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Kapitel 1 – Inledning 

1.1 Bakgrund 

Religionsämnet har blivit omdebatterat ett flertal gånger inte bara i skolan utan har 
också varit föremål för allmänhetens kritik och oro. På grund av den nya religionsfri-
hetslagen som kom 1951 var skolan tvungen att ändra på sig, att anpassa sig efter 
samhället. Ett drygt tiotal år senare så bytte skolan namn på ämnet kristendomsunder-
visning till det mer accepterade religionsundervisning. En del människor blev uppretade 
genom detta namnbyte som också medförde att eleverna läste om andra religioner 
förutom kristendomen. De som var mot menade att det var upp till föräldrarna att 
bestämma vilken slags religionsundervisning deras barn skulle ha. Medan förespråkarna 
för skolan menade att det var bra att eleverna fick insikt i andra religioner än 
kristendom för att kunna växa upp och få en kompetens att själva kunna välja sin tro. 

Även idag fortsätter debatten om religionsämnet. Vad ska egentligen skolan lära 
ut? Hur mycket krut ska läggas ner på kristendomen, eller andra religioner. Hur ska 
lärarna tackla New Age och varför läser vi grekisk mytologi men inte fornskandinavisk 
mytologi? Hur är det dessutom med de existentiella frågorna om liv efter döden, lägger 
lärarna tillräckligt med energi på det? 

Jag är intresserad av varför religionsämnet blev så omdebatterat. Dessutom vad 
innebar religionsfrihetslagen för skolan? Jag är också intresserad av vad kritikerna 
tyckte om skolan och religionsämnet. Jag finner det intressant att några av Svenska 
kyrkans stift var helt mot skolämnets förändring, utan tyckte att föräldrarna själva 
skulle få bestämma om deras barns religiösa utbildning. Medan andra bara följde med 
och tyckte exakt som lagförslaget. Det jag tycker är intressant är varför? Varför tyckte 
de som var mot lagförslaget så och varför tyckte de som var för och vad är deras 
kommentarer? Jag har försökt att ta reda på det genom min forskning. 

I boken Religionsfrihetslagen med kommentarer från Frikyrkliga samarbetskom-
mittén som kom ut 1952 som ett direkt svar på religionsfrihetslagen kan man läsa 
”Fr.o.m. den 1 januari 1952 kan varje svensk medborgare, som fyllt 18 år, själv 
bestämma, om han skall vara medlem av Svenska kyrkan (statskyrkan). Han behöver 
icke motivera ett utträde och behöver inte uppge något annat trossamfund, till vilket han 
är ansluten eller tänker ansluta sig. Därmed är religionsfrihetskravet i betydande 
utsträckning tillgodosett.”1 Detta var första gången i svensk historia som ateism 
tolererades, det var även första gången som man kunde gå ur Svenska kyrkan utan att 
behöva motivera varför. Detta var något nytt något som inte hade funnits i Sverige. 

Den nya religionsfrihetslagen från 1951 kom till i ett samhälle som redan var i 
hög grad sekulariserat. Kyrkans makt hade markant minskat de första 50 åren under 
1900-talet. Kyrkorna hade inte längre så mycket att säga till om. Efter andra 
världskriget så ökade invandringen markant vilket medförde att samhället behövde 
förändras. Många välkomnade religionsfrihetslagen medan många var mot den och 
menade att lagen inte var något annat en ett brott mot internationella lagar. 

Genom samhällets förändring och den nya religionsfrihetslagen var också skolan 
tvungen att förändras. Skolan måste förändras för att kunna möta det nya sekulariserade 
samhället. Men hur ändrades skolan för att kunna möta det nya samhället? 

                                                 
1 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 57 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med denna uppsats är att visa hur religionsämnet har förändrats genom 1900-
talet, främst genom att ta reda på vad religionsfrihetslagen betydde för det svenska 
samhället och vad lagen hade för inverkan på skolämnet religion. 

Jag vill även ta reda på vad remissinstanserna tyckte om att ändra skolämnet från 
kristendomskunskap till religionskunskap. Vad tyckte remissinstanserna om en objektiv 
religionsundervisning? Men även vad remissinstanserna tyckte om den nya religionsfri-
hetslagen i sig. Vad sa Svenska kyrkans församlingar runt om i Sverige och vad tyckte 
frireligiösa församlingar? Jag har försökt att ta reda på det genom att läsa den statliga 
offentliga utredningen som kom ut 1949 och handlade om religionsfrihetslagen. Jag har 
även läst kommentarer om lagen som frireligiösa och Svenska kyrkans församlingar har 
skrivit. Jag har även satt mig in i historien bakom lagen. För varför kom den till, vad var 
det som förändrades i mitten 1900-talet varför behövde vi en ny lag? 

Jag har bestämt mig för att fokusera på bakgrunden till religionsfrihetslagen och 
hur undervisningen ändrades för att passa den nya lagstiftningen. Jag är även 
intresserad över vad remissinstanserna tyckte om den nya lagen. Och till sist var 
invändningarna befogade nu när vi har facit i handen? De frågeställningar jag har jobbat 
utifrån är: 
 

1. Vilka var den historiska och principiella bakgrunden till den nya lagen om 
religionsfrihet? 

2. Hur anpassades religionsundervisningen till den nya lagstiftningen? 
3. Vad ansåg Svenska kyrkan och de frireligiösa församlingarna om denna anpass-

ning? 
4. Var kyrkans invändningar befogade?  

1.3 Metod och material 

För att komma fram till svaret på mina frågeställningar har jag ägnat mig åt en 
litteraturstudie där jag har granskat bland annat statens offentliga utredningar (ofta i min 
text förkortat till SOU), en från 1970-talet som handlar om relationen staten – kyrkan 
som tar upp bland annat skolan och religionsundervisningen, som heter Om stat och 
kyrka – en sammanställning av remissyttrande över Svenska kyrkan och staten. Jag har 
även läst kommentarer till religionsfrihetslagen ifrån frireligiösa förbund. Jag har också 
läst Jan Löfbergs bok Politisk religionsfrihet, och Pia Karlsson och Ingvar Svanbergs 
bok Religionsfrihet i Sverige om möjligheten att leva som troende. Dessa har varit mina 
huvudböcker. Jag har även haft en oerhörd hjälp av Bengt Algotssons avhandling från 
katekestvång till religionsfrihet debatten om religionsundervisningen i skolan under 
1900-talet. 

Jag har även tittat på tittat på uppsatser som har skrivits vid Högskolan i Gävle 
som Ann-Katrin Svenssons och Camilla Larssons uppsats Från enkelriktat till flerfiligt 
och Anna Gustafssons Religionskunskapsämnet i förändring – en historisk exposé samt 
nutida jämförelser. 

Jag har fått fram att det finns mycket lite forskning om religionsfrihetslagen från 
1951 och vad remissinstanserna tyckte. Så då är det ju fantastiskt att jag kan bidra med 
min uppsats. Jag bestämde mig även för att titta på hur remissinstanserna tyckte om den 
förändring som skedde då ämnet gick från att kallas kristendomskunskap till 
religionskunskap. Förhoppningsvis får fler upp ögonen på hur viktigt det är att kunna 
historien för att kunna skapa en framtid. 
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Jag tänkte till en början ta med intervjuer av lärare som hade undervisat både om 
religionskunskap och kristendomskunskap. Sedan insåg jag att hitta de lärarna i dag 
kommer att bli ett jättearbete och ta en tid som jag inte har. Så jag avstod från detta. Jag 
funderade även på att ta med intervjuer om människor och deras syn på religionskun-
skapen i skolan. Men bestämde mig för att jag kommer bort från ämnet, och att det 
kommer att ta mer tid än vad jag har. 

1.4 Disposition 

I de följande kapitlen kommer jag att ta upp vad den nya religionsfriheten egentligen 
innebar. I kapitel 2 så berättar jag om bakgrunden till religionsfrihetslagen både ur ett 
principiellt och ur ett historiskt perspektiv. 

Kapitel 3 går igenom läroplanerna för grundskolan och hur den anpassades för att 
passa den nya religionsfrihetslagen. 

I kapitel 4 så går jag igenom vad remissinstanserna och då framför allt vad Svens-
ka kyrkan och dess stift tyckte. Kapitel 4 tar också upp vad frikyrkorna tyckte om lagen. 
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Kapitel 2 – Religionsfrihetslagen ur principiell och 
historisk synvinkel 

2.1 Introduktion 

År 1951 så infördes den nya religionsfrihetslagen i Sverige som var en förbättring av 
den från 1809 (lagen från 1951 gällde fram till 1 januari, 2000 då det kom en ny lag och 
kyrkan och staten gick skilda vägar). I Sven-Åke Selanders bok Undervisa i 
religionskunskap från 1993 så skriver Selander om religionsfrihetslagen att ”[b]eslutet 
innebar inget tvärt brott mot strömningarna i samhället och kyrka. Utvecklingen hade 
lett till att samhället måste erkänna att val av kyrka och livsåskådning är den enskildes 
eget val.”2 

2.1.1 Historisk bakgrund 

Under de senaste 50 åren så har skolan och religionsämnet tagit en helt annan vändning 
än vad de hade från början, men det är viktigt som blivande lärare att förstå varför 
religionsämnet har förändras. 

Religionsfrihetslagen från 1951 påverkade även skolan. Skolan ändrade senare 
namnet på kristendomskunskap till religionskunskap och började fokusera mer på 
existentiella frågor. Man började även fokusera mer på andra religioner (förutom 
kristendomen) även fast kristendomen fortfarande var den viktigaste religionen. 
De första läroplanerna kom under början av 1960-talet och ställde enorma krav på 
lärarna eftersom de hade ett ganska orimligt objektivitetskrav, ett krav som innebar att 
lärarna inte fick ha några som helst åsikter om det de undervisade om, som de måste 
följa. Än i dag finns det äldre lärare som känner krampen som objektivitetskravet 
införde. De senare läroplanerna släppte på objektivitetskravet och ökade elevinflytandet 
så att eleverna hade mer att säga till om i undervisningen. Undervisningen själv började 
även mer att involvera elevernas egna erfarenheter. 

Sverige har som många andra länder i Europa ett problematiskt synsätt till religi-
on, på grund av att vår religion ofta är så hårt knuten till vårt samhällssätt. Sverige som 
land och samhälle har haft svårt att acceptera människor som har andra religioner än vår 
egen, andra religioner har setts som ett hot mot vårt sätt att leva. Detta är inget specifik 
för Sverige utan märks i hela Europa. 

Under 1600-talet tvångskonverterades människor till den lutherska kyrkan om de 
hade planer på att bosätta sig i Sverige. Fortfarande så föds man in i Svenska kyrkan 
och måste själv begära utträde. Invandrar man till Sverige och tillhör någon av de 
reformerta kyrkorna så blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Även i dagens 
läge är det så att invandrar du till Sverige och tillhör någon av de reformerta kyrkorna 
så tillhör du automatiskt Svenska kyrkan och du måste själva be om utträde. 

Pia Karlsson och Ingvar Svanberg skriver i sin bok religionsfrihet i Sverige: 
 
De främmande trosbekännarna som blev stadigvarande var helt enkelt 
tvungna att låta döpa sig i den lutherska kyrkan. Sådana konverteringar av 
framför allt judar skedde flera gånger under 1600- och 1700 – talen. I Sveri-
ge tolererades endast reformerta kristna – framförallt holländare och valloner 
– även om de motarbetades och utsattes för ett hårt tryck från prästerskapets 

                                                 
2 Selander, 1993, s. 9 
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sida. Starka röster krävde gång på gång under 1600-talet att barnen till de 
reformerta skulle tvångsomhändertas och fostras i ”den rätta läran”.3 

 
Karlsson och Svanberg fortsätter med att påpeka att det var först under 1700-talet som 
man började luckra lite på reglerna. Det kom genom en ”tidig, men välkänd ansats, som 
skedde helt av pragmatiska skäl. Karl XII:s kungörelse från februari 1718 garanterar de 
muslimer och judar, som kommit till Karlskrona för att kräva in skulder som kungen 
åtdragit sig i det osmanska riket, att fritt få utöva sin religion.”4 

Vidare skriver Karlsson och Svanberg att 1741 så utvidgades bestämmelserna att 
gälla alla engelska och reformerta kyrkor. Men fortfarande så var katolsk och judisk 
invandring förbjuden. Under Gustav III:s regeringstid så luckrades reglerna upp lite 
mer. Författarna skriver: 
 

Detta ledde också till att Sverige för första gången kom att garantera vissa 
främmande trosbekännare religionsfrihet i landet. Därmed kunde en grupp 
judar, som anlänt under 1770-talet, med vissa förbehåll etablera sig i Sveri-
ge. Några år senare biföll riksdagen en motion om religionsfrihet som öpp-
nade vägen för katolska och judiska bosättningar i Sverige. […] De religiösa 
minoriteternas handlingsramar var emellertid alltjämt mycket kringskurna. 
Judarna fick exempelvis endast bosätta sig på ett fåtal platser och där endast 
sysselsätta sig med vissa specifika yrken. Äktenskap mellan judar och icke-
judar var ej heller tillåtna.5 

 
Pia Karlsson och Ingvar Svanberg fortsätter med att skriva att det var genom en 
grundlagsändring 1870 som judar och katoliker fick fulla politiska rättigheter (med 
vissa undantag). 

I Pia Karlsson och Ingvar Svanbergs bok Religionsfrihet i Sverige om möjligheten 
att leva som troende så står det följande: 

 
Religionsfriheten kom under 1800-talet att vila på den 16:e paragrafen i 
1809 års regeringsform, där det hette att konungen bör ‘… ingens samvete 
tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid fri utövning av sin religi-
on, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller förargelse åstad-
kommer’. Det var emellertid först 1860 som en förordning möjliggjorde för 
‘främmande trosbekännare’ att övergå till samfund utanför Svenska kyrkan, 
och inte heller svenska undersåtars religionsfrihet var någon självklarhet.6 

 
Karlsson och Svanberg menar att frireligiositeten hade en viktig roll i skapande av 
religionsfrihet i Sverige. 1800-talets frireligiositet var starkt influerad av rörelser från 
främst de Brittiska öarna och Amerika. Genom de frireligiösa rörelserna så avskaffades 
år 1858, konventikelplakatet från 1726. Konventikelplakatet gick ut på att det var 
förbjudet att anordna enskilda sammankomster för andakt eller gudstjänst, eller att 
delta i dem. Karlsson och Svanberg fortsätter med att 1873 tillkom dissenterlagen. 
”Enligt denna kunde medlemmar i Svenska kyrkan anmäla utträde hos sin kyrkoherde 
och övergå till att offentligt utöva sin religion i någon av de av kungen erkända 
församlingarna utanför den evangelisk-lutherska. Det rörde sig framför allt om fransk-
reformerta, anglikanska, romersk-katolska, katolsk-apostoliska, rysk-ortodoxa och de 

                                                 
3 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 9 
4 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 10 
5 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 10 
6 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 10-11 
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mosaiska (judiska) församlingarna samt församlingar inom Metodistkyrkan, Nya 
kyrkan (swedenborgare), Christian Science och Vännernas förbund (kväkare).”7 

Karlsson och Svanberg menar att det var tack vare att de folkliga väckelserörel-
serna hade varit så starkt pådrivande, som reformerna kom till. Men det var ändå sällan 
som medlemmar ur de frikyrkliga rörelserna begärde utträde ur Svenska kyrka. Även 
fast det hade kommit till reformer var det fortfarande en omöjlighet för svenskar att 
övergå till ett icke-kristet förbund eller att stå utanför kyrkan. Detta var något som stod 
kvar till religionsfrihetslagen 1951. 

Vad var det då som ledde fram till religionsfrihetslagen 1951? Jan Löfgrens bok 
Politisk religionsfrihet från 1993 tar upp vad som ledde fram till religionsfrihetslagen. 
1929 var ett kyrkomöte där tolv biskopar undertecknar en motion, den så kallade 
biskopsmotionen. (Ärkebiskop Nathan Söderblom undertecknad inte motionen dels 
eftersom han själv var ordförande men också eftersom han hade en reserverade 
inställning till motionen). Löfberg skriver att biskopsmotionen gick ut på att alla som 
ville skulle kunna gå ur Svenska kyrkan. ”De hävdar att sambandet mellan kyrka och 
stat varit av omätligt värde för folkets fostran men måste jämkas efter utveckling”.8 
Även tidigare så har kraven på fritt utträde ur kyrkan förts fram men detta är första 
gången som biskoparna själva tar upp saken. 

Biskopsmotionen antogs men först efter en bitter debatt där förslagets förespråka-
re ”särskilt underströk faran av tendenser att se kyrkan som ett allmänkulturellt 
statsorgan”.9 Motståndarna hävdade däremot att det var oförenligt med folkkyrkobe-
greppet att kräva utträde ur kyrkan. I SOU om religionsfrihetslagen som kom 1949 står 
det om just biskopsmotionen: 

 

Det ur dissenterlagskommitténs synpunkt i detta sammanhang betydelsefulla 
är icke den i motionen givna religiöst-teologiskt motiveringen för den evan-
geliska folkkyrkans idé, utan själva det faktum att motionärerna såsom 
talesmän för den Svenska kyrkan –– samtidigt med att de såsom något 
ouppgivligt betrakta kyrkans folkomspännande karaktär och såsom högst 
betydelsefullt för en statskyrka framhålla det nära sambandet mellan kyrkan 
och staten –– betona att ett bibehållande av den nuvarande begränsningen av 
rätten till utträde, med det moment av tvång som den dock kan innesluta, för 
kyrkan betyder ett fördunklande av dess religiösa karaktär och ett försva-
gande av dess möjligheter att göra denna känd och erkänd.10 

 
Vidare fortsätter SOU från 1949 med att utträdesrätten kan göra att det blir svårare för 
kyrkan att nå ut till folket på samma sätt som en folkkyrka ska göra. Samtidigt så kan 
det stärka den karaktär som kyrkan vill uppnå, både inom och utanför kyrkan, som ett 
utpräglat trossamfund och inte som en statlig institution. 

