av en ekonomisk kris vilket resulterade i en hög arbetslöshet. Till följd av detta sökte 

många lyckan i Amerika, men även många immigrerade till landet.  De som valde att komma 

hit fyllde en stor funktion i samhället bland annat genom att fylla yrkesposter som exempelvis 

bokhandlare, konstnärer och musiker så som Gleerup och Bonnier. 

 Under tiden för andra världskriget kom svensk, rasbiologisk forskning att gå till historien 

där forskningen kategoriserade människor utifrån bland annat hudfärg och skallstorlek. Detta 

var ett ledande argument för antisemiternas distinktion av människor både i Sverige och övriga 

Europa. Detta ledde dock i längden till en mer tillåtande flyktingpolitik i och med massflykten 

undan nazismen. 

 För skolan var det under denna tid viktigt att bistå och stärka samhällsandan och detta genom 

värntjänstövningar för att försvara land och rike med tillhörande disciplin. Både positiva och 

negativa aspekter diskuterades, bland annat risken för en radikalisering, men skolöverstyrelsen 

uppmuntrade till detta förslag. Slutligen antogs en kraftig reducering av det ursprungliga 

förslaget och detta blev sedermera föremål för en av de första utvärderingarna i svensk 

skolhistoria vilken resulterade i en avveckling av tidigare nämnda övningar. Vidare 

diskuterades ungdomarnas brist på stil och hållning och hur skolan mer aktivt skulle arbeta med 

detta och även kyrkan försökte främja den andliga beredskapen med olika åtgärder bland annat 

genom minska på de ungas fritid eftersom de aktuella nöjena ansågs nedbrytande av den 

samhälleliga karaktären. 

 År 1940 genomfördes en skolutredning för att minska splittringen och öka enigheten mellan 

landets invånare, där det i utredningsdirektiven betonades hur utbildningsväsendets 

samhälleliga uppgift måste betraktas som en helhet och därför berördes både de lägre och högre 

skolorna av utredningen. Kärnfrågan behandlade bland annat anknytningen mellan de olika 

skolformerna samt den fysiska fostringen, vilken borde ta en större plats för att barn och unga 

skulle kunna leva upp till samhällets dåvarande krav. Det som kom att dominera utredningen 

var dock det svenska kultursamhället och den kristna traditionen vilket enligt 

ecklesiastikministerns egna värderingar var något eftersträvansvärt och att de samhälleliga och 

politiska problemen som var aktuella för denna tid var ett resultat av sekulariseringen. 

Utredningen resulterade i att det parallella skolsystemet succesivt minskade och senare blev 

grunden för 1950 års skolreform: en skola för alla. 

 Vid upptäckten av förintelselägren samt det ökade intresset för psykologi och 

beteendevetenskap, fick den nya människosynen sitt genombrott. Psykologiska problem 

förklarades med bakomliggande orsaker och det påtalades att arbetet med så kallade svåra barn, 

där de straffåtgärderna tidigare varit populära, skulle vara uppmuntrande och självstärkande för 

att undvika psykisk ohälsa och misslyckanden senare i livet.  

 Det fanns vid denna tid en påtaglig rädsla för ideologisk påverkan, framförallt när det kom 

till skolan och eleverna. Detta kom till uttryck främst i debatten om kristendomsundervisningen 

där skolkommissionen från 1946 menade att kristendomskunskap hade en given plats i 

undervisningen, samtidigt som den nazistiska massuggestionen hade satt sina spår. Således 

fanns ett motstånd mot auktoritär fostran och Skolöverstyrelsen föreslog att 
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antisuggestionsträning skulle införas för att stärka samhällets motståndskraft mot propaganda. 

Ovan beskrivna diskussioner samt de tidigare debatterna om en nioårig enhetsskola låg sedan 

till grund för den reform som resulterade i det skolsystem vi har i dag. 

 I praktiken innebar enhetsskolan att innehåll och undervisning skulle anpassas till det 

demokratiska samhället, men även efter elevernas intressen och erfarenheter där de teoretiska 

övningarna tog överhanden och barn med svårigheter fick möjlighet till studieanpassning. Dock 

ansågs denna anpassning bristfällig för de lågpresterande eleverna och där av ökade 

specialundervisningen under 1970-talet och sedermera var ett av bidragen till en 

grundskolereform 1980. 

 Under 1990-talet var landet tvunget att spara till följd av inflationen vilket resulterade i en 

hög arbetslöshet och skolan påverkades även den när den gick från en statlig verksamhet till en 

kommunal samt fick en ny läroplan 1994. Samtidigt ökade invandringen till landet och 

regeringen byttes ut under det aktuella valet. 

 Idag anses Sverige vara ett av världens mest sekulära, samtidigt har vi en mångfald av olika 

religioner och kulturer till följd av ökad invandring. Detta kommer troligen att orsaka stora 

förändringar i traditioner och synen på den inhemska religionen då dessa måste anpassas och 

förändras för att passa in i tiden eftersom vi har gått från en nation som inledningsvis hölls 

samman av det kulturellt gemensamma och immigrationspolitiken fokuserade på att bevara den 

svenska folkstammen till att cirka tjugo procent idag är av en annan härkomst och/eller religiös 

kultur. Denna förändring beror delvis på den lagstadgade religionsfriheten, men även den 

humana människosynen och möjligheten till arbete eller studier. 

  Dagens debatt handlar i stor del om de religiösa friskolorna, och då främst de med en icke-

protestantisk inriktning där det påpekas att detta val görs för att föräldrar vill vända sig bort mot 

det svenska samhället. Dock är den religiösa sammanhållningen är en viktig länk mellan hem 

och skola men det har även påvisats att barn till minoriteter får en bättre start i livet men 

resultatet kan även bli det omvända och öka segregeringen. 
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3. Analys – förarbete 
 

3.1 Redogörelse av samhälle, kultur och religion  

Eftersom barn är beroende av äldre människor långt upp i åldrarna, till skillnad från andra djur, 

har vi ett biologiskt tvång att hålla ihop. Detta tvång betingas av våra underutvecklade instinkter 

och den enda anledningen till vår överlägsenhet är vår teknologiska utveckling. Vårt så kallade 

habitat är social interaktion och ordning i tillvaron där varje individ inordnas i befintliga 

samhällsmönster för att bibehålla denna ordning i form av primär och sekundär socialisation.  

 Människan får sin kunskap genom social interaktion och förståelse för omvärlden är baserad 

på sin historia och kultur. Denna konstruktion skulle vara omöjlig utan kommunikation vilken 

har en betydande funktion för den mänskliga själv- och verklighetsuppfattningen. Den sociala 

konstruktionen är således en god grund för språk och språkutveckling, men kommunikationen 

är även ett instrument för förståelse för kulturmöten och kulturkrockar. I mötet med andra 

kulturer i ett pluralistiskt samhälle likt det svenska, är det väsentligt att vara lyhörd och visa 

tolerans för att undvika och lösa konflikter där det är lätt att ta förgivet att den egna verkligheten 

eller religionen har tolkningsföreträde.47    

 En individ från Sverige tillhör naturligtvis den svenska kulturen, men tillhör även en mer 

lokal kultur beroende på var i landet hen är bosatt. Inom denna lokala kultur finns det i sin tur 

ännu mindre grupper med egna kulturella inslag så som ungdomar, arbetsplatser och familjer.48  

 Konceptet kultur i detta sammanhang blir således ytterst komplicerat eftersom det bidrar till 

en tanke om de andra i förhållande till det vi som den egna kulturen genererar.49 I uppsatsens 

sammanhang är detta problematiskt eftersom skolans värdegrund idag uppmuntrar till allas lika 

värde, oavsett ursprung, och därigenom öka den kulturella mångfalden som vårt samhälle idag 

präglas av.50 En tolkning av detta är att denna del av värdegrunden inte lämnar något utrymme 

för de andra eftersom skolan aktivt ska arbeta mot en mer tolerant människosyn. Samtidigt ska 

skolan värna om den svenska kulturen, vilken kultur det handlar om står inte angivet och är 

öppet för tolkning och denna tolkningsmöjlighet är det som i mitt tycke är det problematiska. 