1938 yrkade rektor Moeseson på en utredning av dissenterlagen. Utredningen 
skulle särskilt titta på de bestämmelser som rör de frikyrkliga inom statskyrkan. 
Förslagen röstades igenom med knapp majoritet i båda kamrarna. 

Baptisterna ”ifrågasatte sedan i sitt remissyttrande det principiellt riktiga i att 
statsmedborgare utträder från en statens institution och därmed avhänder sig rätten till 
inflytande på en sida av statens verksamhet. Även missionsförbundet lade tonvikt vid 

                                                 
7 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 11 
8 Löfberg, 1993, s. 68 
9 Löfberg, 1993, s. 69 
10 Statens offentliga utredningar, 1949, s. 8 
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mistandet av förmåner givna enligt vanliga rättsgrunder men höll sig därvid bl a av 
religionsfrihetsskäl till riksdagens linje”.11 

Vidare skriver Jan Löfberg att 1943 kom förslag på en utredning till en ny lag-
stiftning om religionsfrihet. Den hetaste frågan var oriktigheten i att man måste lämna 
felaktiga uppgifter för att kunna gå ur Svenska kyrkan, måste tillhöra ett religiöst 
samfund. Man menade på att man måste tillhöra ett religiöst samfund inte längre stämde 
med de faktiska förhållandena i Sverige. 1949 kom dissenterlagskommitténs 
betänkande ut. Kommittén lade ner vikt på att utforma reglerna för utträde ur kyrkan så 
att utträde inte uppmuntrades, så att man skulle slippa att få ett samhälle med människor 
som var religiöst hemlösa. 

Jan Löfgren skriver vidare: ”Det i grundlagen givna erkännandet åt religionsfrihe-
tens grundsats innebär, framhöll kommittén, givetvis inte skulle hålla sig neutral i 
religiöst avseende. Problemet måste därför vara att borttaga de moment, som med skäl 
förutsätts ha karaktären av tvång på den enskildes samvete. Förslaget gick ut på att rätt 
bör beredas varje till viss ålder kommen medlem av Svenska kyrkan att utträda ut 
kyrkan utan att uppgiva en avsikt att ansluta sig till något annat samfund.”12 Men 
däremot skulle anmälningsrätten vara kvar så att missbruk kunde undvikas och att det 
inte blev alltför lätt att gå ur kyrkan. 

 

2.3 Religionsfrihet – principiell bakgrund 
Jan Löfberg menar i sin bok Politisk religionsfrihet från 1993 att för att kunna vara en 
demokrati måste vi ha religionsfrihet. Men att man också måste se skillnad på individen 
och gruppen. För att man tycker illa om en religion så behöver man inte ha något mot 
den enskilde trosbekännaren. Vidare menar Löfberg att ”Tycker man illa om en religiös 
åskådning, t ex en kristen variant, bör man i demokratins intresse ösa sitt förakt över 
den. Den demokratiska konsten är inte alls att kunna tolerera andras religiösa och 
ideella inriktningar, den är att kunna skilja på sak och person, människornas åsikter och 
dem själva som människor eller politiska subjekt”.13 

Vidare säger Jan Löfberg ”Att staten ska vara religiöst ‘neutral’ propaganda – 
eller opinionsbildningsmässigt sett – därtill också garant för vars och ens, enskilt eller i 
föreningar, fulla frihet i religiöst opinionsbildningsavseende – det betyder inte att stat 
själv i sina egna beslut kan ta ställning utifrån religiösa eller religionsfientliga 
värderingar och synsätt. Det är två helt skilda saker som inte har något med varandra att 
göra”.14 

Så för att vi ska kunna kalla Sverige för en demokrati måste vi ha religionsfrihet. 
Men att leva i en demokrati ger också oss rätt att kritisera det vi tycker är fel, eller 
enbart det vi inte gillar som till exempel andra religioner eller trosuppfattningar. Det 
som är viktigt att komma ihåg är att det är skillnad på personen och den grupp vi tycker 
illa om. 

Men för att kunna ha reell religionsfrihet så kan inte staten gå in och peta i enskil-
da kyrkor/frireligiösa rörelsers arbete. Men hur mycket kan man skilja på religion och 
politik i dagens samhälle? Enligt Jan Löfberg och hans bok Politiks religionsfrihet så 
kan inte religion ”begreppsligt uteslutas från politikens område”.15 Löfberg fortsätter att 

                                                 
11 Löfberg, 1993. s. 70 
12 Löfberg, 1993, s. 71 
13 Löfberg, 1993, s. 48 
14 Löfberg, 1993, s. 52 
15 Löfberg, 1993, s. 55 
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det finns människor som kan hävda att religion är ointressant i politiskt syfte. Men att 
de former av religion som vi ser i Sverige inte kan vara irrelevant för politiken. ”Det 
finns ingenting i religionens väsen som innebär att den inte redan i sig själv har 
‘politiskt färg’ – sin egen. I en politisk demokrati ska därför den troende åtnjuta exakt 
samma obegränsade politiska friheter som företrädaren för vilken ideologi, vilka 
politiska värderingar och uppfattningar som helst”.16 
 

2.4 Konsekvenser för skolans utformning 
År 1951 antogs religionsfrihetslagen. Genom denna lag blev det lagligt att gå ur 
Svenska kyrkan utan att behöva vara med i ett annat trossamfund, man fick lagligt vara 
ateist. Men genom den här lagen så behövde även skolan ändra sin attityd gentemot 
kristendomsundervisningen. I den nya ämnesplanen för religionsundervisning är just 
detta inskrivet. 

I uppsatsen Från enkelfiligt till flerfiligt av Ann-Katrin Svensson och Camilla 
Larsson så står det att under 1960-talet skulle undervisningen vara så objektiv och 
saklig som möjligt. Den skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar allsidigt 
och korrekt utan egna värderingar. Under senare år så har grundprincipen utvecklats 
och kommit att innefatta även existentiella frågor om liv och död, ansvar och skuld men 
även frågor om etik och moral har kommit att spela en allt viktigare roll inom ämnet. 
Genom religionsämnets utvecklande är det inte längre helt förbjudet att lägga in sina 
egna värderingar religionsämnet, så länge det sker utan att någon känner sig kränkt eller 
tar illa vid sig. 

Lagen förändrade en del i skolan bland annat så försvann det gamla ämnet kris-
tendomskunskap och ersattes med religionskunskap. Vilket orsakade en mindre debatt 
om man ska gå efter alla spaltmeter det har skrivits om just namnbytet. 1965 bytte 
gymnasieskolan inriktning och namn på sitt ämne kristendomsundervisning till 
religionskunskap. Namnet har behållits trots kritik för att det egentligen är missvisande 
och borde heta något med livsåskådningskunskap eller liknande. Den största 
motiveringen till namnbytet var att kristendomsundervisning var ett missvisande namn 
då bara en del av undervisningen handlar om kristendom. Medan en stor del av ämnet 
utgörs av andra religioner, frågor om moral och etik och en allmän livsåskådningsde-
batt. 

I Bengt Algotssons avhandling Från katekestvång till religionsfrihet så menar han 
att man måste komma ihåg hur världen och skolan, speciellt religionsundervisningen, 
såg ut före 1951. Man ska komma ihåg att för bara 50 år sedan hade vi två världskrig. 
Kolonier över hela världen höll på att frigöra sig och nya länder bildades. 

Det var en oerhört turbulent tid och många började fråga sig hur Gud kunde tillåta 
det. Även fast Sverige var fortfarande starkt kristen började fler och fler styrande 
påpeka att andligheten var på väg att försvinna. 

I Bengt Algotssons avhandling från katekestvång till religionsfrihet från 1970-
talet, så skriver Algotsson om högerledaren Gösta Bagge som åkte runt i Sverige och 
höll anföranden om behovet av ”andlig väckelse och fördjupad fosterlandskänsla”.17 
När Bagge talde vid Skara gymnasiums 300-jubileum 1941, tog han tillfället i akt och 
talade om stormaktstiden och hur viktig den svenska bibelöversättningen var. Vidare 
skriver Algotsson att det var även nu som biskoparna för första gången samlades till 

                                                 
16 Löfberg, 1993, s. 56 
17 Algotsson, s. 295 
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gemensamt möte under ärkebiskopens ordförande. ”Det var nu man utslungande 
appellen: ‘den svenska linjen är den kristna linjen’”.18 

Bengt Algotsson skriver in sin avhandling från katekestvång till religionsfrihet att 
skolkommissionen lämnade 1948 in ett huvudtänkande, som genomgripande innehöll 
förslag om förändringar i skolväsendet. Skolkommissionen ville införa en enhetsskola, 
en obligatorisk skola som skulle ersätta folk – och realskolan. 

Även religionsundervisningen skulle förändras. Algotsson fortsätter att skolan 
skulle ändra sin inställning till livsåskådningsproblemen. Uppgiften var att ge eleverna 
en kunskap om livsåskådningar. Men samtidigt måste kunskapen ges på ett sådant sätt 
”att lärjungarna får ögonen öppnade för frågeställningarnas djupa allvar och betydelse 
för dem själva”.19 

Religionskunskapen hörde till ett av de ämnen som ”orienteringsskolan” skulle ge. 
Men att undervisning till stor utsträckning behandlade kristendomen, motiverades med 
”att denna under det sista årtusendet varit västerlandets religion och att den mer eller 
mindre utpräglat omfattades av majoriteten inom vårt folk.”20 Genom religionsunder-
visningen så borde eleverna få kännedom om kristendomens uppkomst, dess innehåll 
och dess utveckling men även kristendomens källskrifter, kristendomens viktigaste 
personligheter och betydelse. Fortfarande är kristendomen den viktigaste religion som 
vi läser och undervisar om i skolan. 

 

2.5 Vad händer med samhället och skolan genom lagen? 
I Sveriges kyrkohistoria band 8 som är skriven av Ingemar Brohed så visar det sig att de 
flesta som tillhörde andra samfund också var medlemmar i Svenska kyrkan, detta pga. 
att: 

[D]et fanns inskränkningar i rätten till vissa ämbeten och tjänster som hade 
med vigsel, begravning samt själavård inom sjukvården och i fängelser att 
göra. Kravet på att tillhöra ett av staten godkänt samfund borde tas bort. 
Uttrycket »främmande trosbekännare« måste försvinna ur lagstiftningen. 
Därtill borde förbudet att inrätta kloster i Sverige upphävas. Det var således 
mycket grundliga krav som ställdes på utredningen, och de flesta inom 
kyrkor och samfund delade dessa krav.21 

 
I betänkande med förslag till religionsfrihetslag m.m. skriven av dissenterlagskommit-
tén från 1949 så står det ”om inskränkningar i rätten att inneha vissa tjänster.”22 I 
paragraf 17-20 så går dissenterlagskommittén igenom förslag på vilka inskränkningar 
som gäller för vissa tjänster, bland annat så står det: 

 

Tjänst, varmed är förenat åliggande att meddela undervisning i teologisk 
vetenskap, må ej innehavas av annan medlem av Svenska kyrkan eller annat 
trossamfund med evangelisk grundåskådning. 
 Den, som förordnas att förstå eller meddela teologisk undervisning 
vid de teologiska fakulteternas praktiska övningskurser, skall vara medlem 
av Svenska kyrkan. 

                                                 
18 Algotsson, s. 295 
19 Algotsson, s. 301 
20 Algotsson, s. 302 
21 Brohed, 2005, s. 255 
22 Dissenterlagskommittén, 1949, s. viii  
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 Upphör den, som innehar tjänst eller förordnande, som här avses, att 
fylla angivna villkor, skall han entledigas från tjänsten eller förordnandet.23 

 

Vidare så fortsätter dissenterlagskommittén att: 

 

Tjänst, varmed är förenat åliggande att meddela kristendomsundervisningen 
i allmän skola, må ej innehavas av annan än medlem av Svenska kyrkan 
eller annat trossamfund med en från grunderna för denna undervisning ej 
väsentligt avvikande trosåskådning. 
 Upphör den, som innehar sådan tjänst, att tillhöra trossamfund som 
nyss är sagt, ankomme på Konungen eller den myndighet han därtill förord-
nar att pröva huruvida tjänstinnehavaren skall entledigas från tjänsten eller 
förflyttas till annan tjänst.24 

 
Med tanke på att du kunde förlora din tjänst om du inte var med i rätt trossamfund så är 
det inte så konstigt att många bestämde sig för att vara kvar i Svenska kyrkan. 

Ingemar Brohed fortsätter i sin bok Sveriges kyrkohistoria band 8 med att 1949 (6 
år efter) att dissenterlagskommittén började sitt arbete, lade de fram sitt förslag som i 
praktiken innebar en ny religionsfrihetslag. Brohed skriver: 
 

Utredningens förslag innebar en ny religionsfrihetslag, som utgick från att 
full mötes- och föreningsfrihet skulle gälla för alla och endast begränsas av 
lag och ordningsstadga. Kraven skulle vara lika för alla, både dem som 
tillhörde Svenska kyrkan och övriga. Särskilda regler skulle dock gälla för 
kyrkobokföringen och beskattning. Begreppet främmande trossamfund 
skulle utmönstras och ersättas med särskilt trossamfund. Detta markerade en 
skillnad mot Svenska kyrkan, som definierades som ett trossamfund. De 
frikyrkliga samfunden vars medlemmar alltså till största delen stod kvar i 
Svenska kyrkan betecknades som trossammanslutning. Särskilda trossam-
fund och trossammanslutningar var ideella föreningar. Trossammanslutning-
ar fick själva bestämma villkoren för in- och utträden.25 

 
Brohed fortsätter i sin bok Svensk kyrkohistoria religionsfrihetens och ekumenikens tid 
från 2005 att det är en aning konstigt att representanter för Svenska missionsförbundet 
och Svenska Baptistförbundet Mosesson och Westin stod bakom skillnaderna mellan 
trossamfund och trossammanslutning. Distinktionen innebar att även i fortsättningen så 
skulle de äldre frikyrkorna rättsligen betraktas som organiserade inom Svenska kyrkan. 

Brohed undrar varför Mosesson och Westin inte motsatte sig termologin var nog 
för att de ”ville tillförsäkra delar av frikyrkligheten som stod Svenska kyrkan ganska 
nära, rätten att själva bestämma villkoren för in- och utträden.”26 

Ingemar Brohed fortsätter att som vanligt så lades betänkandet ut och remissbe-
handlades. Brohed skriver ”Kammarkollegiet ansåg att Svenska kyrkan var en gren av 
statens verksamhet, en statsinstitution. Det kunde därför inte finnas något särskilt 
medlemskap i Svenska kyrkan.”27 Vidare skriver Brohed att Hermann Zetterberg 
(justitieminister 1945-57) var mot den uppfattningen, Zetterberg menade: 

                                                 
23 Dissenterlagskommittén, 1949, s. viii 
24 Dissenterlagskommittén, 1949, s. viii 
25 Brohed, 2005, s. 255 - 256 
26 Brohed, 2005, s. 256 
27 Brohed, 2005, s. 256 
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Svenska kyrkan inte var en statsfunktion, den var ett trossamfund. Därför 
behövde den ett medlemskap som inte utgick från tillhörighet till staten. I 
lagförslaget till riksdagen 1951 valde justitieministern en egen linje. Han 
upphävde kategorierna särskilda trossamfund och trossammanslutningar. 
Trossamfund såväl inom som utanför statskyrkan, skulle ha samma rätt att 
bedriva verksamhet. De rättsliga förhållandena reglerades av allmänna 
rättsregler, samma för andra organisationer. Lagförslaget antogs av riksda-
gen och godkändes av kyrkomötet utan större debatt.28 
 
Ingemar Brohed fortsätter i sin bok Sveriges kyrkohistoria religionsfriheten och 

ekumenikens tid: ”den nya religionsfrihetslagsstiftningen utgick från 1809 års 
regeringsform § 16 men den tolkades på ett nytt sätt. Religionsfrihet innebar inte bara 
rätt att ansluta till ett religiöst samfund, utan också rätt att ställa sig utanför varje 
religiös gemenskap utan att förlora några medborgerliga rättigheter”.29 Den viktigaste 
frågan som dissenterlagskommittén arbetade med var frågan om utträde ur Svenska 
kyrkan utan att behöva gå med i ett annat samfund både kristet och okristet dissenter-
lagskommittén skriver: 
 

En lagändring, som avskaffar villkoret om avgivande av en förklaring 
angående önskan att efter utträdet ur Svenska kyrkan ansluta sig till något 
kristet trossamfund, skulle innebära att lagen anknyter till de faktiska förhål-
landena på det religiösa området. Svenska kyrkan och övriga kristna sam-
fund torde ej förlora något av det verkligt värde om det i nuvarande utträ-
desbestämmelser innefattade formella erkännandet av den kristna trosåskåd-
ningen skulle bortfalla.30 

 
Så för första gången någonsin kunde Sveriges befolkning gå ut ur all religiös 
gemenskap utan att ljuga eller att behöva bryta mot lagen. Dissenterlagskommit-
tén skriver ”Förekomsten av berörda krav i 1873 års förordning lärer få anses 
såsom ett uttryck för att staten icke i princip velat erkänna förekomsten av icke-
kristna medborgare (med undantag för judarna) eller konfessionslösa. Likväl sker 
icke någon kontroll av att en vid utträdet tillkännagiven avsikt att övergå till annat 
kristet samfund verkligen fullföljes. Faktiskt finnas ock åtskilliga svenska 
medborgare, som sakna varje anknytning till ett trossamfund och därför äro 
betrakta såsom konfessionslösa.”31 Dissenterlagskommittén fortsätter längre ner 
på sida 11 i Betänkande med förslag till religionsfrihetslag M. M. ”Det synes 
emellertid dissenterlagskommittén vara av vikt att utträdesbestämmelserna 
utformas på ett sådant sätt att de icke uppmuntrar kyrkans medlemmar att utträda 
för att sedan bli i religiöst avseende hemlösa.”32 

Dissenterlagskommittén var med på att man skulle få utträda ur kyrkan men 
det skulle inte bli för lätt. Dessutom måste du fortfarande själv begära utträde. 
 