 Vidare måste även begreppet religion definieras då ämnet i allmänhet behandlar människors 

individuella erfarenheter, föreställningar och intresse av existentiella frågor. Det handlar 

således inte om sanningar utan perspektiv som påverkas av sociala och kulturella 

konstruktioner. Kristendomen ser inte lika ut över hela världen då det finns otaliga tolkningar 

mellan och inom de olika inriktningarna och det samma gäller för alla religioner.51 

 Det finns två huvudsakliga definitioner av religion, vad den är och vad den gör, vilka båda 

är centrala för att förstå konceptet. Den substantiella bestämningen, det vill säga är, innebär 

individuella, kulturella och moraliska uttryck för den egna trosföreställningen, medan den 

funktionella, alltså gör¸ snarare fokuserar på en beskrivning av religionens betydelse för individ 

och samhälle. I detta arbete ligger fokus på den funktionella avgränsningen av religion eftersom 

den substantiella inte är optimal att använda sig av vid en jämförelse av sociala förändringar 

                                                 
47 Wikström, 2012:60-61 
48 Arnstberg, 2008:122 
49 Arnstberg, 2008:122 
50 Arnstberg, 2008:122 ; LGY11:5 
51 Wikström, 2012:21-22 
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över tid. Den funktionella definitionen, ur samhällsperspektiv, fokuserar snarast på följder, 

betydelser och mening med livet där även människor som idag inte anses som religiösa, så som 

new age och motionärer, passar in i beskrivningen.52 

 Vidare är religionen en del av kulturen, och således även en del av den samhälleliga 

konstruktionen eftersom handlingar och värderingar kommuniceras mellan olika aktörer och 

generationer. Religiösa och icke-religiösa samhällssektorer och kulturprocesser interagerar med 

varandra i olika sammanhang i samhället där den faktiska tron inte är det centrala. 

Religionsstudiet är således inte ett studium av tron, utan hur vi människor upprätthåller vår 

värld.53 

 Detta är universellt då varje land och samhälle har sin egen historia, kultur och utveckling 

och således går det inte att säga att en tolkning är den rätta. I dagens svenska samhälle är det 

väsentligt att påtala våra likheter snarare än våra olikheter, på grund av globaliseringen, 

eftersom detta förenar oss som människor. Inom skolomsorgen är det av största vikt att 

framhäva detta men det är även relevant att arbeta med barnens egna erfarenheter för att hjälpa 

dem i mötet med andra kulturer än den egna.54 

 

3.2 Redogörelse – läroplanens uppbyggnad och skolans styrning 

Läroplanens delar är hierarkiskt ordnade där, i Lgy65 och Lgy70, de inledande delarna så som 

mål och riktlinjer, kursplaner samt huvudmoment, är det som ska följas och har beslutats på 

regeringsnivå, medan allmänna och metodiska anvisningar snarare bör följas utifrån 

skolöverstyrelsens riktlinjer. Synen på undervisningsmetoder, det vill säga arbetssätt, 

litteraturstoff och till och med lärarens personlighet, är en relevant av anledningen att detta 

påverkar elevernas synsätt på vad som är eftersträvansvärt, men det är en område som inte hör 

hemma i läroplanen och har sedan dess helt uteslutits ur de senare läroplanerna. Vidare har 

skolväsendet sedan enhetsskolans inledning gått från en statlig och kommunal verksamhet till 

att kommunerna sedan ansågs som förvaltare av skolorna i sitt eget geografiska område. 

Marklund beskriver hur kraven på en enhetlig skolstruktur och likvärdig utbildningsstandard 

över hela landet på sikt ger kommunerna mindre formen av lokala beslutsfattningar och mer ett 

verkställande av statens förordningar.55 Detta är något som idag är en realitet då det är staten 

som utformar läroplaner och lagar kopplade till skolan, medan kommunerna är de som, i 

egenskap av förmän till de kommunala skolorna, genomför regeringens beslut.56  

 Skolinspektionen granskar verksamheten och skolverket sköter de rikstäckande 

administrativa området som är lika för alla skolor i Sverige, till exempel utformandet av 

nationella prov och officiell statistik. Dessa regler gäller naturligtvis även de friskolor som drivs 

av andra förmän än kommunerna där den allmänna läroplanen och skollagen gäller och 

regelbundna granskningar genomförs. Dock kan vissa mindre avsteg från läroplanen göras med 

hänsyn till skolans eventuella specialiserade inriktning, exempelvis där en religiös friskola drivs 

                                                 
52 Wikström, 2012:22-23 
53 Sælid-Gilhus & Marklund, 2003:55-56 
54 Wener, 1994:222, 224-225 
55 Marklund, 1987:74, 188-189 
56 SFS 2010:800 2 kap 2§ 
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är det svårt att vara helt icke-konfessionell även om de vuxna i skolan försöker att vara så 

objektiva och sakliga som möjligt och deltagandet i de konfessionella inslagen sker frivilligt.57 

 Från mitten av 1940-talet går det att urskilja en stark ekonomisk resursstyrning när det kom 

till skolan, vilken vid 1960-talets början sakta hade inlett en etablering mot en mer regelinriktad 

styrning för att efter 1976 ännu en gång förändras mot en mer målorienterad linje. Dessa tre 

styrningsmetoder går naturligtvis hand i hand, skolan kan inte drivas utan resurser, regler och 

konsekvenser vilka är en självklarhet i en fostrande miljö och kunskap mäts med hjälp av 

målsättning.58 Inriktningen i exempelvis läroplanerna från 1965 och 1970 utmärks extra tydligt 

av en regelstyrning, kanske framför allt i frågan om disciplinära åtgärder där det beskrivs hur 

klassföreståndaren kan genomföra en utredning angående detta, och i allvarligare fall tas 

ärendet upp av samarbetsnämnden.59  

 Denna typ av reprimandåtgärder beskrivs inte över huvud taget i läroplanerna från 1994 och 

2011, däremot förekommer de i skollagen, SFS 2010:800, 5 kap 7-23§ där det i 6§ beskrivs hur 

rektorn eller den aktuella läraren endast får genomföra den tänkta åtgärden om den står i 

proportion till syfte och omständigheter, och endast om det, i enlighet med 24§, dokumenteras 

grundligt.60 Samtidigt går det att se en viss målstyrning i kunskapskriterierna för 

religionskunskap i Lgy70 och vidare kan målstyrningen som dominerar 1994 års och 2011 års 

läroplaner noteras i det faktum att nästan varje punkt i läroplanen följs av en lista med mål som 

alla i skolan bör följa för att alla elever i skolan ska få en så grundläggande utbildning och 

fostran som möjligt.61 Sedermera har det tillkommit en fjärde styrningspunkt till de tre som 

Marklund beskriver, nämligen den dagsaktuella resultatstyrningen vilken såg dagens ljus med 

läroplanerna från 1994.62 

 

3.3 Religionskunskap – en jämförelse ur ett religiöst och kulturellt perspektiv 

Utvecklingen av det religiösa synsättet i Sverige och svensk skola går tydligast att se i de olika 

styrdokumentens målsättningar för religionskunskap och dess olika utföranden. 1955 var 

kristendomskunskapen fortfarande aktuell och inriktades näst intill uteslutande på just 

kristendomen och bibellära. Även om det dessutom skulle förekomma vissa inslag av andra 

viktiga religioner kopplade till den aktuella tidsepoken tillkom dessa i realiteten endast under 

skolans sjunde eller åttonde år och det förekommer ingen specifik beskrivning om vilka de icke 

kristna religionerna skulle vara eller hur de skulle hanteras i undervisningen.63 