                                                 
28 Brohed, 2005, s. 256 
29 Brohed, 2005, s 256 
30 Dissenterlagskommittén, 1949, s. 11 
31 Dissenterlagskommittén, 1949, s. 11 
32 Dissenterlagskommittén, 1949, s. 11 
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Kapitel 3 – Läroplanerna för grundskolan 
Genom den nya lagen så var man tvungen att anpassa läroplanerna så att de efterföljde 
den nya religionsfrihetslagen från 1951. Men hur anpassades läroplanerna, den frågan 
har jag försökt att svara på i detta kapitel. Eftersom läroplanerna för grundskolan och 
gymnasieskolan till stor del är mycket lika varandra (gymnasieskolan är mer 
detaljerad), men även på grund av att läroplanen för gymnasieskolan kom senare än 
läroplanen för grundskolan så bestämde jag mig för att bara titta på grundskolans 
läroplaner. 

3.1 Lgr 62 – den första läroplanen  
I läroplanen från 1962 (Lgr 62) som är den första läroplanen som svenska grundskolan 
får, (gymnasieskolan får vänta fram tills 1965) så ändras namnet från kristendom till 
kristendomskunskap. 

I boken Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan redigerad av bland 
annat Sven G. Hartman från 1994 kan man läsa att Lgr 62 piskade upp en hel debatt 
genom vissa av sina provokativa rader. I målen sades det att man inte längre skulle 
orientera sig enbart i ”de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll”33, man skulle 
heller inte bara tala om kristen tro och etik, om kristendomens historia. Man skulle 
också tala om andra religioner, deras moral, tro, etik men även huvuddragen i deras 
historia. Men det som ansågs som den största provokationen i många läger var raderna
”men också om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde 34

 
 i fråga.”  

                                                

Hartman menar att efter allt så kom Lgr 62 i en tid där de flesta var kristna om 
inte annat så på pappret. Att då prata om andra religioner gick väl an, men att ifrågasätta 
sanningen i kristendomen, där gick väl ändå gränsen. Men hur mycket debatt den 
meningen än fick så väckte följande rader ännu mer debatt: 

 
Undervisningen skall vara objektiv i den mening, att den meddelar sakliga 
kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktori-
tativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den skall vara 
präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på ett sådant sätt, att elever-
na uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse, och så, att den främjar 
deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av 
en personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt för olika uppfatt-
ningar i livsåskådningar.35 

 
Lgr 62 utgick från att man skulle bevaka och bevara ett kristet samhälle. Det hade 
precis blivit lagligt att går ur Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra något trossam-
fund. Människor undrade vart samhället är på väg och då ska skolan lära ut om andra 
religioner än kristendomen. Eleverna skulle också lära sig sanningar som kanske stred 
mot kristendomens. 

Läraren fick intet på något vis röja vad hon tyckte och kände inför olika religio-
ner, utan allt skulle läras ut helt objektivt. Hartman skriver att detta ledde till en 
tidningsdebatt där man bland annat granskade läromedlen och där man ansåg att det inte 
var många böcker i kristendomskunskap som höll måttet. Hartman skriver hur ”Det hela 
ledde till en häftig tidningsdebatt och skapade stor osäkerhet hos lärarna. Objektivitets-
kravet var svårt att efterleva eftersom man var osäker om vad det innebar i praktiken. 
Kravet skapade en slags kramp hos många lärare; man vågade inte längre vara sig själv, 

 
33 Hartman, 1994, s. 16 
34 Hartman, 1994, s. 16 
35 Hartman, 1994, s. 16 
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man var rädd för att påverka på ett sätt som stred mot läroplanen.”36 För hur skulle man 
kunna lära ut någonting utan att ha några som helst känslor inför det. Och vad menades 
egentligen med objektivitetskravet? Fick man säga att man var kristen eller stred det i 
mot läroplanen? För du var ju då inte objektiv utan lärare lärde ut något som hon trodde 
på. 

Krampen som många lärare kände är helt förståelig för hur undervisar man helt 
objektivt i religion (eller något annat ämne), utan att på något sätt röja vad man tycker 
och vad man har för åsikter om olika saker. Man måste hela tiden tänka efter vad säger 
jag nu? Kan detta tolkas som om jag undervisar i något som jag känner något för? 

 

3.2 Lgr 69 
I denna läroplan ändrades ämnet från kristendomskunskap till religionskunskap. Men på 
det stora hela var det samma formuleringar och samma huvudlinjer som i Lgr 62. 
Samma formulering som tidigare fick kravet på objektivitet. Skillnaden var att nu gavs 
det utrymme för tolkning. I debatten som följde fick det tolkningen ”med engagemang 
och saklighet.”37 Till skillnad från tidigare så fick läraren vara engagerade i sin 
undervisning nu. Sven G. Hartman skriver: 
 

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn 
och ungdom … det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av 
livsåskådningsmässig och etisk art blir föremål för ett allsidigt studium … 
med denna utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i nutidens livsåskåd-
ningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta 
och värderingar.38 

 
Formuleringen med denna utgångspunkt angav ett nytt synsätt, elevernas egna 
livsfrågor kunde föras in i undervisningen. Helt plötsligt så var elevernas erfarenheter 
viktiga, de räknades, det var inte längre bara vad läraren tyckte som räknades. Detta 
blev ännu mer synliggjort i Lgr 80. 

 

3.3 Lgr 80 
Med Lgr80 så blir eleverna viktigare och viktigare. I lgr80s anvisningar så har de blivit 
ännu viktigare, nästan de viktigaste i skolan. Nu är det elevernas livsfrågor som utgör 
utgångspunkten för vad som ska studeras. Medan det traditionella lärostudiet betraktas 
som ett medel när man arbetar med elevernas livsfrågor. 

Inte heller kristendomen är lika centrerad som tidigare. Nu pratar man mer om en 
religiös tro och inte en specifik religion. 

 

Betydelsen av religiös tro när man på olika sätt i livet tar ställning till livs-
frågor. […] Undervisningen skall utgå från och anknytas till elevernas egna 
erfarenheter, aktuella händelser och företeelser och behandla aktuella perso-
ner i nutiden.39 

                                                 
36 Hartman, 1994, s. 16 
37 Hartman, 1994, s. 17 
38 Hartman, 1994, s. 17 
39 Hartman, 1994, s. 17 
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Elevernas egna erfarenheter knyts äntligen in i undervisningen, nu får läraren mer frihet 
än tidigare att kunna lägga upp sin egen undervisning tillsammans med klassen. Man 
börjar inse att eleverna har egna erfarenheter trots deras ringa ålder, man anser även att 
det är viktigt att ta vara på den erfarenheten, deras inflytande ökar i skolan och i klassen. 

 

3.4 Sammanfattning om läroplanerna 
För att kunna anpassa sig till samhället och den nya lagen, så var skolan tvungen att 
ändra sin läroplan. I den första läroplanen för grundskolan som kom 1962 (lgr 62) så 
lades det stor kraft att lärarna bara fick lära ut objektivt, de fick inte själva visa några 
känslor för ämnet. Det är även nu som det talas om att man ska läsa om andra religioner 
man ska till och med ges möjlighet att ifrågasätta vissa delar av kristendomen. 

Det var först under 70-talet och genom lgr69 som kristendomsämnet ändrade 
namn till religionskunskap. Det var även under 70-talet som lärarna återigen fick 
engagera sig i sin undervisning. Det fanns fortfarande ett krav på objektivitet det var 
inte meningen att klassrummet skulle vara en plats för rekrytering, men lärarna kunde 
själva berätta om vad de tyckte. 

Det var även under 70-talet och lgr69 som eleverna började ha betydelse för 
undervisningen i klassrummet. Man kunde nu ta med elevernas tro och livserfarenhet. 
Detta blev ännu mer synligt i lgr80. 
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Kapitel 4 – Vad säger remissinstanserna? 

4.1 Vad säger Dissenterlagskommittén 1949 om en objektiv religionsunder-
visning? 

Dissenterlagskommitténs bok betänkande med förslag till religionsfrihetslagen m.m. tar 
upp alla betänkanden om varför Sverige ska ändra i sin lag och införa en religionsfri-
hetslag som bland annat går ut på att vi för första gången har rätt att gå ur Svenska 
kyrkan utan att behöva motivera varför eller behöva tillhöra ett annat trossamfund. 

På de första raderna som tar upp religionsundervisningen i skolan i betänkande 
med förslag till religionsfrihetslagen m.m. så står det: 
 

Ämnet kristendomskunskap ingår som fast läroämne i undervisningsplaner 
för de allmänna skolorna. I det svenska skolväsendet ha kyrkliga och sam-
hälliga intressen mötts och givit kristendomsämnet en mycket central ställ-
ning. Den svenska skolans historia faller till stor del inom kyrkohistorien, 
och det är, med tanke på den andel kyrkan har i mycket röja det nära sam-
bandet med kyrkan och kristendomen i vårt land. Skolans kristna karaktär 
visa sig, utom i den ställning kristendomsämnet har i gällande undervis-
ningsplaner, även däri morgonandakt regelmässigt förekommer. Eleverna 
äro med vissa undantag skyldiga att deltaga i såväl kristendomsundervis-
ningen som morgonandakterna. Med hänsyn härtill är det uppenbarligen 
angeläget att närmare pröva, huruvida denna skyldighet kan anses kränka 
berättiga(n)de religionsfrihetsintressen.40 

 
Dissenterlagskommittén ansåg att genom att tvinga eleverna till morgonandakt. 
Dissenterlagskommittén skrev: ”Att religionsundervisning bör förekomma i de svenska 
skolorna torde icke på allvar kunna bestridas. Visserligen stundom krav framställts, att 
deltagandet i kristendomsundervisningen bör göras till en frivillig angelägenhet, men de 
för skolväsendet ansvariga har icke kunnat förorda, att ett så viktigt moment i 
medborgarnas fostran och bildning helt överlämnas till enskilda personers avgörande. 
Även en ganska elementär bildning måste omfatta kunskaper om den kristna tros- och 
livsåskådningen och den kristna kyrkans historia.”41 

Dissenterlagskommittén var alltså med på att man skulle ha en fri religionsstat 
och att det var viktigt för eleverna att de skulle få någon religiösbildning. Men den 
bildningen skulle ske inom skolans ramar och den skulle mest innefatta den kristna, och 
då lutherska kyrkan, dess tros- och livsåskådning och moraliska tankar. 

 

4.2 Vad säger remissinstanserna 1970 om en objektiv religionsundervis-
ning? 

I statens offentliga utredningar Om stat och kyrka från 1970 så har de sett över 
religionsfrihetsaspekter på religions – och kristendomsundervisningen. I SOU Om stat 
och kyrka så står det ”I sistnämnda avsnitt diskuterar utredningen främst om den 
nuvarande undervisningen i svenska skolor står i överrensstämmelse med föräldrarnas 
bestämmanderätt över sina barn religiösa fostran, sådan denna rätt definieras i FN:s 

                                                 
40 Dissenterlagskommittén, 1949, s. 47 
41 Dissenterlagskommittén, 1949, s. 50 
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förklaring år 1948 och Europarådets konvention år 1950 om de mänskliga rättigheter-
na.”42 

SOU Om stat och kyrka fortsätter för att man som vuxen själv ska kunna välja sin 
religiösa inriktning så är en objektiv religionsundervisning ett måste. Men om man vill 
att barnet själv ska kunna finna sin egen religiösa röst, då är frågan: är det bättre om 
skolorna har en objektiv undervisning än att föräldrarna bestämmer religionsundervis-
ningen? 

I utredningen Om stat och kyrka så ställs undran vad som är bäst för barnet en 
objektiv religionsundervisning i skolan eller om föräldrarna själva ska bestämma 
undervisningen och uppfostrans inriktning. Om föräldrarna bestämmer religionsunder-
visningen så kan eleverna komma att sakna viktiga kunskaper om andra religioner och 
livsåskådningsfrågor innan de frigör sig från föräldrarna. Barnen skulle komma att 
sakna viktiga bitar i livsåskådningsfrågor. 

Den objektiva religionsundervisningen godtogs av flera företrädare för Svenska 
kyrkan. Domkapitlet i Göteborg var en av de få som var emot SOU Om stat och kyrka 
från 1970 eftersom de menade att SOU var motsägelsefull, och inte alls var för 
religionsfrihet för medborgaren. Utan den religiösa frihet som staten tyckte att dess 
medborgare skulle ha. 

Det står i Om stat och kyrka ”Från allmän synpunkt fyller den ett behov genom att 
ge eleverna kontakt med den kultursituation som föreligger i samhället”43 Men 
samhället och allmänheten garderar sig. Om det nu skulle finnas föräldrar där ute som 
tycker att religionsundervisningen strider mot deras tro, så kan eleverna bli befriade 
ifrån religionsundervisningen. Men samtidigt så säger SOU ”I sammanhanget måste 
särskilt beaktas, att från allmän och samhällig synpunkt är betydelsefullt, att det 
gemensamma skolväsendet utan alltför starka inslag av enskilda skolor kan bibehål-
las”44 Men detta gäller enbart barn vars föräldrar inte är med i Svenska kyrkan. Vissa 
av remissinstanserna som Domkapitlet i Skara ville att rätten till befrielse skulle utöka
och även gälla elever med föräldrar i Svenska kyrkan, alla föräldrar som kände att 
religionsundervisningen gick emot deras egen livsföring. 

s 

                                                

Men vad säger remissinstanserna? 
De som har uttalat sig i frågan om kristendomsundervisningen är länsstyrelsen i 

Jönköpings län, domkapitlen i Skara, Strängnäs och Göteborg, Sveriges kristna 
socialdemokraters förbund och högerns ungdomsförbund. 

 

4.2.2 Länsstyrelsen i Jönköping: 
I SOU Om stat och kyrka från 1970 så säger länsstyrelsen i Jönköping att utredningen 
inte har funnit några anledningar till att ändra bestämmelserna. Vidare säger 
länsstyrelsen i Jönköping: 
 

 [L]änsstyrelsen vill notera detta och här endast framhålla vikten av 
att vi ej vid en ändrad relation kyrka-stat får en splittring av skolväsendet 
med både statliga och kyrkliga skolor, som förekommer i en del länder.45 

 
42 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 200 
43 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201 
44 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201 
45 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201 
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4.2.3 Domkapitlet i Skara 
Domkapitlet i Skara håller till stor del med länsstyrelsen i Jönköping, men tillägger 
även att ”förutsättningen för att [detta på] längre sikt skall vara möjligt är emellertid, 
att undervisningen icke bedrives enligt sådana principer, att den i praktiken kommer att 
upplevas som en utmaning mot kristen tro eller livsföring”.46 Den stora frågan är vad 
kan verka skadligt mot en kristen livsföring? 

Vidare påpekar Domkapitlet i Skara att föräldrar som är medlemmar i Svenska 
kyrkan också har rätt att ta bort sina barn ifrån religionsundervisningen om föräldrarna 
känner att religionsundervisningen går mot deras livsföring. Något som förut bara 
gällde föräldrar som inte var med i Svenska kyrkan. Men detta gäller bara om 
statsmakten inte har några invändningar mot att eleverna tas bort ifrån religionsunder-
visningen. Men det finns en brasklapp i texten ”om man från statsmaktens sida 
invändningen ej göres mot utskottets tolkning av rådande rättsläge, får tolkningens 
riktighet anses fastslagen”.47 

4.2.4 Domkapitlet i Strängnäs  
Även domkapitlet i Strängnäs håller med om att en objektiv religionsundervisning 
skulle bidra till att de ungas religionsfrihet skulle bli större än om föräldrarna själva 
skulle bestämma undervisningens innehåll. Domkapitlet i Strängnäs menar att ur 
religionsfrihetssynpunkt så finns det inga anledningar att ändra skolans gällande 
undervisning om religion. 

4.2.5 Domkapitlet i Göteborg går sin egen väg 
Domkapitlet i Göteborg har däremot en avvikande åsikt. De håller med utredningen om 
att barnen inte ska stå utanför religiös påverkan till dess att de är vuxna. Men 
domkapitlet i Göteborg tycker att det är föräldrarna och inte statens uppgift att 
uppfostra barnen i den religiösa fostran som de anser är bäst. Domkapitlet i Göteborg 
menar i SOU Om stat och kyrka: 
 

Fråga är, om man icke i ett pluralistiskt samhälle måste räkna med, att staten 
bör erbjuda valmöjligheter, såsom sker i en rad andra länder, endera så att 
föräldrarna har att välja mellan befrielse eller en konfessionell undervisning, 
anordnad i överrensstämmelse med övertygelsen inom det samfund, som 
barnen tillhör, eller också att ämnet helt försvinner från skolan schema och 
all motsvarande undervisning överlämnas åt trossamfunden.48 

 
Vidare menar domkapitlet i Göteborg att staten har uttalat sig om att för att kunna hålla 
ihop en stat måste man motverka vissa risker som kan uppstå om religiösa grupper för 
starkt visar sin profilering inom vissa religiösa frågor. Domkapitlet i Göteborg 
fortsätter att det verkar som om staten har ett önskemål att religionsundervisningen 
inom landet ska vara enhetlig eller i alla fall ha ett mått av enhetlighet så att inte 
skolväsendet splittrats. Så därför får inte kyrkan med skattemedel eller andra medel 
bedriva undervisning som bedrivs i skolorna. 

Vidare skriver Statens offentliga utredningar att domkapitlet i Göteborg är väldigt 
kritiska till vad domkapitlet anser, nämligen att statsmakterna är tillbaka i gamla tider 
där statens välfärd beror på enigheten i religion så därför anser sig statsmakterna ha rätt 
att utöva ett avsevärt tvång på detta område i SOU Om stat och kyrka så säger 
                                                 
46 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201 
47 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201 
48 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 202 
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Domkapitlet i Göteborg: ”Detta tvång förefaller lika oberättigat, om »enhetligheten i 
religionen« icke gäller den kristna bekännelsen utan någon annan av staten önskad 
attityd till religion och moral”.49 

Vidare menar domkapitlet att ska man ha en riktig religionsfrihet så borde man i 
längden inte kunna undgå att erbjuda medborgarna en riktig valmöjlighet i dessa 
frågor. Vidare står det i Om stat och kyrka ”Enligt ovannämnda, internationellt 
godtagna grundsatser för de mänskliga rättigheterna tillkommer det då föräldrarna att 
bestämma över den religiösa, resp. irreligiösa fostran som skall meddelas deras barn i 
skolan”.50 

 
Som avslutning säger domkapitlet i Göteborg i SOU Om stat och kyrka: 
 
Under alla förhållanden kan det icke godtagas som ett legitimt uttryck för 
religionsfrihet, att en irreligiös minoritet berövar en annorlunda tänkande 
majoritet möjligheten till en positiv kristen undervisning i skolorna.51 

 
Domkapitlet i Göteborg är riktigt rasande över statens utredning och menar att 
utredningen på flera ställen säger mot sig själv men också mot internationella 
bestämmelser.52 

4.3 Vad tyckte frikyrkorna om lagen? 

4.3.1 Frikyrkliga samarbetskommittén 
Frikyrkliga samarbetskommittén är en samling av frikyrkliga företrädare från 
fribaptistsamfundet, helgelseförbundet, metodistkyrkan i Sverige, Svenska baptistsam-
fundet, svenska missionssamfundet, och Örebro missionsförening som 1952 i direkt 
anslutning till att religionsfrihetslagen kom ut skrev en kommentar. I deras uttalande 
menar de att den nya lagen är ett steg i rätt riktning men att man inte kan uppnå riktig 
religionsfrihet förrän Svenska kyrkan och staten går helt skilda vägar. 

Vidare skriver frikyrkliga samarbetskommittén att genom religionsfrihetslagen så 
är nu Svenska kyrkan ett trossamfund och därför kan inte medborgarskap direkt 
sammanfalla med medlemskap i kyrkan. Men samtidigt vill frikyrkliga samarbetskom-
mittén slå vakt om att de inte anser att Svenska kyrkan är en församling ”För oss är det 
emellertid klart, att den ej kan anses var en sådan kristen gemenskap, som i Nya 
Testamentet avses med församling. Det hävdas emellertid ofta av representanter för 
Svenska kyrkan, att den är en sådan gemenskap, och det synes riktigast att de 
frikyrkliga visa sådan respekt för denna uppfattning, att de utträda ur Svenska 
kyrkan.”53 Vidare skriver de att det är olämpligt att tillhöra två olika församlingar 
samtidigt och att detta kan medföras att hela församlingen nedvärderas. Dessutom så 
måste det ses direkt olämpligt att tillhöra Svenska kyrkan om man samtidigt tillhör en 
frikyrklig församling pga. ”att Svenska kyrkan har en läroskådning och en hållning till 
församlingsfrågan, som på ett avgörande sätt avviker från den uppfattning, vilken ligger 
till grund för den frikyrkliga synen på församling (kyrka).”54 

                                                 
49 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 203 
50 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 203 
51 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 203 
52 Dessa internationella lagar och regler borde bland annat vara Europarådets konvention från 1948. 
53 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 58 
54 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 58 
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Frikyrkliga samarbetskommittén fortsätter vidare att oron för att utträdet ur 
Svenska kyrkan kommer att minimera inflytandet över skolan och kristendomsunder-
visningen med att den oron är obefogad eftersom det inte är något kyrkligt organ som 
bestämmer över skolan och kristendomsundervisningen utan det är helt borgerliga 
organ som regering och riksdag. Frikyrkliga samarbetskommittén fortsätter med att 
utträde ur Svenska kyrkan inte innebär någon risk för ett försvagande av kristendoms-
ämnet i skolan. 

 

4.3.2 Frikyrkliga samarbetskommittén gentemot Svenska kyrkan 
Före 1951 så förlorade människor delar av sina medborgliga rättigheter om man gick ur 
Svenska kyrkan, genom att de inte hade tillträde till vissa offentliga yrken som till 
exempel lärare. Därför valde många att vara med i både Svenska kyrkan och det 
trossamfund som de egentligen tillhörde. I boken Religionsfrihetslagen med kommenta-
rer så skriver Frikyrkliga samarbetskommittén ”Dubbelanslutning har hittills bl. a varit 
motiverat med att utträde ur Svenska kyrkan medfört förlust av viktiga medborgerliga 
rättigheter. Religionsfrihetslagen skapar ett helt annat läge.”55 

Vidare säger frikyrkliga samarbetskommittén att genom den nya lagen så blir 
gränserna klara vilket medför att ett samarbete med Svenska kyrkan blir lättare. 
Frikyrkliga samarbetskommitténs menar att de borde vara lättare för Svenska kyrkan att 
ha ett samarbete med ett helt annat trossamfund än med en del av Svenska kyrkan 
själva. 

Det var alltså inte bara religionsfrihetslagen som frikyrkliga samarbetskommittén 
hade invändningar mot utan också mot, de egna medlemmarna innehavde dubbelt 
medlemskap. De erkänner också att av de kristna samfunden så är det Svenska kyrkan 
som har mest politiskt inflytande eftersom de fortfarande är beroende av staten. Ett skäl 
till att man inte ska gå ur Svenska kyrkan är enligt frikyrkliga samarbetskommittén ”Ett 
skäl skulle vara, att man genom utträda bidrager till att försvaga det kristna inflytandet i 
samhällslivet. Däremot kan invändas att medborgarnas politiska och viktigaste sociala 
instanser ske genom andra organ är de kyrkliga. Inflytande är i verkligheten beroende 
på den styrka, som de kristna representera, oberoende av samfundstillhörighet”.56 

 

4.3.3 Ruben Swedberg - frikyrkliga samarbetskommittén 
Ruben Swedberg håller med frikyrkliga samarbetskommittén om att det enda sättet att 
uppnå full religionsfrihet är om staten och kyrkan går skilda världar. Swedberg menar 
att religionsfrihetslagen är ett steg i rätt riktning. 

Ruben Swedberg skriver i sin artikel religionsfrihetsprincip och religionsfrihets-
lagen i artikeln Religionsfrihetslagen med kommentarer: ”Det är från religionsfrihetens 
synpunkt oriktigt, att staten med sin makt särskilt stöder en form av religionens 
utövning – såsom t.ex. i vårt land Svenska kyrkan – och vid sidan av denna sålunda 
privilegierade form endast tolererar andra former.”57 Som citatet ovan visar så 
välkomnade Swedberg den nya religionsfrihetslagen och splittringen mellan Svenska 

                                                 
55 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 58-59 
56 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 59 
57 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 62 
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kyrkan och staten. Eftersom Swedberg menade att det är enda sättet att få frihet och inte 
bara tolerans. 

Vidare fortsätter Swedberg att religionsfrihet innebär att alla människor har rätt att 
tro på vad de vill, de har även rätt att hävda sin övertygelse och dessutom kunna handla 
efter sitt samvete så länge det inte stör andra eller den allmänna ordningen. Dessutom 
ska varje människa ha rätt att ansluta sig till vilken religiös eller antireligiös rörelse som 
han vill. Men han ska samtidigt ha rätt att stå utanför den religiösa gemenskapen utan 
att behöva motivera varför. Eftersom ”varje form av religiöst förtryck måste 
bekämpas.”58 

I nästa mening så säger Ruben Swedberg mot sig själv. ”Fastän vi naturligtvis inte 
önska den katolska kyrkans utbredning i vårt land, anse vi bestämmelsen i den nya 
religionsfrihetslagen om rätt för katolikerna att här upprätta kloster vara alldeles riktig, 
ty den konsekventa religionsfrihetslagen innebär lika rätt för alla att utöva och 
propagera för sin religion. Varje enskild människa står eller faller inför sin Gud.”59 
Swedberg kan alltså tolerera att katolikerna breder ut sig i Sverige men enbart för att 
han tror på religionsfrihetslagen. 

Vidare menar Ruben Swedberg att vi inte bara ska ha fritt utträde ur kyrkan utan 
även fritt inträde. Han vänder sig mot den praxis som består i att barn som döps, döps in 
i kyrkan utan deras eget samtycke, eller blir inskrivna i samma kyrka som föräldrarna 
vare sig man delar samma tro eller inte. För att vi ska kunna ha riktig religionsfrihet 
måste vi kunna få göra sådana val själva. 

 

4.3.4 Richard Larsson – frikyrkliga samarbetskommittén 
I Richard Larssons artikel Kristet inflytande över samhällslivet så går han in på lärarnas 
och deras roll. Larsson menar att genom den nya lagen så har det blivit aktuellt att se 
över om det kristna inflytandet över samhällslivet kommer att minska om de frikyrkliga 
går ur Svenska kyrkan och då kommer kristendomsundervisningen att drabbas värst. 

Vidare skriver Larsson att om man tar en fråga som kristendomsundervisningen så 
utgår man direkt ifrån att systemet med en statskyrka är en garanti för att kristna normer 
och värderingar ska föras fram i samhället. Men vad är det som säger att en statskyrka 
gör det bättre än de olika frikyrkorna? Att Svenska kyrkan har haft ett inflytande över 
befolkningen och samhällslivet sedan katolska kyrkans dagar i Sverige är det ingen som 
kan förneka. Men för den sakens skull så är inte ett statskyrkosystem det bästa i dagens 
läge och de som propagerar för statskyrkosystemet vill ha kvar ett föråldrat system. 

Larsson fortsätter att Svenska kyrkan har varit med Sverige i alla de kaotiska 
skedena som när den fornskandinaviska religionen besegrades och kristen anda började 
genomsyra samhället och lagarna. Kyrkan var också med när Sverige blev protestan-
tiskt. ”Och i vår tid är det uppenbart, att statskyrkosystemet inte kan garantera något 
avgörande kristet inflytande över samhällslivet. I det politiska arbetet, lagstiftningsarbe-
tet, i socialvården och folkundervisningen har kyrkan som sådan intet att säga till om 
numera.”60 

Richard Larsson menar att Svenska kyrkan mer och mer börjar bli en andlig 
institution genom att med kristen förkunnelse påverka människors andliga hälsa, 
livsuppfattning och moral: 

 
                                                 
58 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 63 
59 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 63 
60 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 69 
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Statskyrkan håller på att mer och mer drivas in i den position, som frikyr-
korna ansett vara den naturliga för kristna samfund. Skillnaden är den, att de 
frikyrkliga, hävdar, att församlingar och kyrkor, som är fria och har självbe-
stämmanderätt, är bäst skickade för de religiösa uppgifterna i folket, medan 
de statskyrkliga med en viss fruktan och bävan håller fast vid ett system som 
gör kyrkan beroende av en allt mer sekulariserad statsmakt. I grund och 
botten är dock vägarna för kristet inflytande över samhällslivet enahanda för 
statskyrkan och frikyrkosamfunden i vårt land. Möjligheterna att utöva 
sådant inflytande beror av livskraften och resurserna hos respektive sam-
fund61 

 
Richard Larsson fortsätter med frågan om kristendomsämnet i skolan. Larsson går in 
på att från början var skolan en konfessionsskola vars religionsundervisning 
kontrollerades av Svenska kyrkan. Än i dag (1952), skriver Larsson, så finns det 
förordningar kvar från den tiden Svenska kyrkan bestämde. Enligt Larsson vet alla 
numer att det är regering och riksdag som bestämmer och kyrkan har inte längre någon 
bestämmanderätt. Dock har fortfarande kyrkan rätt att säga sin mening men det är inget 
som regeringen eller riksdagen måste ta hänsyn till. Så länge som majoriteten av 
svenska folket vill ha en kristendomsundervisning i skolorna så finns det ingen 
regering, riksdag eller politiskt parti som kommer att ha slopande på sitt handlingspro-
gram. Vidare menar Larsson: 
 

Detta demonstrerades härom året, då ärkebiskopen samlade ledare för alla 
evangeliska samfund och rörelser här i landet och i spetsen för dessa upp-
vaktade regeringen och framlade de kristnas önskemål i fråga om kristen-
domsundervisningen i folkskolan. Därigenom markerades att en ny situation 
inträtt här i landet och att nya vägar måste beträdas för att göra det kristna 
inflytandet gällande i viktiga samhällsfrågor.62 
 
Enligt mig så är det ingen i Sveriges moderna historia vare sig regering, riksdag 

eller politiskt parti som har haft avskaffandet av kristendomsundervisning på sitt 
handlingsprogram. Däremot så har de ändrat kristendomsundervisning till religionsun-
dervisning. De bestämmande har även gjort religionsämnet ännu viktigare i skolan 
genom att göra religionsämnet till ett grundämne i gymnasieskolan (alltså ett ämne 
som alla elever måste läsa oberoende av vilket program eleverna läser). 
 

                                                 
61 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 69 
62 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 70 
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Kapitel 5 – Reflektioner 

5.1 Var kyrkans invändningar befogade? 

I SOU Dissenterlagskommittén betänkande med förslag till religionsfrihetslag M. M. 
står det att om man blir befriad ifrån kristendomsundervisningen på grund av att man 
tillhör en annan religion så ska man ha undervisning i det ämnet hemma och i slutet av 
skolåret kunna visa upp ett intyg och färdigheter till rektorn. Skolmyndigheten ska 
också inspektera till och från hur man får sin kunskap. Vidare så fortsätter SOU att det 
har varit lite si och så med att uppvisa vad för kunskaper man har erhållit. SOU 
Dissenterlagskommittén betänkande med förslag till religionsfrihetslag m.m. fortsätter: 
”Enligt uppgifter som har lämnats av statens folkskoleinspektörer förekommer i själva 
verket ej någon egentlig kontroll över ifrågavarande undervisning. På sin höjd 
infordrades från vederbörande religionslärare intyg utvisade, att undervisningen 
verkligen ägt rum. I de flesta fall syntes man dock förlita sig på målmans egen omsorg 
om barnens religiösa uppfostran.”63 Det visade sig att i de flesta fall så hade ingen 
undervisning ägt rum. Ändock så menade bland flera domkapitlet i Göteborg att 
religionsundervisningen är något som föräldrarna själva ska ta hand om. Även fast det 
fanns klara bevis på att någon egentligen religionsundervisning inte bedrevs. 

De satt med facit framför sig, de visste att elever som inte var med på skolans 
religionsundervisning ofta inte fick någon religionsutbildning. Hur skulle eleverna i 
sådant fall kunna växa upp till att bli självständiga individer med en egen tro? Skolan 
och dess religionsundervisning behövs för att eleverna ska få den kunskap de behöver 
och för att eleverna själva ska kunna bestämma sig för vilken religion de vill tillhöra. I 
en tidigare religionslag från 1809 så sägs det att hans majestät inte har någon rätt att 
påtvinga folket en viss religion. Varför har föräldrarna i så fall det? 

Religionsfrihetslagen från 1951 innebar för första gången att du själv skulle få 
välja din tro men även avsaknaden av tro, alltså ateism. Är det inte bra att bar-
nen/eleverna får tillgång till undervisning och information om alla slags religioner och 
trossamfund så att barnen/eleverna själva kan avgöra vilken religion som passar bäst 
för dem. 

Religionsfrihetslagen från 1951 är skriven tjugo år före Domkapitlet i Göteborg 
och de andra remissinstanserna gör sitt uttalande men de satt med facit i handen och 
facit visade att utan skolans försorg är risken stor att de flesta barn inte får någon 
egentlig undervisning i religion. 