 Religionskunskapen infördes med 1965 års läroplan och för gymnasieskolan innebar detta 

utöver en fördjupad kunskap i kristendomen, att det även tas hänsyn till psykologiska, sociala, 

etiska och moraliska faktorer i förhållande till livsåskådningar och hur dessa växer fram. En 

viss förståelse för politiska, historiska och samhälleliga frågor tar en stor plats i styrdokumenten 

för religionskunskapen på liknande sätt som vetenskapen och humanismen för att besvara frågor 

kring människosyn och samhällssyn. Vidare lyfts även här de icke kristna religionerna, men till 

skillnad från den tidigare undervisningsplanen namnges dessa som judendomen, islam, 

                                                 
57 SFS 2010:800 1 kap 7§ 
58 Marklund, 1987:84 
59 Lgy65:24-25 ; Lgy70:23 
60 SFS 2010:800 5 kap 6-24§ 
61 Lgy94 ; Lgy11 
62 Lundgren, 2014:142 
63 Skolöverstyrelsen, 1955:54, 60-61 
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hinduism, buddism och naturreligion där några av de centrala frågorna för momentet är gudstro, 

människosyn, gudstjänstformer och nutidssituation.64 

 Gemensamt för undervisningsplanen från 1955 och Lgy65 är en påtaglig regelstyrning där 

det i 1955 års undervisningsplan beskrivs tydligt vilka verser, psalmer och evangelier som ska 

läsas och diskuteras. På samma sätt förekommer det i Lgy65 en åtta sidor lång redogörelse för 

vad som ska tas upp i varje moment och varför. Intressant är att momentsbeskrivningen för 

kristendomen är två sidor lång, medan motsvarande stycke för de övriga världsreligionerna, 

som till kvantiteten uppenbarligen är fler, endast får en sida där allt komprimeras och tolkas in 

i det västerländska perspektivet. Frågeställningen till detta moment belyser vad samhället och 

politiker anser är viktigt med vår religion för att sedan försöka applicera detta på de övriga 

religionerna, även där det kanske inte alltid fungerar i praktiken. Det påpekas att religioner ska 

jämföras med varandra och då med uteslutande kristna termer så som frälsning, gudstjänst och 

gudstro.65 

 I kunskapskriterierna från Lgy70 återfinns en begynnande målstyrning även om läroplanen 

i sig är regelstyrd. Detta innebär att beskrivningen av vad som ska innefatta kursen är betydligt 

mer sammanfattad än de tidigare beskrivna kursbeskrivningarna för religionskunskap. I själva 

verket innefattas denna endast av fyra mål utifrån sex huvudmoment och ett formulerat syfte 

för kursen saknas helt.66  

 I Lpf94 beskrivs ett mer reflekterande och analytiskt syfte med ämnet för att öka förståelsen 

för andra religioner och kulturer än den egna. Detta skiljer sig markant mot sina föregångare 

men är i enlighet med tiden då det under 1990-talet åter igen kom en ny våg med immigranter 

där en stor del tillhörde gruppen flyktingar från det forna Jugoslaven som ett resultat av den då 

rådande konflikten på Balkan.67  

 Även om kunskapskraven i Lgy70 är kortfattad och i och med det problematisk ur ett rättvist 

utbildningsperspektiv, framkommer det ändå relativt tydligt att skolan ska arbeta för att bevara 

och öka elevernas tolerans för andra uppfattningar och ta självständiga ställningstaganden i 

frågor som berör livsåskådningar.68 Det är dock svårt att jämföra detta korta stycke vad det 

kommer till kunskapskraven från 1970 med den mycket väl utarbetade och genomtänkta 

motsvarigheten från 1994 där det i syftet framhävs att  

 

Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom 

olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper 

och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed 

fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och 

livsåskådningar.69 

 

Vidare påtalas det i målsättningen att eleven ska utveckla fördjupade kunskaper och insikter 

inte bara för sitt eget kulturarv utan även för andras och således även för hur religion, kultur, 

tradition och samhälle hänger ihop med varandra samt människors sätt att tänka och leva.70  

                                                 
64 Lgy65:197-198 
65 Skolöverstyrelsen, 1955:55-61 ; Lgy65:197-204 
66 Lgy70:177 
67 Migrationsverket, 2016 (elektronisk). www.migrationsverket.se 
68 Lgy70:177 
69 Lpf94, religionskunskap (elektronisk). www.skolverket.se 
70 Lpf94, religionskunskap (elektronisk). www.skolverket.se 
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 Den största differensen mellan Lpf94 och dess föregångare är dock att termen ”icke-kristna 

religioner”71 inte längre förekommer utan att begreppet hädanefter är utbytt till ”andra 

världsreligioner”72. Kristendomen har dock även här en särställning, men skillnaden är att det 

här framkommer att anledningen till att det är så är för att Sveriges tradition och värdegrund 

vilar på ett kristet fundament. Det lyfts även att det är av en central vikt i ett mångkulturellt 

samhälle, vilket Sverige vid den aktuella tiden står inför i allt större bemärkelse, att förståelsen 

för andra kulturer och religioner är väsentlig då detta påverkar det svenska samhället.73 

 Likheterna mellan kunskapskraven och ämnets syfte enligt 1994 års läroplan och 

motsvarigheten från 2011 är påtagliga, men så är även skillnaderna. Lgy11 har kortats ner i 

jämförelse med Lpf94, dock inte lika markant som mellan Lgy65 och Lgy70, och 

bedömningsmatrisen har bearbetats för att vara mer enhetlig och tydlig vilket är den absolut 

största skillnaden mellan styrdokumenten. Vidare framkommer det än tydligare i Lgy11 att 

anledningen till kristendomens särställning är den svenska kristna traditionen, men den påtalar 

även att 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 

livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en 

beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.74 

 

Det är således ett djupare fokus på den mångfald som idag präglar vårt samhälle idag än det 

som framgår av läroplanen från 1994. Detta i sig är inte konstigt eftersom vi idag har den största 

invandringen i Sveriges historia, främst från Syrien på grund av de pågående oroligheterna i 

området, men även en stor andel återvändande svenskar kan noteras i statistiken från 2015.75 

Vidare är det idag många som flyr från sitt hemland på grund av förtryck till följd av sin sexuella 

läggning eller andra genusrelaterade frågor där det i vissa länder är förenat med dödsstraff att 

vara av en annan sexuell läggning än den normen erbjuder.76  

 

3.4 Läroplanerna – en jämförelse ur ett religiöst och kulturellt perspektiv 

Den svenska skolan före och under 1940-talet lade en stor vikt vid att lära barn och unga vad 

det innebar att vara en svensk samhällsmedborgare i ett fritt och folkstyrt land. En central tanke 

i det svenska samhället vid denna tid var att alla var medansvariga för folkets framtid. Således 

låg det svenska samhället i fokus vilket var en föreställning som förändrades både till ton, 

uttryckssätt och innehåll med 1946 års skolkommission vilken ställde den enskilde elevens 

förutsättningar och utveckling i centrum för skolans mål och verksamhet. Det låg en betoning 

på individens egenvärde och okränkbarhet varvid samhällets utvecklig snarare sågs som en 

konsekvens av denna sociala fostran än något som, likt tidigare, skulle arbetas aktivt mot.77 

 Detta illustreras i undervisningsplanen för folkskolan från 1955 under rubriken Skolan och 

eleverna där det beskrivs hur skolan bör ta i beaktning hur elevernas levnadsförhållanden 

utanför skolan ser ut. Till exempel kunde ett visst överseende med ofullständiga hemuppgifter 

                                                 
71 Lgy65:203 ; Lgy70:177 
72 Skolverket.se ; Lgy11:137-138 
73 Lpf94, religionskunskap (elektronisk). www.skolverket.se  
74 Lgy11:137 
75 Statistiska centralbyrån (elektronisk). www.scb.se  
76 Migrationsverket, 2013 (elektronisk). www.migrationsverket.se  
77  Lundgren, 2014:80, 82 
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förekomma utan reprimand om läraren viste att eleven bodde trångt och kunde ha svårt att få 

studiero. Det påpekas även i hur en tillrättavisning borde utföras enskilt mellan lärare och elev, 

men hur det kunde vara nödvändigt att utföra en sådan inför klassen och att om så var fallet 

skulle detta ske utan ”Förlöjligande eller föraktfulla yttranden, skymfande eller sårande 

tillmälen liksom ironiska anmärkningar”78. Denna typ av mål kan anses som ett ideal, men de 

formuleras aldrig som något bortom den verklighet vi lever i och påvisar en central skillnad i 

synen på reprimander då jämfört med idag. Även om det kan te sig svårt att uppfylla dessa 

fullständigt får de aldrig överges och detta är av största väsentlighet ännu i dag.79 