Enligt Domkapitlet i Göteborg utgår betänkandet från tanken att för att kunna 
hålla ihop en stat måste man motverka vissa risker som kan uppstå om religiösa 
grupper för starkt visar sin profilering inom religiösa frågor. Samtidigt som 
Domkapitlet i Göteborg säger att föräldrarna själva ska bestämma över deras barns 
religiösa undervisning. De avslutar med att säga att en stat inte kan styra genom att en 
minoritet ska gå mot majoriteten. Man kan undra om inte domkapitlet i Göteborg var 
trettio år före sin tid? Idag när vi har haft religionsundervisning i skolorna de senaste 
femtio åren så kan vi undra om vi har gjort rätt? 

Idag öppnar fler och fler religiösa friskolor som ett komplement till den kommu-
nala skolan, ett svar på att skolans religionsundervisning inte är tillräcklig. Om vi 
samtidigt ser på dagens samhälle så minskar toleransen och den religiösa friheten. 

Idag ökar främlingsfientligheten när den teoretisk borde minska med tanke på all 
den information som dagens samhällsmedborgare har tillgång till. De flesta vet vad 

                                                 
63 Statens offentliga utredningar, 1949, s. 49 
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islam går ut på men eftersom vi matas med bilder på muslimska extremister och deras 
dåd är det den informationen som de flesta väljer att tro på. Man kan undra varför, det 
är sällan som medierna har rätt eller visar hela bilden. 

Man kan undra varför skolan väljer med att ha så mycket kristendom i alla dess 
årskurser, när spänningarna mellan andra religioner ökar. Är det då inte bättre att ha en 
undervisning som inte fokuserar på skillnader och på extremister, utan på likheterna 
mellan de abrahamitiska religionerna (alltså kristendom, islam och judendom). Idag så 
finns en speciell tanke bakom den sortens religionsundervisning nämligen Abrahams 
barn som går ut på att visa likheterna mellan de tre världsreligionerna islam, 
kristendom och judendom, och som inte fokuserar på skillnaderna. 

Det svenska samhället är inte längre sekulariserat utan vi är på väg mot ett mer 
andligt samhälle. Människor börjar mer och mer öppet att stå för sin tro. För att 
samhället ska kunna möta detta så måste det ut med information som är relevant och 
inte förvanskad. Finns det då ett bättre medium än skolan? 

5.1.2 Vad kan verka skadligt för en kristen tro och livsföring? 
Domkapitlet i Skara skriver i SOU Om stat och kyrka – en sammanställning av 
remissyttranden över Svenska kyrkan och staten ”[…] att undervisningen icke bedrives 
enligt sådana principer, att den i praktiken kommer att upplevas som en utmaning mot 
kristen tro eller livsföring”64 Men vad är en utmaning mot kristen tro eller livsföring? 
Kan det vara så att de är rädda för att Sverige ska få en befolkning som står utanför den 
religiösa gemenskapen, att de alltså är ateister? Är det så att Domkapitlet i Skara är rädd 
för att lärarna ska lära ut något som strider mot de tio budorden? Men är det inte 
inskrivet i lagen att man inte får döda eller stjäla. Mot budordet du ska icke hava andra 
gudar jämte mig så finns det i väst världen väldigt få religioner som har andra gudar 
förutom den abrahamitiska guden. 

I SOU för religionsfrihetslagsförslaget från 1949 så finns det ett ”Förslag till 
kungörelse om ändring i vissa delar av förnyade stadgan den 22 juni 1923 (294) 
angående folkundervisningen i Stockholm”65 Där står det om vilka som ska få anställas 
som lärare dessa är kriterierna (detta förslag är en ändring av ett förslag från 1923): 

 
För att anställas som folk- eller småskollärare erfordras: 
a) att vara känd för hedrande vandel och att äga den stadga i karaktären och 
den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver; 
b) att vara - - - års ålder. 
Den som ej är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund med en från 
grunderna för kristendomsundervisningen ej väsentligt avvikande tross-
åskådning, må icke anställas som folkskollärare, såvitt tjänsten innefattar 
åliggande att meddela kristendomsundervisning, ej heller som småskollära-
re.66 

 
Så även fast den nya lagen ska tillträda så finns det som förslag att du ska inte få 
undervisa i kristendomen om du inte tillhöra den kristna kyrkan och då helst ska du 
tillhöra Svenska kyrkan. 

Är det skadligt mot en kristen livsföring om eleverna blir undervisade av en lärare 
som inte är kristen själv? Om vi då tittar på dagens skola där de flesta religionslärare är 
kristna (de flesta människor i Sverige tillhör Svenska kyrkan och då är man kristen i 

                                                 
64 Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201 
65 Statens offentliga utredningar, 1949, s. xv 
66 Statens offentliga utredningar, 1949, s. xv 

 25



alla fall på pappret) tar elever med en annan religion illa vid sig när klassen läser om 
deras religion? Är den undervisningen ett hot mot deras livsföring? Om det skulle vara 
en muslimsk religionslärare som undervisade skulle eleverna då känna att den läraren 
var ett hot mot dem själva, för att han är muslim och lär ut om kristendomen. 

Det hela andas dubbelmoral du får lära ut om andra religioner så länge du är 
kristen men du får inte lära ut om andra religioner om du är t ex muslim. Vad är 
religionsfriheten i det förslaget? I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att tänka 
så, främlingsfientligheten ökar och sedan 11/9 2001 så blir muslimer bespottade i hela 
västvärlden. Man kan undra vad föräldrar skulle säga om en muslimsk kvinna med slöja 
skulle undervisa deras barn i religion och då speciellt kristendomen. Föräldrar som 
aldrig förut har brytt sig kommer med all säkerhet börja opponera sig mot det. Även fast 
rollerna är omvända med de muslimska barnen, de blir undervisade i islam av en kristen 
lärare. Det finns inga myndigheter i Sverige som kontrollerar din religion (på samma 
sätt som i historien) i stället så kontrollerar människorna varandra, även mentalt så 
kontrollerar vi oss själva. De flesta har svårt att se en muslimsk kvinna i slöja undervisa 
en klass om kristendomen. Frågan är: varför är det så? Det omvända händer varje dag i 
skolan, alltså att en kristen kvinna undervisar om islam. Så även fast vi har religionsfri-
het på pappret så har det inte slagit igenom i samhället eller i våra huvuden. Vi är fast 
mentalt med att det är bara kristendomen som räknas och eftersom det i skolorna 
fortfarande fokuseras på skillnaderna mellan religionerna (det är på väg att ändras, men 
vi är inte riktigt där ännu). 

Hur efterföljdes läroplanerna i skolan efter religionsfrihetslagen? Objektivitets-
kravet som de flesta lärare såg som en bromskloss som förstörde för dem hur de 
egentligen fick undervisa modifierades med tiden och genom de nya läroplanerna så 
började skolan fokusera mer och mer på eleverna och deras erfarenheter. Vilket känns 
som en självklarhet idag, att det är eleverna som är de viktiga och inte lärarna. 

Men den viktigaste frågan är om hur anpassningen av skolan gick till lagstiftning-
en från 1951 var otillräcklig? Jag tycker att den var det. Visserligen var det första 
gången som du själv som enskild medborgare fick välja om du ville tillhöra en religiös 
gemenskap som t.ex. Svenska kyrkan, eller om man ville stå utanför. Det var första 
gången det var lagligt att vara ateist. Men och andra sidan så ändrades det inte så 
mycket i skolorna och det har fortfarande inte gjort det, kristendomen är fortfarande den 
dominerade religionen. 

Vilket i sig inte är så konstigt, med tanke på att Sverige är ett kristet land. Det jag 
är mot är att det fokuseras så mycket på kristendomen att det går ut över andra 
religioner. Frågan är: behöver vi verkligen läsa kristendom under alla år i både den 
obligatoriska skolan som den frivilliga? Det är kanske dags att göra om lite grann inom 
religionsundervisningen. Om inte annat så kan vi se det på alla religiösa friskolor som 
har dykt upp under de senaste decennierna. Vad är det som får föräldrar att sätta sina 
barn i en religiösfriskola i stället för den kommunala? Skolorna ska ju följa samma 
läroplan i religion. Jag har inget svar på det, jag har bara mina egna tankar som är så 
enkla som att föräldrarna inte känner sig tillfredställda med den kommunala 
religionsundervisningen. I kursplanen för religion står det: 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall: 
kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 
människors sätt att tänka och handla 
känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livs-
åskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 
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kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och 
idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv 
kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en 
given etisk och moralisk utgångspunkt 
kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider 
mot grundläggande värden i samhället 
kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och 
etik förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för 
hur man uppfattar människor i sin omgivning.67 

 
Det står ingenstans om att man främst ska fokusera på kristendomen. Men eftersom det 
är skrivet för en stor andel människor så är det lite otydligt kanske är skälet till detta att 
man ska kunna lägga in sin egen tolkning, så att lärarna inte blir så styrda. 

Det som också gör religionsfrihetslagen otillräcklig är att det fortfarande fanns 
restriktioner på vem fick ha vilket yrke. Då var det främst vilken religion eller ännu 
viktigare om du tillhörde Svenska kyrkan eller inte. Det som är intressant med just den 
här lagen är under de nästan 50 år som lagen var i bruk så, togs den aldrig upp i 
domstol. Det har aldrig hänvisas till religionsfrihetslagen i Svensk domstol! Vilket i sig 
borde visa på den otillräcklighet som lagen hade. 

Slutligen vill jag avsluta min uppsats med ett citat som beskriver allt det jag hop-
pas att jag har kommit fram till. Ruben Swedberg skriver i sin artikel religionsfrihets-
princip och religionsfrihetslagen att ”Man är understundom benägen att förväxla 
tolerans med frihet. Tolerans är ett ingalunda föraktligt värde, men det är en dålig 
ersättning för frihet”.68 

 

                                                 
67http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&e

xtraId= (3/11-08) 
68 Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s 62 
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Sammanfattning 
Min uppsats handlar om religionsfrihetslagen från 1951 och vad den hade för inverkan 
på skolan. Jag har tittat på den historiska och den principiella bakgrunden till 
religionsfrihetslagen. Vidare har jag tittat på vad Svenska kyrkan och frireligiösa 
församlingar sade om lagen men också vad de tyckte om att religionsundervisningen 
var tvungen att anpassas för att klara av den nya lagen. 

Jag diskuterar även om remissinstansernas invändningar var befogade nu när vi 
har facit i handen. Blev det så illa som vissa kyrkor sa eller blev det nya skolämnet 
religionsundervisning det bästa för eleverna. Det jag även har försökt att ta reda på var 
om lagen hjälpte samhället, fick medborgarna en frihet de inte hade innan, eller 
försvann friheten när de inte längre behövde tillhöra ett trossamfund. Jag undrade också 
om det var så att det blev stora massor utanför gemenskapen som vissa av remissinstan-
serna var så oroliga för. 

Jag har även tittat på de första läroplanerna som kom efter religionsfrihetslagen 
intåg. Vad de hade för inverkan på lärarna och om lärarna hade någon hjälp av dem. Jag 
har försökt att ta reda på om läroplanerna hjälpte eller stjälpte lärarna i deras arbete. 

Bland det viktigaste som jag har försökt att få svar på är hur religionsfrihetslagen 
påverkade skolan och om det var bra för religionsundervisningen. Enligt min 
uppfattning så blev religionsundervisningen bättre, med tanke på att med tiden så skrevs 
det in i läroplanerna att det skulle läras ut om andra religioner. Men jag argumenterar 
för att vi fortfarande har lång väg kvar tills religionsundervisningen är tillfredställande 
(enligt mig). Det samma gäller för religionsfrihetslagen, den var ett steg i rätt riktning 
men vi har lång väg kvar. Till att börja med måste vi börja tänka om, genom lätta 
tankeexperiment så visar det sig att i våra reaktioner inte är särskilt fria. 
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Kapitel 1 – Inledning

1.1 Bakgrund

Religionsämnet har blivit omdebatterat ett flertal gånger inte bara i skolan utan har också varit föremål för allmänhetens kritik och oro. På grund av den nya religionsfrihetslagen som kom 1951 var skolan tvungen att ändra på sig, att anpassa sig efter samhället. Ett drygt tiotal år senare så bytte skolan namn på ämnet kristendomsundervisning till det mer accepterade religionsundervisning. En del människor blev uppretade genom detta namnbyte som också medförde att eleverna läste om andra religioner förutom kristendomen. De som var mot menade att det var upp till föräldrarna att bestämma vilken slags religionsundervisning deras barn skulle ha. Medan förespråkarna för skolan menade att det var bra att eleverna fick insikt i andra religioner än kristendom för att kunna växa upp och få en kompetens att själva kunna välja sin tro.

Även idag fortsätter debatten om religionsämnet. Vad ska egentligen skolan lära ut? Hur mycket krut ska läggas ner på kristendomen, eller andra religioner. Hur ska lärarna tackla New Age och varför läser vi grekisk mytologi men inte fornskandinavisk mytologi? Hur är det dessutom med de existentiella frågorna om liv efter döden, lägger lärarna tillräckligt med energi på det?

Jag är intresserad av varför religionsämnet blev så omdebatterat. Dessutom vad innebar religionsfrihetslagen för skolan? Jag är också intresserad av vad kritikerna tyckte om skolan och religionsämnet. Jag finner det intressant att några av Svenska kyrkans stift var helt mot skolämnets förändring, utan tyckte att föräldrarna själva skulle få bestämma om deras barns religiösa utbildning. Medan andra bara följde med och tyckte exakt som lagförslaget. Det jag tycker är intressant är varför? Varför tyckte de som var mot lagförslaget så och varför tyckte de som var för och vad är deras kommentarer? Jag har försökt att ta reda på det genom min forskning.

I boken Religionsfrihetslagen med kommentarer från Frikyrkliga samarbetskommittén som kom ut 1952 som ett direkt svar på religionsfrihetslagen kan man läsa ”Fr.o.m. den 1 januari 1952 kan varje svensk medborgare, som fyllt 18 år, själv bestämma, om han skall vara medlem av Svenska kyrkan (statskyrkan). Han behöver icke motivera ett utträde och behöver inte uppge något annat trossamfund, till vilket han är ansluten eller tänker ansluta sig. Därmed är religionsfrihetskravet i betydande utsträckning tillgodosett.”
 Detta var första gången i svensk historia som ateism tolererades, det var även första gången som man kunde gå ur Svenska kyrkan utan att behöva motivera varför. Detta var något nytt något som inte hade funnits i Sverige.

Den nya religionsfrihetslagen från 1951 kom till i ett samhälle som redan var i hög grad sekulariserat. Kyrkans makt hade markant minskat de första 50 åren under 1900-talet. Kyrkorna hade inte längre så mycket att säga till om. Efter andra världskriget så ökade invandringen markant vilket medförde att samhället behövde förändras. Många välkomnade religionsfrihetslagen medan många var mot den och menade att lagen inte var något annat en ett brott mot internationella lagar.

Genom samhällets förändring och den nya religionsfrihetslagen var också skolan tvungen att förändras. Skolan måste förändras för att kunna möta det nya sekulariserade samhället. Men hur ändrades skolan för att kunna möta det nya samhället?


1.2 Syfte och problemformulering

Mitt syfte med denna uppsats är att visa hur religionsämnet har förändrats genom 1900-talet, främst genom att ta reda på vad religionsfrihetslagen betydde för det svenska samhället och vad lagen hade för inverkan på skolämnet religion.

Jag vill även ta reda på vad remissinstanserna tyckte om att ändra skolämnet från kristendomskunskap till religionskunskap. Vad tyckte remissinstanserna om en objektiv religionsundervisning? Men även vad remissinstanserna tyckte om den nya religionsfrihetslagen i sig. Vad sa Svenska kyrkans församlingar runt om i Sverige och vad tyckte frireligiösa församlingar? Jag har försökt att ta reda på det genom att läsa den statliga offentliga utredningen som kom ut 1949 och handlade om religionsfrihetslagen. Jag har även läst kommentarer om lagen som frireligiösa och Svenska kyrkans församlingar har skrivit. Jag har även satt mig in i historien bakom lagen. För varför kom den till, vad var det som förändrades i mitten 1900-talet varför behövde vi en ny lag?


Jag har bestämt mig för att fokusera på bakgrunden till religionsfrihetslagen och hur undervisningen ändrades för att passa den nya lagstiftningen. Jag är även intresserad över vad remissinstanserna tyckte om den nya lagen. Och till sist var invändningarna befogade nu när vi har facit i handen? De frågeställningar jag har jobbat utifrån är:

1. Vilka var den historiska och principiella bakgrunden till den nya lagen om religionsfrihet?


2. Hur anpassades religionsundervisningen till den nya lagstiftningen?


3. Vad ansåg Svenska kyrkan och de frireligiösa församlingarna om denna anpassning?


4. Var kyrkans invändningar befogade?



1.3 Metod och material


För att komma fram till svaret på mina frågeställningar har jag ägnat mig åt en litteraturstudie där jag har granskat bland annat statens offentliga utredningar (ofta i min text förkortat till SOU), en från 1970-talet som handlar om relationen staten – kyrkan som tar upp bland annat skolan och religionsundervisningen, som heter Om stat och kyrka – en sammanställning av remissyttrande över Svenska kyrkan och staten. Jag har även läst kommentarer till religionsfrihetslagen ifrån frireligiösa förbund. Jag har också läst Jan Löfbergs bok Politisk religionsfrihet, och Pia Karlsson och Ingvar Svanbergs bok Religionsfrihet i Sverige om möjligheten att leva som troende. Dessa har varit mina huvudböcker. Jag har även haft en oerhörd hjälp av Bengt Algotssons avhandling från katekestvång till religionsfrihet debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet.