 Bakom denna kvantitativa målinriktade utveckling av skolan ligger även kvalitativa idéer 

om samhällets demokratisering och ett aktivt arbete för att avskaffa sociala, geografiska och 

ekonomiska orättvisor, men även ett ideal i könens jämställdhet förekommer, framförallt i 

dagens läroplan.80  Vidare påverkar även teknologisk utveckling, globalisering och oroligheter 

i världen till hur diskussionerna går angående skola, utbildning och kompetens där den 

återkommande frågan angående samtliga reformer är: vad är värt att veta och hur 

organiseringen av detta ska genomföras.81 

 Det svenska samhället har bevisligen förändrats markant, framför allt sedan andra 

världskrigets slut, och så även skolan. Vi har gått från ett homogent land till att bli en del av 

dagens globala samhälle där många etniska kulturer möts på både lokal och global nivå och 

därför krävs det idag en större förståelse för andra etniciteter än den egna. Denna skillnad märks 

tydligast när en jämförelse mellan undervisningsplanen från 1955 och läroplanen från 2011 görs 

där det i den senare står att 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet 

med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen 

i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet 

i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder.82 

 

Undervisningsplanen tar inte upp något alls om andra etniciteter eller förståelse för andra 

kulturer, antagligen för att Sverige under 1950- och 1960-talet fortfarande var ett väldigt 

homogent land och lagstadgad religionsfrihet var något relativt nytt. Således fanns inte samma 

behov av denna förståelse, dock framkommer det i undervisningsplanen att  

 

Läraren skall inte söka påtrycka eleverna någon viss åskådning i politiska och religiösa 

frågor. Då han uttalar sig om sådana frågor inför eleverna, bör han låta olika synpunkter 

komma till sin rätt, och om han ger yttryck åt sin egen mening, bör han ålägga sig måttfullhet 

och visa tillbörlig grannlagenhet och fördragsamhet gentemot oliktänkande.
83

 

 

                                                 
78 Skolöverstyrelsen, 1955:9 
79 Marklund, 1987:68, 107 ; Skolöverstyrelsen, 1955:9-10 
80 Marklund, 1987:2 ; Lgy65:13 
81 Lundgren, 2014:138-139 
82 Lgy11:5 
83 Skolöverstyrelsen, 1955:10-11 
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Vilket kan ses som en föregångare till citatet från 2011 och även påvisar den mer humana 

människosynen, vilken beskrivs mer ingående i den historiska bakgrunden, men även belyser 

betoningen på individens egenvärde som var en drivande faktor i 1946 års skolutredning.84 I 

läroplanerna från 1994 och 2011 förekommer det att undervisningen i den svenska skolan ska 

vara av en icke-konfessionell karaktär, men samtidigt ska den arbeta för att utbildningens etik 

överensstämmer med den ”som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”85. 

Detta kan anses motsägelsefullt men om vi ser till den historiska aspekten av skolans 

utveckling, där den kristna kyrkan har en central roll, är detta en samhällelig sed som lever kvar 

oberoende av individernas personliga vanor.86  

 Vidare har det noterats att varje läroplanspeform har genomförts under eller runt en period 

med ökad invandring87 vilket även det kan förklara inslaget och utvecklandet av målsättningen 

att öka förståelsen för andra etniciteter, kulturer och livsåskådningar. I 1965 års läroplan 

återfinns det tidigt att de internationella kontakterna, som under denna tid ansågs aktuella, 

ställde krav på både språkfärdigheter och en förståelse för andra folkslag och deras kulturer. 

Där av var det centralt att eleverna fick kunskaper om inte bara religiösa livsåskådningar, utan 

även politiska, sociala och ekonomiska förhållanden på andra platser, framförallt i 

utvecklingsländer och andra europeiska länder för att stärka dessa kontakter och relationer.88 

Sedermera hade Sverige under 1960-talets mitt den högsta invandringen landet hade sett vid 

den tiden, framför allt på grund av den svenska ekonomiska situationen och det ökade behovet 

av arbetskraft.89  

 När enhetsskolan diskuterades ventilerades klassfrågan och de praktiska och teoretiska 

kunskaper som var aktuella under den tiden. Tidigare hade det övre klasskiktet fått en högre, 

teoretisk, utbildning. I det lägre skiktet var utbildningen således praktiskt lagd för att dessa 

människor senare skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Under 

diskussionerna talades det snarare om elevernas praktiska och teoretiska begåvningar ur ett 

psykologiskt perspektiv för att belysa skillnaderna mellan de olika utbildningsformerna, vilka 

ännu finns kvar inom gymnasieskolans olika, frivilliga, teoretiska och praktiska inriktningar.90  

 Fördelandet av människor inom olika yrken, befattningar, roller och funktioner speglas i 

läroplanen samt i olika bildnings- och utbildningsvägar. Skolan är således en del av orsakerna 

till samhällets differentiering samtidigt som den är ett resultat av det samma på grund av att 

skolan är en del av den sociala och kulturella strukturen av det samhälle den är en del av. Nya 

näringar, arbetsformer, teknik och kommunikationsmedel måste följaktligen påverka skolans 

innehåll parallellt med arbetet att bevara en grundläggande värderam och det gemensamma 

kulturarvet. I och med detta kan det sättas ett likhetstecken mellan läroplansreform, skolreform 

och samhällsreform där de förstnämnda innebär en anpassning till de redan förändrade 

förhållandena i samhället på samma sätt som det sistnämnda innebär en målbestämd inriktning 

mot något eftersträvningsbart.91 

                                                 
84 Lundgren, 2014:80, 82 
85 Lgy11:5 ; Lpf:3 
86 Dewey 2005:65 
87 Statistiska centralbyrån (elektronisk). www.scb.se  
88 Lgy65:15 
89 Statistiska centralbyrån (elektronisk). www.scb.se 
90 Lundgren, 2014:137-138 
91 Marklund, 1987:13, 15-16 
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 I 1970 års läroplan förekommer lika värdes-principen relativt sent, men punkten innefattar 

även att samma principer som ska tillämpas på könsfrågan även ”skall […] prägla synen på 

andra nationer och folkgrupper”92. Eleverna ska, i och med detta stycke, få möjlighet till och 

uppmuntras att debattera och ifrågasätta rådande samhällsförhållanden för att på så vis ha en 

möjlighet att förändra samhället i det långa loppet, vilket kan tyckas ha fungerat eftersom Lpf94 

har en till synes ännu starkare ställning i frågan redan i första stycket: 

 

[…] skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). Skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv 

vilar på.  

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla.93 

 

 Vidare beskrivs det i denna läroplan hur höga krav ställs på dagens samhällsmedborgare i 

och med den ökade rörlighet över nationsgränserna som under denna tid och framför allt idag 

är aktuell. Skolan beskrivs här som en social och kulturell mötesplats som är en förmåga värd 

att stärka, där skolan aktivt ska arbeta mot trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet samt 

vikten av att ha och förmedla en medvetenhet om det egna kulturarvet vilket stärker förmågan 

att förstå andra kulturer och värdegrunder i en högre grad.94 

  

                                                 
92 Lgy70:15 
93 Lpf94:3 
94 Lgy70:10, 15 ; Lpf:3-4 
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4. Analys 
Analysen som följer är uppdelad i två kapitel: Religionskunskapens momentbeskrivning 

analyseras under rubriken Religionskunskap och läroplanens utveckling analyseras under 

rubriken Läroplan, detta genomförs i relation till samhällets förändring med politiska inslag. 