Jag har även tittat på tittat på uppsatser som har skrivits vid Högskolan i Gävle som Ann-Katrin Svenssons och Camilla Larssons uppsats Från enkelriktat till flerfiligt och Anna Gustafssons Religionskunskapsämnet i förändring – en historisk exposé samt nutida jämförelser.

Jag har fått fram att det finns mycket lite forskning om religionsfrihetslagen från 1951 och vad remissinstanserna tyckte. Så då är det ju fantastiskt att jag kan bidra med min uppsats. Jag bestämde mig även för att titta på hur remissinstanserna tyckte om den förändring som skedde då ämnet gick från att kallas kristendomskunskap till religionskunskap. Förhoppningsvis får fler upp ögonen på hur viktigt det är att kunna historien för att kunna skapa en framtid.


Jag tänkte till en början ta med intervjuer av lärare som hade undervisat både om religionskunskap och kristendomskunskap. Sedan insåg jag att hitta de lärarna i dag kommer att bli ett jättearbete och ta en tid som jag inte har. Så jag avstod från detta. Jag funderade även på att ta med intervjuer om människor och deras syn på religionskunskapen i skolan. Men bestämde mig för att jag kommer bort från ämnet, och att det kommer att ta mer tid än vad jag har.

1.4 Disposition


I de följande kapitlen kommer jag att ta upp vad den nya religionsfriheten egentligen innebar. I kapitel 2 så berättar jag om bakgrunden till religionsfrihetslagen både ur ett principiellt och ur ett historiskt perspektiv.

Kapitel 3 går igenom läroplanerna för grundskolan och hur den anpassades för att passa den nya religionsfrihetslagen.

I kapitel 4 så går jag igenom vad remissinstanserna och då framför allt vad Svenska kyrkan och dess stift tyckte. Kapitel 4 tar också upp vad frikyrkorna tyckte om lagen.

Kapitel 2 – Religionsfrihetslagen ur principiell och historisk synvinkel

2.1 Introduktion


År 1951 så infördes den nya religionsfrihetslagen i Sverige som var en förbättring av den från 1809 (lagen från 1951 gällde fram till 1 januari, 2000 då det kom en ny lag och kyrkan och staten gick skilda vägar). I Sven-Åke Selanders bok Undervisa i religionskunskap från 1993 så skriver Selander om religionsfrihetslagen att ”[b]eslutet innebar inget tvärt brott mot strömningarna i samhället och kyrka. Utvecklingen hade lett till att samhället måste erkänna att val av kyrka och livsåskådning är den enskildes eget val.”


2.1.1 Historisk bakgrund


Under de senaste 50 åren så har skolan och religionsämnet tagit en helt annan vändning än vad de hade från början, men det är viktigt som blivande lärare att förstå varför religionsämnet har förändras.


Religionsfrihetslagen från 1951 påverkade även skolan. Skolan ändrade senare namnet på kristendomskunskap till religionskunskap och började fokusera mer på existentiella frågor. Man började även fokusera mer på andra religioner (förutom kristendomen) även fast kristendomen fortfarande var den viktigaste religionen.

De första läroplanerna kom under början av 1960-talet och ställde enorma krav på lärarna eftersom de hade ett ganska orimligt objektivitetskrav, ett krav som innebar att lärarna inte fick ha några som helst åsikter om det de undervisade om, som de måste följa. Än i dag finns det äldre lärare som känner krampen som objektivitetskravet införde. De senare läroplanerna släppte på objektivitetskravet och ökade elevinflytandet så att eleverna hade mer att säga till om i undervisningen. Undervisningen själv började även mer att involvera elevernas egna erfarenheter.


Sverige har som många andra länder i Europa ett problematiskt synsätt till religion, på grund av att vår religion ofta är så hårt knuten till vårt samhällssätt. Sverige som land och samhälle har haft svårt att acceptera människor som har andra religioner än vår egen, andra religioner har setts som ett hot mot vårt sätt att leva. Detta är inget specifik för Sverige utan märks i hela Europa.

Under 1600-talet tvångskonverterades människor till den lutherska kyrkan om de hade planer på att bosätta sig i Sverige. Fortfarande så föds man in i Svenska kyrkan och måste själv begära utträde. Invandrar man till Sverige och tillhör någon av de reformerta kyrkorna så blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Även i dagens läge är det så att invandrar du till Sverige och tillhör någon av de reformerta kyrkorna så tillhör du automatiskt Svenska kyrkan och du måste själva be om utträde.

Pia Karlsson och Ingvar Svanberg skriver i sin bok religionsfrihet i Sverige:


De främmande trosbekännarna som blev stadigvarande var helt enkelt tvungna att låta döpa sig i den lutherska kyrkan. Sådana konverteringar av framför allt judar skedde flera gånger under 1600- och 1700 – talen. I Sverige tolererades endast reformerta kristna – framförallt holländare och valloner – även om de motarbetades och utsattes för ett hårt tryck från prästerskapets sida. Starka röster krävde gång på gång under 1600-talet att barnen till de reformerta skulle tvångsomhändertas och fostras i ”den rätta läran”.


Karlsson och Svanberg fortsätter med att påpeka att det var först under 1700-talet som man började luckra lite på reglerna. Det kom genom en ”tidig, men välkänd ansats, som skedde helt av pragmatiska skäl. Karl XII:s kungörelse från februari 1718 garanterar de muslimer och judar, som kommit till Karlskrona för att kräva in skulder som kungen åtdragit sig i det osmanska riket, att fritt få utöva sin religion.”


Vidare skriver Karlsson och Svanberg att 1741 så utvidgades bestämmelserna att gälla alla engelska och reformerta kyrkor. Men fortfarande så var katolsk och judisk invandring förbjuden. Under Gustav III:s regeringstid så luckrades reglerna upp lite mer. Författarna skriver:

Detta ledde också till att Sverige för första gången kom att garantera vissa främmande trosbekännare religionsfrihet i landet. Därmed kunde en grupp judar, som anlänt under 1770-talet, med vissa förbehåll etablera sig i Sverige. Några år senare biföll riksdagen en motion om religionsfrihet som öppnade vägen för katolska och judiska bosättningar i Sverige. […] De religiösa minoriteternas handlingsramar var emellertid alltjämt mycket kringskurna. Judarna fick exempelvis endast bosätta sig på ett fåtal platser och där endast sysselsätta sig med vissa specifika yrken. Äktenskap mellan judar och icke-judar var ej heller tillåtna.


Pia Karlsson och Ingvar Svanberg fortsätter med att skriva att det var genom en grundlagsändring 1870 som judar och katoliker fick fulla politiska rättigheter (med vissa undantag).

I Pia Karlsson och Ingvar Svanbergs bok Religionsfrihet i Sverige om möjligheten att leva som troende så står det följande:


Religionsfriheten kom under 1800-talet att vila på den 16:e paragrafen i 1809 års regeringsform, där det hette att konungen bör ‘… ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid fri utövning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller förargelse åstadkommer’. Det var emellertid först 1860 som en förordning möjliggjorde för ‘främmande trosbekännare’ att övergå till samfund utanför Svenska kyrkan, och inte heller svenska undersåtars religionsfrihet var någon självklarhet.


Karlsson och Svanberg menar att frireligiositeten hade en viktig roll i skapande av religionsfrihet i Sverige. 1800-talets frireligiositet var starkt influerad av rörelser från främst de Brittiska öarna och Amerika. Genom de frireligiösa rörelserna så avskaffades år 1858, konventikelplakatet från 1726. Konventikelplakatet gick ut på att det var förbjudet att anordna enskilda sammankomster för andakt eller gudstjänst, eller att delta i dem. Karlsson och Svanberg fortsätter med att 1873 tillkom dissenterlagen. ”Enligt denna kunde medlemmar i Svenska kyrkan anmäla utträde hos sin kyrkoherde och övergå till att offentligt utöva sin religion i någon av de av kungen erkända församlingarna utanför den evangelisk-lutherska. Det rörde sig framför allt om fransk-reformerta, anglikanska, romersk-katolska, katolsk-apostoliska, rysk-ortodoxa och de mosaiska (judiska) församlingarna samt församlingar inom Metodistkyrkan, Nya kyrkan (swedenborgare), Christian Science och Vännernas förbund (kväkare).”


Karlsson och Svanberg menar att det var tack vare att de folkliga väckelserörelserna hade varit så starkt pådrivande, som reformerna kom till. Men det var ändå sällan som medlemmar ur de frikyrkliga rörelserna begärde utträde ur Svenska kyrka. Även fast det hade kommit till reformer var det fortfarande en omöjlighet för svenskar att övergå till ett icke-kristet förbund eller att stå utanför kyrkan. Detta var något som stod kvar till religionsfrihetslagen 1951.


Vad var det då som ledde fram till religionsfrihetslagen 1951? Jan Löfgrens bok Politisk religionsfrihet från 1993 tar upp vad som ledde fram till religionsfrihetslagen. 1929 var ett kyrkomöte där tolv biskopar undertecknar en motion, den så kallade biskopsmotionen. (Ärkebiskop Nathan Söderblom undertecknad inte motionen dels eftersom han själv var ordförande men också eftersom han hade en reserverade inställning till motionen). Löfberg skriver att biskopsmotionen gick ut på att alla som ville skulle kunna gå ur Svenska kyrkan. ”De hävdar att sambandet mellan kyrka och stat varit av omätligt värde för folkets fostran men måste jämkas efter utveckling”.
 Även tidigare så har kraven på fritt utträde ur kyrkan förts fram men detta är första gången som biskoparna själva tar upp saken.


Biskopsmotionen antogs men först efter en bitter debatt där förslagets förespråkare ”särskilt underströk faran av tendenser att se kyrkan som ett allmänkulturellt statsorgan”.
 Motståndarna hävdade däremot att det var oförenligt med folkkyrkobegreppet att kräva utträde ur kyrkan. I SOU om religionsfrihetslagen som kom 1949 står det om just biskopsmotionen:

Det ur dissenterlagskommitténs synpunkt i detta sammanhang betydelsefulla är icke den i motionen givna religiöst-teologiskt motiveringen för den evangeliska folkkyrkans idé, utan själva det faktum att motionärerna såsom talesmän för den Svenska kyrkan –– samtidigt med att de såsom något ouppgivligt betrakta kyrkans folkomspännande karaktär och såsom högst betydelsefullt för en statskyrka framhålla det nära sambandet mellan kyrkan och staten –– betona att ett bibehållande av den nuvarande begränsningen av rätten till utträde, med det moment av tvång som den dock kan innesluta, för kyrkan betyder ett fördunklande av dess religiösa karaktär och ett försvagande av dess möjligheter att göra denna känd och erkänd.


Vidare fortsätter SOU från 1949 med att utträdesrätten kan göra att det blir svårare för kyrkan att nå ut till folket på samma sätt som en folkkyrka ska göra. Samtidigt så kan det stärka den karaktär som kyrkan vill uppnå, både inom och utanför kyrkan, som ett utpräglat trossamfund och inte som en statlig institution.

1938 yrkade rektor Moeseson på en utredning av dissenterlagen. Utredningen skulle särskilt titta på de bestämmelser som rör de frikyrkliga inom statskyrkan. Förslagen röstades igenom med knapp majoritet i båda kamrarna.

Baptisterna ”ifrågasatte sedan i sitt remissyttrande det principiellt riktiga i att statsmedborgare utträder från en statens institution och därmed avhänder sig rätten till inflytande på en sida av statens verksamhet. Även missionsförbundet lade tonvikt vid mistandet av förmåner givna enligt vanliga rättsgrunder men höll sig därvid bl a av religionsfrihetsskäl till riksdagens linje”.


Vidare skriver Jan Löfberg att 1943 kom förslag på en utredning till en ny lagstiftning om religionsfrihet. Den hetaste frågan var oriktigheten i att man måste lämna felaktiga uppgifter för att kunna gå ur Svenska kyrkan, måste tillhöra ett religiöst samfund. Man menade på att man måste tillhöra ett religiöst samfund inte längre stämde med de faktiska förhållandena i Sverige. 1949 kom dissenterlagskommitténs betänkande ut. Kommittén lade ner vikt på att utforma reglerna för utträde ur kyrkan så att utträde inte uppmuntrades, så att man skulle slippa att få ett samhälle med människor som var religiöst hemlösa.

Jan Löfgren skriver vidare: ”Det i grundlagen givna erkännandet åt religionsfrihetens grundsats innebär, framhöll kommittén, givetvis inte skulle hålla sig neutral i religiöst avseende. Problemet måste därför vara att borttaga de moment, som med skäl förutsätts ha karaktären av tvång på den enskildes samvete. Förslaget gick ut på att rätt bör beredas varje till viss ålder kommen medlem av Svenska kyrkan att utträda ut kyrkan utan att uppgiva en avsikt att ansluta sig till något annat samfund.”
 Men däremot skulle anmälningsrätten vara kvar så att missbruk kunde undvikas och att det inte blev alltför lätt att gå ur kyrkan.

2.3 Religionsfrihet – principiell bakgrund

Jan Löfberg menar i sin bok Politisk religionsfrihet från 1993 att för att kunna vara en demokrati måste vi ha religionsfrihet. Men att man också måste se skillnad på individen och gruppen. För att man tycker illa om en religion så behöver man inte ha något mot den enskilde trosbekännaren. Vidare menar Löfberg att ”Tycker man illa om en religiös åskådning, t ex en kristen variant, bör man i demokratins intresse ösa sitt förakt över den. Den demokratiska konsten är inte alls att kunna tolerera andras religiösa och ideella inriktningar, den är att kunna skilja på sak och person, människornas åsikter och dem själva som människor eller politiska subjekt”.


Vidare säger Jan Löfberg ”Att staten ska vara religiöst ‘neutral’ propaganda – eller opinionsbildningsmässigt sett – därtill också garant för vars och ens, enskilt eller i föreningar, fulla frihet i religiöst opinionsbildningsavseende – det betyder inte att stat själv i sina egna beslut kan ta ställning utifrån religiösa eller religionsfientliga värderingar och synsätt. Det är två helt skilda saker som inte har något med varandra att göra”.


Så för att vi ska kunna kalla Sverige för en demokrati måste vi ha religionsfrihet. Men att leva i en demokrati ger också oss rätt att kritisera det vi tycker är fel, eller enbart det vi inte gillar som till exempel andra religioner eller trosuppfattningar. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är skillnad på personen och den grupp vi tycker illa om.

Men för att kunna ha reell religionsfrihet så kan inte staten gå in och peta i enskilda kyrkor/frireligiösa rörelsers arbete. Men hur mycket kan man skilja på religion och politik i dagens samhälle? Enligt Jan Löfberg och hans bok Politiks religionsfrihet så kan inte religion ”begreppsligt uteslutas från politikens område”.
 Löfberg fortsätter att det finns människor som kan hävda att religion är ointressant i politiskt syfte. Men att de former av religion som vi ser i Sverige inte kan vara irrelevant för politiken. ”Det finns ingenting i religionens väsen som innebär att den inte redan i sig själv har ‘politiskt färg’ – sin egen. I en politisk demokrati ska därför den troende åtnjuta exakt samma obegränsade politiska friheter som företrädaren för vilken ideologi, vilka politiska värderingar och uppfattningar som helst”.


2.4 Konsekvenser för skolans utformning

År 1951 antogs religionsfrihetslagen. Genom denna lag blev det lagligt att gå ur Svenska kyrkan utan att behöva vara med i ett annat trossamfund, man fick lagligt vara ateist. Men genom den här lagen så behövde även skolan ändra sin attityd gentemot kristendomsundervisningen. I den nya ämnesplanen för religionsundervisning är just detta inskrivet.

I uppsatsen Från enkelfiligt till flerfiligt av Ann-Katrin Svensson och Camilla Larsson så står det att under 1960-talet skulle undervisningen vara så objektiv och saklig som möjligt. Den skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar allsidigt och korrekt utan egna värderingar. Under senare år så har grundprincipen utvecklats och kommit att innefatta även existentiella frågor om liv och död, ansvar och skuld men även frågor om etik och moral har kommit att spela en allt viktigare roll inom ämnet. Genom religionsämnets utvecklande är det inte längre helt förbjudet att lägga in sina egna värderingar religionsämnet, så länge det sker utan att någon känner sig kränkt eller tar illa vid sig.

Lagen förändrade en del i skolan bland annat så försvann det gamla ämnet kristendomskunskap och ersattes med religionskunskap. Vilket orsakade en mindre debatt om man ska gå efter alla spaltmeter det har skrivits om just namnbytet. 1965 bytte gymnasieskolan inriktning och namn på sitt ämne kristendomsundervisning till religionskunskap. Namnet har behållits trots kritik för att det egentligen är missvisande och borde heta något med livsåskådningskunskap eller liknande. Den största motiveringen till namnbytet var att kristendomsundervisning var ett missvisande namn då bara en del av undervisningen handlar om kristendom. Medan en stor del av ämnet utgörs av andra religioner, frågor om moral och etik och en allmän livsåskådningsdebatt.


I Bengt Algotssons avhandling Från katekestvång till religionsfrihet så menar han att man måste komma ihåg hur världen och skolan, speciellt religionsundervisningen, såg ut före 1951. Man ska komma ihåg att för bara 50 år sedan hade vi två världskrig. Kolonier över hela världen höll på att frigöra sig och nya länder bildades.