Vidare följer en Diskussion där frågorna som uppsatsen behandlar besvaras och tydliggörs. 

 

4.1 Religionskunskap 

1955 års undervisningsplan var den första att innehålla andra religioner än den kristna, även om 

ämnet fortfarande hette kristendomskunskap. Det fanns även en viss betoning på elevernas 

reflekterande förmågor, men syftet var fortfarande att skapa goda kristna medborgare och 

betoningen i undervisningen låg på bibellära och kristendomen. Vidare hade nazisternas 

fruktansvärda förintelseläger nyligen upptäckts vilket resulterade i att undervisningsplanen i det 

stora hela förändrades till att passa den nya människosynen med fokus på psykologi och 

beteendevetenskap. Samtidigt fanns en rädsla att skolan skulle påverka eleverna rent ideologiskt 

och detta kan ha inverkat på införandet av de så kallade icke-kristna religionerna i 

kristendomsundervisningen. Det påtalades att eleverna, i och med undervisningen, skulle få det 

lättare att orientera sig i kunskapens värld. Det talades även om antisuggestionsträning för att 

stärka motståndskraften mot propaganda, och detta hävdar jag, är en anledning till införandet 

av det faktum att: 

 

Läraren skall inte söka påtrycka eleverna någon viss åskådning i politiska och religiösa 

frågor. Då han uttalar sig om sådana frågor inför eleverna, bör han låta olika synpunkter 

komma till sin rätt, och om han ger yttryck åt sin egen mening, bör han ålägga sig måttfullhet 

och visa tillbörlig grannlagenhet och fördragsamhet gentemot oliktänkande.
95

 

 

Det tas dock inte upp något om andra etniciteter eller förståelse för det samma, antagligen för 

att Sverige vid denna tid var ett väldigt homogent land. 1951 fick Sverige religionsfrihet och 

var således något nytt, dock antyder detta citat inledningen på det vi idag kallar icke-

konfessionell undervisning. 

 I 1965 års läroplan vägde kristendomen fortfarande tyngst, men det är en av de första 

läroplanerna att kalla ämnet för just religionskunskap. I enlighet med tidsandan och den 

människosyn som rådde, i relation till att invandringen sakta men säkert ökade i takt med att 

utvandringen minskade, bidrog detta till en ökad mångfald i samhället. Således var det relevant 

att öka den allmänna förståelsen för de faktorer som olika livsåskådningar och dess innebörd 

innebar. Det var centralt att belysa dessa frågor för att besvara dem ur både individuella och 

samhälleliga perspektiv. Vad innebar det för den religiösa att vara just religiös och hur 

påverkade detta samhället?  

 Undervisningen skulle vid denna tid, precis som idag, vara saklig och objektiv och således 

inte fostra in barn och unga i religionen utan endast ge dem information om de värderingar vårt 

samhälle är uppbyggt på. Av den anledningen är det förståeligt att momentbeskrivningen för 

kristendomen är längre till utförandet än de övriga momentbeskrivningarna. Perspektivet var 

                                                 
95 Skolöverstyrelsen, 1955:10-11 
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dock fortfarande det västerländska vilket resulterade i en språklig problematik, framförallt när 

det kom till de analytiska frågorna kring gudstro, frälsning och gudstjänster. Buddhismen till 

exempel är en ateistisk religion som kan ses mer som en livsfilosofi än en faktisk religion och 

således går många av de aktuella frågorna i kunskapskraven inte att besvara. Å andra sidan 

finns det alltid likheter mellan religioner, vilket skulle belysas i en jämförande analys och 

således underlätta den individuella förståelsen för det religiösa fundamentet vilket de flesta 

religioner vilar på.  

 Att de övriga världsreligionerna har införts i kunskapskriterierna, kursen som sådan har bytt 

namn till religionskunskap och att undervisningen ska vara saklig och objektiv är en tydlig 

indikering på att det svenska samhället redan vid denna tid stod inför en sekularisering. 

Samtidigt belyser innehållet i momentbeskrivningen vikten och behovet av en livsåskådning 

eftersom kursen belyser vilka religioner som ska behandlas och även involverar naturreligioner. 

I och med den mer analytiska inriktningen denna läroplan har, jämfört med föregående 

undervisningsplan, är det påtagligt att skolan nu hade gått från att fostra fogliga medborgare till 

att uppmuntra självständigt tänkande individer där dessa skulle ha möjlighet att visa tolerans 

för andra livsåskådningar än den egna.    

 Med läroplanen från 1970 har skolan börjat frångå den tidigare regelstyrningen till en mer 

målinriktad styrning. Detta är något som märks tydligast i de mer sammanfattade 

kunskapskriterierna för bland annat religionsämnet. Kursmomentet i föregående läroplan 

bestod av åtta utförligt skrivna sidor om vad kursen religionskunskap skulle innehålla, medan 

den efterföljande inte ens har ett uttryckt syfte. Detta är problematiskt på många sätt:  

1. Läraren i ämnet saknar centrala didaktiska svar på hur, varför och till viss del vad.  

2. Eleverna saknar möjlighet till att förstå anledningen till den tilldelade kunskapen. 

3. Undervisningen i ämnet kan till följd av detta skilja sig markant mellan olika skolor, 

men även inom det egna läroverket. 

 Att läraren saknar didaktiska verktyg är ytterst problematiskt. Av egen erfarenhet vet jag att 

ungdomar har en tendens till att upprepade gånger fråga vad relevansen med kunskapen är, trots 

att det idag finns tydliga anvisningar till detta i läroplanen. Förstår inte eleverna och läraren 

heller inte kan förklara på ett tillfredsställande sätt finns risken att kunskapen inte etableras hos 

eleven.  

 Vidare finns risken att lärarens egna intressen avspeglas i både undervisning och val av 

material. Eftersom det endast finns angivet att de olika momenten ska avhandlas finns risken 

att det som anses som tråkigt eller irrelevant av läraren stressas igenom utan att en djupare 

förståelse utvecklas hos eleverna. Just detta kan dock även vara till en fördel då det inte finns 

någon specifik angivelse för hur stor plats de olika momenten får ta. En lärare som finner all 

religion central för förståelsen av människans livsval kan således lägga lika stor vikt på samtliga 

religioner och på ett fördelaktigt sätt tilldela eleverna den kunskap de behöver för att ha 

möjligheten att orientera sig i ett samhälle där mångfalden ständigt ökar med en förståelse för 

dess olika invånare. Detta skapar dock problemet att utbildningen kan skilja sig mellan olika 

lärare och i förlängningen kan detta skapa en social differens i hur vi ser på varandra och 

samhället vi bor i baserat på vilken lärare du hade i vilken skola. 

 Under 1990-talet fick Sverige en ny regering och det främlingsfientliga partiet Ny demokrati 

tog sig in i riksdagen vid valet 1991. Invandringen nådde nya rekordnivåer i och med konflikten 

på Balkan och en ny, mer analytisk, läroplan stod färdig 1994.  
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 Avsaknaden av religionskunskapens syfte hade här bytts ut mot en väl genomarbetad 

motsvarighet där det hänvisades till att:  

 

Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom 

olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper 

och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed 

fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och 

livsåskådningar.96 

 

Och där det även i målsättningen hänvisas till elevens utvecklande av fördjupande kunskaper 

för både sitt eget och andras kulturarv, religion samt tradition och hur människor och samhälle 

påverkas av detta. I denna momentbeskriving är sekulariseringen ett faktum då det inte längre 

hänvisas till icke-kristna religioner, utan istället till övriga världsreligioner. Detta kan vara ett 

resultat av det rådande samhällsklimatet där det, i och med Ny demoktaris valresultat, fanns en 

påtaglig främlingsfientlighet och en rädsla för ”de andra”. Hela läroplanen genomsyras av allas 

lika värde, både vad det gällde kön och etnicitet på ett sätt som inte tidigare förekommit i någon 

läroplan och där skriften är formulerad på ett sådant sätt att även eleverna själva till största del 

kan läsa och ta till sig informationen som framkommer. 