Det var en oerhört turbulent tid och många började fråga sig hur Gud kunde tillåta det. Även fast Sverige var fortfarande starkt kristen började fler och fler styrande påpeka att andligheten var på väg att försvinna.

I Bengt Algotssons avhandling från katekestvång till religionsfrihet från 1970-talet, så skriver Algotsson om högerledaren Gösta Bagge som åkte runt i Sverige och höll anföranden om behovet av ”andlig väckelse och fördjupad fosterlandskänsla”.
 När Bagge talde vid Skara gymnasiums 300-jubileum 1941, tog han tillfället i akt och talade om stormaktstiden och hur viktig den svenska bibelöversättningen var. Vidare skriver Algotsson att det var även nu som biskoparna för första gången samlades till gemensamt möte under ärkebiskopens ordförande. ”Det var nu man utslungande appellen: ‘den svenska linjen är den kristna linjen’”.


Bengt Algotsson skriver in sin avhandling från katekestvång till religionsfrihet att skolkommissionen lämnade 1948 in ett huvudtänkande, som genomgripande innehöll förslag om förändringar i skolväsendet. Skolkommissionen ville införa en enhetsskola, en obligatorisk skola som skulle ersätta folk – och realskolan.

Även religionsundervisningen skulle förändras. Algotsson fortsätter att skolan skulle ändra sin inställning till livsåskådningsproblemen. Uppgiften var att ge eleverna en kunskap om livsåskådningar. Men samtidigt måste kunskapen ges på ett sådant sätt ”att lärjungarna får ögonen öppnade för frågeställningarnas djupa allvar och betydelse för dem själva”.


Religionskunskapen hörde till ett av de ämnen som ”orienteringsskolan” skulle ge. Men att undervisning till stor utsträckning behandlade kristendomen, motiverades med ”att denna under det sista årtusendet varit västerlandets religion och att den mer eller mindre utpräglat omfattades av majoriteten inom vårt folk.”
 Genom religionsundervisningen så borde eleverna få kännedom om kristendomens uppkomst, dess innehåll och dess utveckling men även kristendomens källskrifter, kristendomens viktigaste personligheter och betydelse. Fortfarande är kristendomen den viktigaste religion som vi läser och undervisar om i skolan.


2.5 Vad händer med samhället och skolan genom lagen?

I Sveriges kyrkohistoria band 8 som är skriven av Ingemar Brohed så visar det sig att de flesta som tillhörde andra samfund också var medlemmar i Svenska kyrkan, detta pga. att:


[D]et fanns inskränkningar i rätten till vissa ämbeten och tjänster som hade med vigsel, begravning samt själavård inom sjukvården och i fängelser att göra. Kravet på att tillhöra ett av staten godkänt samfund borde tas bort. Uttrycket »främmande trosbekännare« måste försvinna ur lagstiftningen. Därtill borde förbudet att inrätta kloster i Sverige upphävas. Det var således mycket grundliga krav som ställdes på utredningen, och de flesta inom kyrkor och samfund delade dessa krav.


I betänkande med förslag till religionsfrihetslag m.m. skriven av dissenterlagskommittén från 1949 så står det ”om inskränkningar i rätten att inneha vissa tjänster.”
 I paragraf 17-20 så går dissenterlagskommittén igenom förslag på vilka inskränkningar som gäller för vissa tjänster, bland annat så står det:

Tjänst, varmed är förenat åliggande att meddela undervisning i teologisk vetenskap, må ej innehavas av annan medlem av Svenska kyrkan eller annat trossamfund med evangelisk grundåskådning.


Den, som förordnas att förstå eller meddela teologisk undervisning vid de teologiska fakulteternas praktiska övningskurser, skall vara medlem av Svenska kyrkan.



Upphör den, som innehar tjänst eller förordnande, som här avses, att fylla angivna villkor, skall han entledigas från tjänsten eller förordnandet.


Vidare så fortsätter dissenterlagskommittén att:


Tjänst, varmed är förenat åliggande att meddela kristendomsundervisningen i allmän skola, må ej innehavas av annan än medlem av Svenska kyrkan eller annat trossamfund med en från grunderna för denna undervisning ej väsentligt avvikande trosåskådning.


Upphör den, som innehar sådan tjänst, att tillhöra trossamfund som nyss är sagt, ankomme på Konungen eller den myndighet han därtill förordnar att pröva huruvida tjänstinnehavaren skall entledigas från tjänsten eller förflyttas till annan tjänst.


Med tanke på att du kunde förlora din tjänst om du inte var med i rätt trossamfund så är det inte så konstigt att många bestämde sig för att vara kvar i Svenska kyrkan.


Ingemar Brohed fortsätter i sin bok Sveriges kyrkohistoria band 8 med att 1949 (6 år efter) att dissenterlagskommittén började sitt arbete, lade de fram sitt förslag som i praktiken innebar en ny religionsfrihetslag. Brohed skriver:

Utredningens förslag innebar en ny religionsfrihetslag, som utgick från att full mötes- och föreningsfrihet skulle gälla för alla och endast begränsas av lag och ordningsstadga. Kraven skulle vara lika för alla, både dem som tillhörde Svenska kyrkan och övriga. Särskilda regler skulle dock gälla för kyrkobokföringen och beskattning. Begreppet främmande trossamfund skulle utmönstras och ersättas med särskilt trossamfund. Detta markerade en skillnad mot Svenska kyrkan, som definierades som ett trossamfund. De frikyrkliga samfunden vars medlemmar alltså till största delen stod kvar i Svenska kyrkan betecknades som trossammanslutning. Särskilda trossamfund och trossammanslutningar var ideella föreningar. Trossammanslutningar fick själva bestämma villkoren för in- och utträden.


Brohed fortsätter i sin bok Svensk kyrkohistoria religionsfrihetens och ekumenikens tid från 2005 att det är en aning konstigt att representanter för Svenska missionsförbundet och Svenska Baptistförbundet Mosesson och Westin stod bakom skillnaderna mellan trossamfund och trossammanslutning. Distinktionen innebar att även i fortsättningen så skulle de äldre frikyrkorna rättsligen betraktas som organiserade inom Svenska kyrkan.

Brohed undrar varför Mosesson och Westin inte motsatte sig termologin var nog för att de ”ville tillförsäkra delar av frikyrkligheten som stod Svenska kyrkan ganska nära, rätten att själva bestämma villkoren för in- och utträden.”


Ingemar Brohed fortsätter att som vanligt så lades betänkandet ut och remissbehandlades. Brohed skriver ”Kammarkollegiet ansåg att Svenska kyrkan var en gren av statens verksamhet, en statsinstitution. Det kunde därför inte finnas något särskilt medlemskap i Svenska kyrkan.”
 Vidare skriver Brohed att Hermann Zetterberg (justitieminister 1945-57) var mot den uppfattningen, Zetterberg menade:

Svenska kyrkan inte var en statsfunktion, den var ett trossamfund. Därför behövde den ett medlemskap som inte utgick från tillhörighet till staten. I lagförslaget till riksdagen 1951 valde justitieministern en egen linje. Han upphävde kategorierna särskilda trossamfund och trossammanslutningar. Trossamfund såväl inom som utanför statskyrkan, skulle ha samma rätt att bedriva verksamhet. De rättsliga förhållandena reglerades av allmänna rättsregler, samma för andra organisationer. Lagförslaget antogs av riksdagen och godkändes av kyrkomötet utan större debatt.


Ingemar Brohed fortsätter i sin bok Sveriges kyrkohistoria religionsfriheten och ekumenikens tid: ”den nya religionsfrihetslagsstiftningen utgick från 1809 års regeringsform § 16 men den tolkades på ett nytt sätt. Religionsfrihet innebar inte bara rätt att ansluta till ett religiöst samfund, utan också rätt att ställa sig utanför varje religiös gemenskap utan att förlora några medborgerliga rättigheter”.
 Den viktigaste frågan som dissenterlagskommittén arbetade med var frågan om utträde ur Svenska kyrkan utan att behöva gå med i ett annat samfund både kristet och okristet dissenterlagskommittén skriver:


En lagändring, som avskaffar villkoret om avgivande av en förklaring angående önskan att efter utträdet ur Svenska kyrkan ansluta sig till något kristet trossamfund, skulle innebära att lagen anknyter till de faktiska förhållandena på det religiösa området. Svenska kyrkan och övriga kristna samfund torde ej förlora något av det verkligt värde om det i nuvarande utträdesbestämmelser innefattade formella erkännandet av den kristna trosåskådningen skulle bortfalla.


Så för första gången någonsin kunde Sveriges befolkning gå ut ur all religiös gemenskap utan att ljuga eller att behöva bryta mot lagen. Dissenterlagskommittén skriver ”Förekomsten av berörda krav i 1873 års förordning lärer få anses såsom ett uttryck för att staten icke i princip velat erkänna förekomsten av icke-kristna medborgare (med undantag för judarna) eller konfessionslösa. Likväl sker icke någon kontroll av att en vid utträdet tillkännagiven avsikt att övergå till annat kristet samfund verkligen fullföljes. Faktiskt finnas ock åtskilliga svenska medborgare, som sakna varje anknytning till ett trossamfund och därför äro betrakta såsom konfessionslösa.”
 Dissenterlagskommittén fortsätter längre ner på sida 11 i Betänkande med förslag till religionsfrihetslag M. M. ”Det synes emellertid dissenterlagskommittén vara av vikt att utträdesbestämmelserna utformas på ett sådant sätt att de icke uppmuntrar kyrkans medlemmar att utträda för att sedan bli i religiöst avseende hemlösa.”


Dissenterlagskommittén var med på att man skulle få utträda ur kyrkan men det skulle inte bli för lätt. Dessutom måste du fortfarande själv begära utträde.

Kapitel 3 – Läroplanerna för grundskolan

Genom den nya lagen så var man tvungen att anpassa läroplanerna så att de efterföljde den nya religionsfrihetslagen från 1951. Men hur anpassades läroplanerna, den frågan har jag försökt att svara på i detta kapitel. Eftersom läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan till stor del är mycket lika varandra (gymnasieskolan är mer detaljerad), men även på grund av att läroplanen för gymnasieskolan kom senare än läroplanen för grundskolan så bestämde jag mig för att bara titta på grundskolans läroplaner.

3.1 Lgr 62 – den första läroplanen


I läroplanen från 1962 (Lgr 62) som är den första läroplanen som svenska grundskolan får, (gymnasieskolan får vänta fram tills 1965) så ändras namnet från kristendom till kristendomskunskap.

I boken Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan redigerad av bland annat Sven G. Hartman från 1994 kan man läsa att Lgr 62 piskade upp en hel debatt genom vissa av sina provokativa rader. I målen sades det att man inte längre skulle orientera sig enbart i ”de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll”
, man skulle heller inte bara tala om kristen tro och etik, om kristendomens historia. Man skulle också tala om andra religioner, deras moral, tro, etik men även huvuddragen i deras historia. Men det som ansågs som den största provokationen i många läger var raderna ”men också om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i fråga.”


Hartman menar att efter allt så kom Lgr 62 i en tid där de flesta var kristna om inte annat så på pappret. Att då prata om andra religioner gick väl an, men att ifrågasätta sanningen i kristendomen, där gick väl ändå gränsen. Men hur mycket debatt den meningen än fick så väckte följande rader ännu mer debatt:

Undervisningen skall vara objektiv i den mening, att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på ett sådant sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse, och så, att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningar.


Lgr 62 utgick från att man skulle bevaka och bevara ett kristet samhälle. Det hade precis blivit lagligt att går ur Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra något trossamfund. Människor undrade vart samhället är på väg och då ska skolan lära ut om andra religioner än kristendomen. Eleverna skulle också lära sig sanningar som kanske stred mot kristendomens.

Läraren fick intet på något vis röja vad hon tyckte och kände inför olika religioner, utan allt skulle läras ut helt objektivt. Hartman skriver att detta ledde till en tidningsdebatt där man bland annat granskade läromedlen och där man ansåg att det inte var många böcker i kristendomskunskap som höll måttet. Hartman skriver hur ”Det hela ledde till en häftig tidningsdebatt och skapade stor osäkerhet hos lärarna. Objektivitetskravet var svårt att efterleva eftersom man var osäker om vad det innebar i praktiken. Kravet skapade en slags kramp hos många lärare; man vågade inte längre vara sig själv, man var rädd för att påverka på ett sätt som stred mot läroplanen.”
 För hur skulle man kunna lära ut någonting utan att ha några som helst känslor inför det. Och vad menades egentligen med objektivitetskravet? Fick man säga att man var kristen eller stred det i mot läroplanen? För du var ju då inte objektiv utan lärare lärde ut något som hon trodde på.

Krampen som många lärare kände är helt förståelig för hur undervisar man helt objektivt i religion (eller något annat ämne), utan att på något sätt röja vad man tycker och vad man har för åsikter om olika saker. Man måste hela tiden tänka efter vad säger jag nu? Kan detta tolkas som om jag undervisar i något som jag känner något för?


3.2 Lgr 69

I denna läroplan ändrades ämnet från kristendomskunskap till religionskunskap. Men på det stora hela var det samma formuleringar och samma huvudlinjer som i Lgr 62.

Samma formulering som tidigare fick kravet på objektivitet. Skillnaden var att nu gavs det utrymme för tolkning. I debatten som följde fick det tolkningen ”med engagemang och saklighet.”
 Till skillnad från tidigare så fick läraren vara engagerade i sin undervisning nu. Sven G. Hartman skriver:

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom … det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och etisk art blir föremål för ett allsidigt studium … med denna utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta och värderingar.


Formuleringen med denna utgångspunkt angav ett nytt synsätt, elevernas egna livsfrågor kunde föras in i undervisningen. Helt plötsligt så var elevernas erfarenheter viktiga, de räknades, det var inte längre bara vad läraren tyckte som räknades. Detta blev ännu mer synliggjort i Lgr 80.

3.3 Lgr 80

Med Lgr80 så blir eleverna viktigare och viktigare. I lgr80s anvisningar så har de blivit ännu viktigare, nästan de viktigaste i skolan. Nu är det elevernas livsfrågor som utgör utgångspunkten för vad som ska studeras. Medan det traditionella lärostudiet betraktas som ett medel när man arbetar med elevernas livsfrågor.

Inte heller kristendomen är lika centrerad som tidigare. Nu pratar man mer om en religiös tro och inte en specifik religion.


Betydelsen av religiös tro när man på olika sätt i livet tar ställning till livsfrågor. […] Undervisningen skall utgå från och anknytas till elevernas egna erfarenheter, aktuella händelser och företeelser och behandla aktuella personer i nutiden.


Elevernas egna erfarenheter knyts äntligen in i undervisningen, nu får läraren mer frihet än tidigare att kunna lägga upp sin egen undervisning tillsammans med klassen. Man börjar inse att eleverna har egna erfarenheter trots deras ringa ålder, man anser även att det är viktigt att ta vara på den erfarenheten, deras inflytande ökar i skolan och i klassen.

3.4 Sammanfattning om läroplanerna

För att kunna anpassa sig till samhället och den nya lagen, så var skolan tvungen att ändra sin läroplan. I den första läroplanen för grundskolan som kom 1962 (lgr 62) så lades det stor kraft att lärarna bara fick lära ut objektivt, de fick inte själva visa några känslor för ämnet. Det är även nu som det talas om att man ska läsa om andra religioner man ska till och med ges möjlighet att ifrågasätta vissa delar av kristendomen.

Det var först under 70-talet och genom lgr69 som kristendomsämnet ändrade namn till religionskunskap. Det var även under 70-talet som lärarna återigen fick engagera sig i sin undervisning. Det fanns fortfarande ett krav på objektivitet det var inte meningen att klassrummet skulle vara en plats för rekrytering, men lärarna kunde själva berätta om vad de tyckte.

Det var även under 70-talet och lgr69 som eleverna började ha betydelse för undervisningen i klassrummet. Man kunde nu ta med elevernas tro och livserfarenhet. Detta blev ännu mer synligt i lgr80.

Kapitel 4 – Vad säger remissinstanserna?

4.1 Vad säger Dissenterlagskommittén 1949 om en objektiv religionsundervisning?

Dissenterlagskommitténs bok betänkande med förslag till religionsfrihetslagen m.m. tar upp alla betänkanden om varför Sverige ska ändra i sin lag och införa en religionsfrihetslag som bland annat går ut på att vi för första gången har rätt att gå ur Svenska kyrkan utan att behöva motivera varför eller behöva tillhöra ett annat trossamfund.


På de första raderna som tar upp religionsundervisningen i skolan i betänkande med förslag till religionsfrihetslagen m.m. så står det:


Ämnet kristendomskunskap ingår som fast läroämne i undervisningsplaner för de allmänna skolorna. I det svenska skolväsendet ha kyrkliga och samhälliga intressen mötts och givit kristendomsämnet en mycket central ställning. Den svenska skolans historia faller till stor del inom kyrkohistorien, och det är, med tanke på den andel kyrkan har i mycket röja det nära sambandet med kyrkan och kristendomen i vårt land. Skolans kristna karaktär visa sig, utom i den ställning kristendomsämnet har i gällande undervisningsplaner, även däri morgonandakt regelmässigt förekommer. Eleverna äro med vissa undantag skyldiga att deltaga i såväl kristendomsundervisningen som morgonandakterna. Med hänsyn härtill är det uppenbarligen angeläget att närmare pröva, huruvida denna skyldighet kan anses kränka berättiga(n)de religionsfrihetsintressen.