 I och med att läroplanen från 1994 är formulerad på detta sätt faller ett större ansvar på 

eleverna själva att läsa och ta till sig av skolans värdegrund. Från min egen erfarenhet både som 

elev och lärarstudent har jag funnit att det är vanligt att lärarna visar sina studenter utdrag ur 

både läroplan och kursmål och förväntar sig att samtliga elever ska förstå denna text. Hade 

skolan idag varit av en heterogen karaktär hade detta varit mindre problematiskt än det faktiskt 

är i dagens homogena samhälle där det inte längre är en självklarhet att alla behärskar det 

svenska språket på en någorlunda jämn nivå.  

 Inom religionskunskapen har kristendomen, som tidigare påpekats, fortfarande en 

särställning. Samtidigt belyser kursplanens beskrivande del hur det idag är centralt att även 

förstå andra kulturer och religioner än den kristna och det framkommer tydligt varför så är fallet 

vilket inte var förklarat i de föregående kursbeskrivningarna:  

 

I Sverige har länge den tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan 

samma medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund också skapas utifrån 

andra religioner och livsåskådningar.97 

 

 Likheterna och skillnaderna mellan Lpf94 och motsvarigheten från 2011 är påtagliga. I 1994 

års bedömningsmatris återfinns följande kriterier för respektive betyg: 

 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra 

livsåskådningar. 

Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner 

och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den 

närmaste omgivningen.  

                                                 
96 Lpf94, religionskunskap (elektronisk). www.skolverket.se 
97 Lpf94, religionskunskap A (elektronisk). www.skolverket.se 
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Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet 

etiskt och moraliskt tänkesätt.  

Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 

värdegrund.  

Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik. 

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ 

och samhälle, nationellt och internationellt. 

Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska 

resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden 

i kända och vardagliga situationer.  

Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors 

sätt att se på tillvaron innebär. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 

världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem 

på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt 

perspektiv.  

Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande 

situationer och på aktuella samhällsfrågor. 

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser 

för sättet att leva och handla.  

Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt 

till sin livstolkning. 

 

Som påvisat tillkommer det för varje betygsnivå nya saker att ta hänsyn till. Detta var 

problematiskt i det avseende att undervisningen i religionskunskap A baserades på någon form 

av normalkurva för den aktuella klassen och således kunde det vara problematiskt för hög- 

respektive lågpresterande elever att uppnå ett rättvist betyg. Detta åtgärdades sedan i matrisen 

för religionskunskap 1 från 2011: 

 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några 

livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck 

historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar 

eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och 

livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar 

och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader 

mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina 

resonemang med enkla argument. 

 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna 

och några livsåskådningar samt utförligt och nyanseratredogöra för deras 

kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys 

förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och 

nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, 

grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan 

eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan 
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världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina 

resonemang med välgrundade och nyanserade argument.98 

 

Som synes tillkommer det inte nya kunskaper mellan betyget E och A utan det är snarare den 

analytiska och reflekterande förmågan hos eleven som bedöms. Vidare har kristendomens 

särställning ännu en gång reviderats till att bli ännu tydligare och där det även påtalas att: 

 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 

livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en 

beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.99 

 

Således finns det ett djupare fokus på den mångfald som idag präglar vårt samhälle, mycket på 

grund av den ökande invandringen vilket påverkar vårt kulturella samhälle i form av nya inslag 

från andra kulturer. Det går även att utläsa hur andra religioner än den kristna ökar i vårt 

samhälle och det är centralt att ha förståelse och acceptans för denna förändring för att 

sedermera förstå hur vårt samhälle sekulariseras och förändras med tiden. 

 

4.2 Läroplan 

1946 års skolkommission kan ses som en tydlig gräns mellan att fostra samhällsmedborgare 

och att forma individer i ett samhälle. Det kan tyckas vara samma sak, men före 1940-talet låg 

fokus på det svenska samhället och folkets framtid, alltså gruppen, medan samma fokus sedan 

skiftade till individens egenvärde utifrån förutsättningar och utvecklingsmöjligheter där den 

sociala fostran, som tidigare haft en central roll, nu mer sågs som en konsekvens av samhällets 

utveckling. 

 I undervisningsplanen för folkskolan från 1955 betonades vikten av att se hur bland annat 

elevens hemförhållanden såg ut och huruvida denna hade möjligheten till studiero när det kom 

till läxor och hemuppgifter. Även om reprimander fortfarande förekom, underströks det att detta 

skulle ske med varsamhet på ett icke kränkande vis, och inte inför klassen. Idag är detta en 

självklarhet vilket bekräftar att det ideal som formades i undervisningsplanen aldrig övergavs, 

även om det vid den aktuella tiden kunde vara svårt för den undervisande läraren att uppfylla. 

Idag jobbar skolan på liknande sätt för att minska orättvisor mellan individer baserat på 

framförallt kön, ekonomi och etnicitet, både på lokal och global nivå. Detta är dock något som, 

trots att Sverige före 1960 var ett väldigt homogent land, även går att finna spår av i 1955 års 

undervisningsplan då det framkommer att: 

 

Läraren skall inte söka påtrycka eleverna någon viss åskådning i politiska och religiösa 

frågor. Då han uttalar sig om sådana frågor inför eleverna, bör han låta olika synpunkter 

komma till sin rätt, och om han ger yttryck åt sin egen mening, bör han ålägga sig måttfullhet 

och visa tillbörlig grannlagenhet och fördragsamhet gentemot oliktänkande.
100

 

 

Det gjordes här en tydlig markering mot elevpåverkan vilket är i enlighet med den nya 

människosynen, som var ett resultat av andra världskrigets fasor, och är något som lever kvar 

                                                 
98 Lgy11: religionskunskap 1 (elektronisk). www.skolverket.se  
99 Lgy11:137 
100 Skolöverstyrelsen, 1955:10-11 
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än i dag, men i en större utsträckning till följd av möjligheten att lättare och snabbare färdas 

över landsgränser: 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. […] En 

trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder.
101

 

 

Detta indikerar att globaliseringen i stor utsträckning har påverkat hur vi idag ser på både det 

svenska samhället som just ett svenskt samhälle där det inte endast bor och verkar svenskar utan 

snarare människor där den kulturella bakgrunden hos varje individ är något som, även om 

relevant för individen, inte har en lika stor betydelse för samhället som helhet, men som 

sedermera måste accepteras som en variabel till individens etiska ställningstaganden samt 

egenvärde.  

 Varje läroplansreform har som tidigare påpekats genomförts runt en period med ökad 

invandring till följd av oroligheter eller behovet av arbetskraft. Således framkommer det i varje 

läroplan än tydligare och mer utvecklat än föregångaren vikten av förståelse för andra etniciteter 

och kulturer, politiska och sociala förhållanden samt ett ökat krav på språkfärdigheter. Detta 

påvisar hur de internationella kontakterna får en allt större betydelse för varje individs förståelse 

för hur omvärlden fungerar och hur världen sakta krymper i och med människors möjligheter 

att förflytta sig. Även teknologiska innovationer så som datorer och mobiltelefoner bidrar idag 

till ett ökat behov av denna förståelse då dessa ofta tillhandahåller möjligheten att samspela på 

exempelvis sociala medier eller andra kommunikativa plattformar. Det är alltså inte bara den 

fysiska möjligheten till att förflytta sig mellan olika länder i form av turism, immigration och 

emigration som påverkar den succesiva kunskapsökningen av ovanstående förhållanden och 

förståelse för den samma, det är även möjligheten till att interagera med människor över 

kulturgränserna. 

 Vidare ska skolan anpassa sin undervisning till elevernas erfarenheter och intressen där de 

teoretiska övningarna ökade efter 1960. Framförallt förekommer detta i Lgy70 där det bland 

annat framkommer att: ”det [måste] finnas möjligheter att möta personliga anlag och intressen 

och låta dessa ta sig uttryck i mer eller mindre individualiserade studieprogram”102 men det 

innebar inte att detta skulle styra hela elevens utbildning. Det handlade snarare om att 

uppmuntra eleverna till ett ökat intresse för utbildningens utbud och respektive kursers innehåll 

utifrån skolans möjligheter och resurser med utgångspunkt i elevernas intressen, alltså det vi 

idag kallar för elevinflytande. 

 Gymnasieskolan har tidigare, så väl som idag, haft två huvudsakliga inriktningar: den 

studieförberedande och den yrkesförberedande. Det väsentliga i detta är att öka den 

samhälleliga effektiviteten och ta till vara på de individuella begåvningarna för att på det viset 

minska snedrekryteringen. Som tidigare beskrivet jobbar skola och samhälle sedan länge aktivt 

mot ett jämställt samhälle där kön, etnicitet eller ekonomi inte ska ha någon betydelse för 
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huruvida individen har eller inte har möjlighet att verka i samhället på ett tillfredsställande sätt. 

I Lgy65 förekommer det att: 

 

Skolans sociala fostran skall grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos 

eleverna, som […] kan bära upp och förstärka […] principer om tolerans, samverkan 

och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper103  

 

Vilket i Lgy70 har utvecklats till: 

 

Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor […] Skolan skall skapa 

förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället104 

 

För att i Lpf94 ta formen av: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta105 

 

Där ”svaga och utsatta” i Lpf94 har bytts ut till ”mellan människor”106 i Lgy11. I dessa citat går 

det tydligt att se hur arbetet för jämställdhet människor emellan har uttryckt sig genom åren, 

där det går att dra slutsatsen att vissa grupper, trots uttrycket ”jämställdhet”, i 1970 och 1994 

års läroplaner har ansetts vara problematiska och således motsäger sig själva.  

 Det tydligaste beviset för samhällets sekularisering återfinns i det faktum att dagens skola 

ska vara icke-konfessionell vilket innebär att skolan inte får påverka eleverna i religiösa 

och/eller politiska frågor och ställningstaganden. Inledningsvis var skolan kyrkans påfund för 

att bilda befolkningen och öka deras förståelse för den kristna traditionen vårt samhälle 

baserades på. Som tidigare påpekat lagstadgades religionsfriheten i mitten av 1900-talet och i 

samband med detta infördes förståelsen för andra religioner och kulturer än den egna. Redan i 

1955 års undervisningsplan återfinns denna tanke i och med att:  

 

Läraren skall inte söka påtrycka eleverna någon viss åskådning i politiska och religiösa 

frågor. Då han uttalar sig om sådana frågor inför eleverna, bör han låta olika synpunkter 

komma till sin rätt, och om han ger yttryck åt sin egen mening, bör han ålägga sig 

måttfullhet och visa tillbörlig grannlagenhet och fördragsamhet gentemot 

oliktänkande.
107

 

 

Citatet är dock väldigt generaliserande och otydligt i vad den faktiska meningen innebär 

eftersom det inte utvecklas på det sätt som förekommer i de efterföljande dokumenten. I 

exempelvis Lgy65 beskrivs det hur elevsamlingar ska skänka en känsla av samhörighet där 

personliga åsikter inte får utformas så att de strider mot andras uppfattningar vad det gäller 

religion och livsåskådningar.108 Eftersom dessa samlingar var obligatoriska fick inte inslag av 

bekännelsekaraktär förekomma, vilket är jämförbart med inslaget av icke-konfessionell 
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utbildning i dagens läroplan eller motsvarande stycke i Lgy70 där det beskrivs hur 

”Utbildningen ska vara objektiv, dvs saklig och allsidig109 och där Kravet på allsidighet blir 

särskilt aktuellt när det gäller att behandla livsåskådningar”110.  

 Lika värdes-principen återfinns i viss mån i alla läroplaner behandlade i detta arbete. I första 

hand gäller detta lika behandling mellan könen, men det framgår tydligt att det även ska 

innefatta olika folkgrupper med hänvisning till ”människolivets okränkbarhet”111 eller 

”människovärde”112. Eftersom kön och etnicitet sammanfaller i dessa stycken är det centralt att 

belysa hur Lgy65 och Lgy70 tillämpar autonoma egenskaper till manligt pronomen och sociala 

relationer till den feminina motsvarigheten. Således finns det ett frågetecken kring huruvida 

jämställdheten mellan olika etniciteter verkligen var något skolan arbetade aktivt för eller om 

det, som i könsfrågan, var något som i praktiken separerades i undervisningen. Samtidigt 

återkommer det i Lgy70 hur samhället förändras i snabb takt vilket innebär att eleverna måste 

förberedas på att verka i ett samhälle som är ytterst olikt det tidsaktuella vad det gäller 

förutsättningar och krav. 

 Pronomen av något slag återfinns inte i Lpf94 och Lgy11 vilket gör att dessa två läroplaner 

får en mer konsekvent och trovärdig karaktär när det kommer till jämställdhetsfrågan. Centralt 

för dessa två läroplaner är den kulturella mångfalden i relation till den egna och den 

gemensamma kulturen för att öka förståelsen för andra. Den förutspådda samhällsförändringen 

från 1970 är i hög grad uppfylld och detta syns tydligt i formuleringarna angående jämställdhet 

i de senare läroplanerna från 1994 och 2011. 

 

4.3 Slutsatser 

Uppsatsen har behandlat hur 

1. Läroplanerna återspeglar en förändring av landets religiösa landskap under 1900-talet 

fram till idag. 

2. Religionsundervisningen för gymnasieskolan har förändrats i förhållande till den 

ökande mångfalden sedan enhetsskolans införande. 

Detta har genomförts med fokus på den religiösa och kulturella utveckling samhället har 

genomgått under dessa år där den teoretiska ansatsen kan sammanfattas med att religionen har 

påverkat när utvecklingen går från ett modernt till postmodernt samhälle. Med andra ord hur 

Sverige har gått från ett religiöst homogent samhälle till att i dag vara ett av världens mest 

sekulära länder, men där religiösa inslag ändå har en central personlig innebörd för individer. 

Således behövs det en större förståelse för människor med olika livsåskådningar för att på det 

sättet kunna samverka i samhället oberoende av kulturella differenser.  

 

4.3.2 Läroplanerna – den religiösa utvecklingen av det svenska samhället 

Sverige har gått från ett religiöst homogent land till att i dag präglas av en religiös mångfald. 

Detta har naturligtvis bidragit till en samhällsförändring och således har även skolan behövt 

anpassas till att passa in i den aktuella tiden. Varje reform har genomförts vid perioder med hög 

invandring och där samhället i och med detta förändras relativt mycket på kort tid. Skolan ska 
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som sagt förbereda eleverna för en framtida samhällsförändring men dessa kan vara svåra att 

förutse på kort sikt. Varje läroplan har under den analyserade perioden varit aktuella i 10-15 år, 

men i och med samhällets snabba förändringstakt kan detta innebära att reformerna måste 

komma tätare för att läroplanerna ska fortsätta vara relevanta. 

 Efter andra världskriget förändrades synen på människan och detta är något som fortfarande 

lever kvar, framförallt i styrdokumentens utföranden. I samtliga läroplaner som har behandlats 

i detta arbete, betonas hänsyn och människovärde, men det tydliggörs ännu lite mer för varje 

reform och problematiska formuleringar skrivs om för att inte exkludera individer. Den största 

förändringen läroplanerna har genomgått är avlägsnandet av alla pronomen för att inte särskilja 

på män och kvinnor. Eftersom etniska differenser står samskrivet med könsfrågan i samtliga 

läroplaner bidrar dessa avlägsnade pronomen till en mer trovärdig tanke om jämställdhet även 

vad gäller olika bakgrunder. 

 Skolan har alltid haft en fostrande roll, men under det aktuella tidsspannet som uppsatsen 

behandlar, har skolan gått från att fostra till att forma samhällsmedborgare med ett större fokus 

på individens egna förutsättningar. De reprimander som tidigare förekom har helt eller delvis 

försvunnit med hänvisningar till människovärdet; det är således inte acceptabelt att disciplinera 

eleverna på ett sätt som kränker individens egen- eller människovärde. Idealen som formas med 

läroplanerna är sådana vi vill att vårt samhälle i framtiden ska representera och det är därför 

centralt att dessa aldrig överges för att på så vis etablera dessa i barn och unga. Resultatet blir 

att vi formar ett framtida samhälle präglat av acceptans för individers olikheter både vad 

gällande kön och etnicitet. Detta ideal går att spåra ända till 1955 års undervisningsplan både 

på politisk och religiös nivå och finns ännu kvar i tanken om en icke-konfessionell skola. 

 Globaliseringen är en central faktor i den postmoderna samhällsutvecklingen och har i hög 

grad påverkat den svenska skolans utföranden. I och med teknologiska innovationer har vi 

större möjligheter att interagera med andra kulturer och religiösa åskådningar vilket resulterar 

i att framtidens samhällsmedborgare behöver en ökad förståelse för dessa samt möjligheten att, 

när mötet med det nya outforskade sker, vara öppen för att ta in dessa och acceptera människans 

olikheter på ett sätt som inte resulterar i konflikter. I och med detta är det centralt för skolan att 

uppmuntra elevernas egna intressen men även att öka intresset för utbildningens utbud. 

 Den svenska skolan har under historiens gång gått från att vara kyrklig till statlig till 

kommunal. Detta är ett resultat av den sekularisering landet har genomgått de senaste hundra 

åren. Det är i skrivande stund 98 år sedan Luthers lilla katekes avskaffades som huvudsakligt 

läromedel i skolsammanhanget vilket är en, för individen lång tid, men i realiteten endast är en 

människas livstid, om än en lång sådan. Ur det samhälleliga perspektivet är det en väldigt kort 

tid eftersom landets historia sträcker sig betydligt längre än så och även om den kristna läran 

har en särställning så sker detta idag ur den historiska synvinkeln för att eleverna ska få en 

djupare förståelse för vårt samhälles fundament, vilket är något vi inte kan bortse ifrån.  

 

4.3.1 Religionskunskapen – förändringen mot den ökande mångfalden 

Religionsundervisningen hette inledningsvis kristendomskunskap och behandlade till största 

del just kristendomen eftersom Sverige var ett homogent kristet land. Således fanns ingen 

anledning till att bilda befolkningen i annat, men i takt med att samhället har blivit mer kulturellt 

och religiöst berikat har andra religioner fått en större del av undervisningen. Denna förändring 
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inleddes på 1950-talet och min slutsats är att detta skedde i och med religionsfriheten, vilken 

lagstadgades vid samma tid, då det nu var helt acceptabelt att tro på den religion som passade 

den enskilda individen.  

 Vidare har varje styrdokumentsreform bidragit med målsättningar och betygskriterier vilka, 

även om kristendomen fortfarande har en särställning till följd av den svenska historien, mer 

och mer jämnat ut glappet mellan de olika religionerna och således även normaliserar den 

religiösa mångfalden vårt samhälle idag präglas av. Detta är centralt då det är skolans uppdrag 

att ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna orientera sig i ett föränderligt samhälle och 

samtidigt förstå det samma samt kunna förstå och relatera till sina medmänniskor.  

 Sedermera spelar även globaliseringen in i hur vår förståelse för andra religioner och kulturer 

måste utvecklas i och med att världen krymper. Teknologins utveckling bidrar till detta i hög 

grad då bland annat resmöjligheter och sociala medier blir mer lättillgängliga ur ett globalt 

perspektiv. Eftersom människor av olika kulturer och religioner idag endast är ett knapptryck 

på dator eller några timmar med flyg bort, i förhållande till hur det var för bara hundra år sedan 

när det kunde ta timmar att ta sig till grannbyn, är denna kunskap av yttersta vikt för vår förmåga 

att kommunicera med varandra över gränserna.  
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5. Diskussion 
Det är nu relevant att upprepa uppsatsens frågeställning och sedan svara på dessa frågor. Varje 

fråga presenteras med en egen rubrik och svaret presenteras nedanför. 

 

På vilket sätt återspeglar läroplanerna 1900-talets och tidiga 2000-talets 

förändring av landets religiösa landskap? 
Skolans uppdrag är, och har länge varit, att förbereda barn och unga för framtiden och att verka 

i framtidens samhälle. Idag går utvecklingen fort vilket kan resultera i att läroplanerna, som 

hittills har varit gällande i 10-15 år, kan komma att bytas ut i snabbare takt än tidigare då vi kan 

finna att läroplaner och undervisning sannerligen går hand i hand med samhällets utveckling.  

 Skolan har gått från att vara kopplad till kyrkan och förbereda goda kristna 

samhällsmedborgare till att idag uppmuntra autonomi hos både pojkar och flickor, oberoende 

av etniskt ursprung. Ett kritiskt förhållningssätt är centralt för att undvika att påverka elever och 

således uppmuntra till individuella ställningstaganden utifrån den information som tillgodoses 

av läraren och andra vuxna. Vid varje reform förstärks föreställningen om ett föränderligt 

samhälle där denna förändring kräver en större individuell förståelse för andra etniciteter och 

kulturer i och med den postmoderna globaliseringen.  

 

Hur har synen på religionsundervisningen förändrats i förhållande till den 

ökande mångfalden i samhället? 
I kurskriterierna och syftet för religionskunskapen undervisades det inledningsvis i religion, 

men under senare år har skiftats till att undervisa om religion för att öka förståelsen för andra 

synsätt än det egna. Kristendomskunskapen har skiftat till religionskunskap och behandlar idag 

i högre grad andra livs- och religionsåskådningar än den inledningsvis gjorde.  

 Den ökade förståelsen för andra etniciteter och kulturer finner jag ytterst central i dagens 

mångkulturella samhälle då denna förståelse samt den medföljande acceptansen för människors 

olikheter är väsentlig för ett tryggt samhälle. Under en tid av ökad invandring till följd av dagens 

globala konflikter är denna trygghet ytterst viktig, framförallt för av krig traumatiserade 

människor på flykt där barn och vuxna har varit tvungna att lämna sina hem för något okänt. 

Där barn inte har haft möjligheten att vara just barn i den naiva trygghet barn känner i sin direkta 

omgivning. 

 Det är dock centralt att förstå sin egen och landets historia för att kunna ta till sig av andras 

dito och av den anledningen har kristendomen fortfarande en särställning i den svenska 

undervisningen eftersom landet har en kristen tradition. Detta kan, i och med den ökande 

andelen människor med andra religiösa åskådningar, bli problematisk för bland annat barn och 

unga från andra etniska traditioner inte får möjligheten att bygga upp förståelsen för den egna 

kulturen och religionen innan det nya introduceras. Således kan religiösa friskolor hjälpa till 

att, om det sker på ett sätt som inte ökar segregationen, ge eleverna denna förståelse för att de 

sedan ska ha lättare att ta till sig av detta nya samhälle och den religiösa tradition som återfinns 

i det samhälleliga fundamentet. 
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5.1 Vidare forskning 

Under förarbetet till denna uppsats fann jag två ämnen som hade varit intressanta att undersöka 

vidare. Bland annat uppmärksammades hur den svenska regeringen aktivt har arbetat med att 

minska snedrekryteringen till högre studier, där det inledningsvis endast var överklassens män 

och pojkar som fick möjligheter till teoretiska studier, medan det idag är en högre andel kvinnor 

inskrivna på högskolor och universitet. Hur detta fenomen har uppstått kan analyseras vidare 

med hjälp av ett historiskt genusperspektiv på läroplanerna.  

 Vidare lästes Fanny Ambjörnssons bok I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer från 2004. Även om referensen inte kom med i den slutgiltiga uppsatsen, så 

väcktes frågan hur fördelningen mellan yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram ser ut 

ur ett etniskt perspektiv och om detta är något som kan förklaras med hjälp av styrdokumenten. 
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