Dissenterlagskommittén ansåg att genom att tvinga eleverna till morgonandakt. Dissenterlagskommittén skrev: ”Att religionsundervisning bör förekomma i de svenska skolorna torde icke på allvar kunna bestridas. Visserligen stundom krav framställts, att deltagandet i kristendomsundervisningen bör göras till en frivillig angelägenhet, men de för skolväsendet ansvariga har icke kunnat förorda, att ett så viktigt moment i medborgarnas fostran och bildning helt överlämnas till enskilda personers avgörande. Även en ganska elementär bildning måste omfatta kunskaper om den kristna tros- och livsåskådningen och den kristna kyrkans historia.”


Dissenterlagskommittén var alltså med på att man skulle ha en fri religionsstat och att det var viktigt för eleverna att de skulle få någon religiösbildning. Men den bildningen skulle ske inom skolans ramar och den skulle mest innefatta den kristna, och då lutherska kyrkan, dess tros- och livsåskådning och moraliska tankar.

4.2 Vad säger remissinstanserna 1970 om en objektiv religionsundervisning?

I statens offentliga utredningar Om stat och kyrka från 1970 så har de sett över religionsfrihetsaspekter på religions – och kristendomsundervisningen. I SOU Om stat och kyrka så står det ”I sistnämnda avsnitt diskuterar utredningen främst om den nuvarande undervisningen i svenska skolor står i överrensstämmelse med föräldrarnas bestämmanderätt över sina barn religiösa fostran, sådan denna rätt definieras i FN:s förklaring år 1948 och Europarådets konvention år 1950 om de mänskliga rättigheterna.”


SOU Om stat och kyrka fortsätter för att man som vuxen själv ska kunna välja sin religiösa inriktning så är en objektiv religionsundervisning ett måste. Men om man vill att barnet själv ska kunna finna sin egen religiösa röst, då är frågan: är det bättre om skolorna har en objektiv undervisning än att föräldrarna bestämmer religionsundervisningen?

I utredningen Om stat och kyrka så ställs undran vad som är bäst för barnet en objektiv religionsundervisning i skolan eller om föräldrarna själva ska bestämma undervisningen och uppfostrans inriktning. Om föräldrarna bestämmer religionsundervisningen så kan eleverna komma att sakna viktiga kunskaper om andra religioner och livsåskådningsfrågor innan de frigör sig från föräldrarna. Barnen skulle komma att sakna viktiga bitar i livsåskådningsfrågor.

Den objektiva religionsundervisningen godtogs av flera företrädare för Svenska kyrkan. Domkapitlet i Göteborg var en av de få som var emot SOU Om stat och kyrka från 1970 eftersom de menade att SOU var motsägelsefull, och inte alls var för religionsfrihet för medborgaren. Utan den religiösa frihet som staten tyckte att dess medborgare skulle ha.

Det står i Om stat och kyrka ”Från allmän synpunkt fyller den ett behov genom att ge eleverna kontakt med den kultursituation som föreligger i samhället”
 Men samhället och allmänheten garderar sig. Om det nu skulle finnas föräldrar där ute som tycker att religionsundervisningen strider mot deras tro, så kan eleverna bli befriade ifrån religionsundervisningen. Men samtidigt så säger SOU ”I sammanhanget måste särskilt beaktas, att från allmän och samhällig synpunkt är betydelsefullt, att det gemensamma skolväsendet utan alltför starka inslag av enskilda skolor kan bibehållas”
 Men detta gäller enbart barn vars föräldrar inte är med i Svenska kyrkan. Vissa av remissinstanserna som Domkapitlet i Skara ville att rätten till befrielse skulle utökas och även gälla elever med föräldrar i Svenska kyrkan, alla föräldrar som kände att religionsundervisningen gick emot deras egen livsföring.


Men vad säger remissinstanserna?


De som har uttalat sig i frågan om kristendomsundervisningen är länsstyrelsen i Jönköpings län, domkapitlen i Skara, Strängnäs och Göteborg, Sveriges kristna socialdemokraters förbund och högerns ungdomsförbund.

4.2.2 Länsstyrelsen i Jönköping:


I SOU Om stat och kyrka från 1970 så säger länsstyrelsen i Jönköping att utredningen inte har funnit några anledningar till att ändra bestämmelserna. Vidare säger länsstyrelsen i Jönköping:


[L]änsstyrelsen vill notera detta och här endast framhålla vikten av att vi ej vid en ändrad relation kyrka-stat får en splittring av skolväsendet med både statliga och kyrkliga skolor, som förekommer i en del länder.


4.2.3 Domkapitlet i Skara

Domkapitlet i Skara håller till stor del med länsstyrelsen i Jönköping, men tillägger även att ”förutsättningen för att [detta på] längre sikt skall vara möjligt är emellertid, att undervisningen icke bedrives enligt sådana principer, att den i praktiken kommer att upplevas som en utmaning mot kristen tro eller livsföring”.
 Den stora frågan är vad kan verka skadligt mot en kristen livsföring?

Vidare påpekar Domkapitlet i Skara att föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan också har rätt att ta bort sina barn ifrån religionsundervisningen om föräldrarna känner att religionsundervisningen går mot deras livsföring. Något som förut bara gällde föräldrar som inte var med i Svenska kyrkan. Men detta gäller bara om statsmakten inte har några invändningar mot att eleverna tas bort ifrån religionsundervisningen. Men det finns en brasklapp i texten ”om man från statsmaktens sida invändningen ej göres mot utskottets tolkning av rådande rättsläge, får tolkningens riktighet anses fastslagen”.


4.2.4 Domkapitlet i Strängnäs


Även domkapitlet i Strängnäs håller med om att en objektiv religionsundervisning skulle bidra till att de ungas religionsfrihet skulle bli större än om föräldrarna själva skulle bestämma undervisningens innehåll. Domkapitlet i Strängnäs menar att ur religionsfrihetssynpunkt så finns det inga anledningar att ändra skolans gällande undervisning om religion.

4.2.5 Domkapitlet i Göteborg går sin egen väg


Domkapitlet i Göteborg har däremot en avvikande åsikt. De håller med utredningen om att barnen inte ska stå utanför religiös påverkan till dess att de är vuxna. Men domkapitlet i Göteborg tycker att det är föräldrarna och inte statens uppgift att uppfostra barnen i den religiösa fostran som de anser är bäst. Domkapitlet i Göteborg menar i SOU Om stat och kyrka:

Fråga är, om man icke i ett pluralistiskt samhälle måste räkna med, att staten bör erbjuda valmöjligheter, såsom sker i en rad andra länder, endera så att föräldrarna har att välja mellan befrielse eller en konfessionell undervisning, anordnad i överrensstämmelse med övertygelsen inom det samfund, som barnen tillhör, eller också att ämnet helt försvinner från skolan schema och all motsvarande undervisning överlämnas åt trossamfunden.


Vidare menar domkapitlet i Göteborg att staten har uttalat sig om att för att kunna hålla ihop en stat måste man motverka vissa risker som kan uppstå om religiösa grupper för starkt visar sin profilering inom vissa religiösa frågor. Domkapitlet i Göteborg fortsätter att det verkar som om staten har ett önskemål att religionsundervisningen inom landet ska vara enhetlig eller i alla fall ha ett mått av enhetlighet så att inte skolväsendet splittrats. Så därför får inte kyrkan med skattemedel eller andra medel bedriva undervisning som bedrivs i skolorna.

Vidare skriver Statens offentliga utredningar att domkapitlet i Göteborg är väldigt kritiska till vad domkapitlet anser, nämligen att statsmakterna är tillbaka i gamla tider där statens välfärd beror på enigheten i religion så därför anser sig statsmakterna ha rätt att utöva ett avsevärt tvång på detta område i SOU Om stat och kyrka så säger Domkapitlet i Göteborg: ”Detta tvång förefaller lika oberättigat, om »enhetligheten i religionen« icke gäller den kristna bekännelsen utan någon annan av staten önskad attityd till religion och moral”.


Vidare menar domkapitlet att ska man ha en riktig religionsfrihet så borde man i längden inte kunna undgå att erbjuda medborgarna en riktig valmöjlighet i dessa frågor. Vidare står det i Om stat och kyrka ”Enligt ovannämnda, internationellt godtagna grundsatser för de mänskliga rättigheterna tillkommer det då föräldrarna att bestämma över den religiösa, resp. irreligiösa fostran som skall meddelas deras barn i skolan”.


Som avslutning säger domkapitlet i Göteborg i SOU Om stat och kyrka:


Under alla förhållanden kan det icke godtagas som ett legitimt uttryck för religionsfrihet, att en irreligiös minoritet berövar en annorlunda tänkande majoritet möjligheten till en positiv kristen undervisning i skolorna.


Domkapitlet i Göteborg är riktigt rasande över statens utredning och menar att utredningen på flera ställen säger mot sig själv men också mot internationella bestämmelser.


4.3 Vad tyckte frikyrkorna om lagen?


4.3.1 Frikyrkliga samarbetskommittén

Frikyrkliga samarbetskommittén är en samling av frikyrkliga företrädare från fribaptistsamfundet, helgelseförbundet, metodistkyrkan i Sverige, Svenska baptistsamfundet, svenska missionssamfundet, och Örebro missionsförening som 1952 i direkt anslutning till att religionsfrihetslagen kom ut skrev en kommentar. I deras uttalande menar de att den nya lagen är ett steg i rätt riktning men att man inte kan uppnå riktig religionsfrihet förrän Svenska kyrkan och staten går helt skilda vägar.

Vidare skriver frikyrkliga samarbetskommittén att genom religionsfrihetslagen så är nu Svenska kyrkan ett trossamfund och därför kan inte medborgarskap direkt sammanfalla med medlemskap i kyrkan. Men samtidigt vill frikyrkliga samarbetskommittén slå vakt om att de inte anser att Svenska kyrkan är en församling ”För oss är det emellertid klart, att den ej kan anses var en sådan kristen gemenskap, som i Nya Testamentet avses med församling. Det hävdas emellertid ofta av representanter för Svenska kyrkan, att den är en sådan gemenskap, och det synes riktigast att de frikyrkliga visa sådan respekt för denna uppfattning, att de utträda ur Svenska kyrkan.”
 Vidare skriver de att det är olämpligt att tillhöra två olika församlingar samtidigt och att detta kan medföras att hela församlingen nedvärderas. Dessutom så måste det ses direkt olämpligt att tillhöra Svenska kyrkan om man samtidigt tillhör en frikyrklig församling pga. ”att Svenska kyrkan har en läroskådning och en hållning till församlingsfrågan, som på ett avgörande sätt avviker från den uppfattning, vilken ligger till grund för den frikyrkliga synen på församling (kyrka).”


Frikyrkliga samarbetskommittén fortsätter vidare att oron för att utträdet ur Svenska kyrkan kommer att minimera inflytandet över skolan och kristendomsundervisningen med att den oron är obefogad eftersom det inte är något kyrkligt organ som bestämmer över skolan och kristendomsundervisningen utan det är helt borgerliga organ som regering och riksdag. Frikyrkliga samarbetskommittén fortsätter med att utträde ur Svenska kyrkan inte innebär någon risk för ett försvagande av kristendomsämnet i skolan.

4.3.2 Frikyrkliga samarbetskommittén gentemot Svenska kyrkan

Före 1951 så förlorade människor delar av sina medborgliga rättigheter om man gick ur Svenska kyrkan, genom att de inte hade tillträde till vissa offentliga yrken som till exempel lärare. Därför valde många att vara med i både Svenska kyrkan och det trossamfund som de egentligen tillhörde. I boken Religionsfrihetslagen med kommentarer så skriver Frikyrkliga samarbetskommittén ”Dubbelanslutning har hittills bl. a varit motiverat med att utträde ur Svenska kyrkan medfört förlust av viktiga medborgerliga rättigheter. Religionsfrihetslagen skapar ett helt annat läge.”


Vidare säger frikyrkliga samarbetskommittén att genom den nya lagen så blir gränserna klara vilket medför att ett samarbete med Svenska kyrkan blir lättare. Frikyrkliga samarbetskommitténs menar att de borde vara lättare för Svenska kyrkan att ha ett samarbete med ett helt annat trossamfund än med en del av Svenska kyrkan själva.

Det var alltså inte bara religionsfrihetslagen som frikyrkliga samarbetskommittén hade invändningar mot utan också mot, de egna medlemmarna innehavde dubbelt medlemskap. De erkänner också att av de kristna samfunden så är det Svenska kyrkan som har mest politiskt inflytande eftersom de fortfarande är beroende av staten. Ett skäl till att man inte ska gå ur Svenska kyrkan är enligt frikyrkliga samarbetskommittén ”Ett skäl skulle vara, att man genom utträda bidrager till att försvaga det kristna inflytandet i samhällslivet. Däremot kan invändas att medborgarnas politiska och viktigaste sociala instanser ske genom andra organ är de kyrkliga. Inflytande är i verkligheten beroende på den styrka, som de kristna representera, oberoende av samfundstillhörighet”.


4.3.3 Ruben Swedberg - frikyrkliga samarbetskommittén


Ruben Swedberg håller med frikyrkliga samarbetskommittén om att det enda sättet att uppnå full religionsfrihet är om staten och kyrkan går skilda världar. Swedberg menar att religionsfrihetslagen är ett steg i rätt riktning.


Ruben Swedberg skriver i sin artikel religionsfrihetsprincip och religionsfrihetslagen i artikeln Religionsfrihetslagen med kommentarer: ”Det är från religionsfrihetens synpunkt oriktigt, att staten med sin makt särskilt stöder en form av religionens utövning – såsom t.ex. i vårt land Svenska kyrkan – och vid sidan av denna sålunda privilegierade form endast tolererar andra former.”
 Som citatet ovan visar så välkomnade Swedberg den nya religionsfrihetslagen och splittringen mellan Svenska kyrkan och staten. Eftersom Swedberg menade att det är enda sättet att få frihet och inte bara tolerans.


Vidare fortsätter Swedberg att religionsfrihet innebär att alla människor har rätt att tro på vad de vill, de har även rätt att hävda sin övertygelse och dessutom kunna handla efter sitt samvete så länge det inte stör andra eller den allmänna ordningen. Dessutom ska varje människa ha rätt att ansluta sig till vilken religiös eller antireligiös rörelse som han vill. Men han ska samtidigt ha rätt att stå utanför den religiösa gemenskapen utan att behöva motivera varför. Eftersom ”varje form av religiöst förtryck måste bekämpas.”


I nästa mening så säger Ruben Swedberg mot sig själv. ”Fastän vi naturligtvis inte önska den katolska kyrkans utbredning i vårt land, anse vi bestämmelsen i den nya religionsfrihetslagen om rätt för katolikerna att här upprätta kloster vara alldeles riktig, ty den konsekventa religionsfrihetslagen innebär lika rätt för alla att utöva och propagera för sin religion. Varje enskild människa står eller faller inför sin Gud.”
 Swedberg kan alltså tolerera att katolikerna breder ut sig i Sverige men enbart för att han tror på religionsfrihetslagen.


Vidare menar Ruben Swedberg att vi inte bara ska ha fritt utträde ur kyrkan utan även fritt inträde. Han vänder sig mot den praxis som består i att barn som döps, döps in i kyrkan utan deras eget samtycke, eller blir inskrivna i samma kyrka som föräldrarna vare sig man delar samma tro eller inte. För att vi ska kunna ha riktig religionsfrihet måste vi kunna få göra sådana val själva.

4.3.4 Richard Larsson – frikyrkliga samarbetskommittén


I Richard Larssons artikel Kristet inflytande över samhällslivet så går han in på lärarnas och deras roll. Larsson menar att genom den nya lagen så har det blivit aktuellt att se över om det kristna inflytandet över samhällslivet kommer att minska om de frikyrkliga går ur Svenska kyrkan och då kommer kristendomsundervisningen att drabbas värst.

Vidare skriver Larsson att om man tar en fråga som kristendomsundervisningen så utgår man direkt ifrån att systemet med en statskyrka är en garanti för att kristna normer och värderingar ska föras fram i samhället. Men vad är det som säger att en statskyrka gör det bättre än de olika frikyrkorna? Att Svenska kyrkan har haft ett inflytande över befolkningen och samhällslivet sedan katolska kyrkans dagar i Sverige är det ingen som kan förneka. Men för den sakens skull så är inte ett statskyrkosystem det bästa i dagens läge och de som propagerar för statskyrkosystemet vill ha kvar ett föråldrat system.

Larsson fortsätter att Svenska kyrkan har varit med Sverige i alla de kaotiska skedena som när den fornskandinaviska religionen besegrades och kristen anda började genomsyra samhället och lagarna. Kyrkan var också med när Sverige blev protestantiskt. ”Och i vår tid är det uppenbart, att statskyrkosystemet inte kan garantera något avgörande kristet inflytande över samhällslivet. I det politiska arbetet, lagstiftningsarbetet, i socialvården och folkundervisningen har kyrkan som sådan intet att säga till om numera.”


Richard Larsson menar att Svenska kyrkan mer och mer börjar bli en andlig institution genom att med kristen förkunnelse påverka människors andliga hälsa, livsuppfattning och moral:


Statskyrkan håller på att mer och mer drivas in i den position, som frikyrkorna ansett vara den naturliga för kristna samfund. Skillnaden är den, att de frikyrkliga, hävdar, att församlingar och kyrkor, som är fria och har självbestämmanderätt, är bäst skickade för de religiösa uppgifterna i folket, medan de statskyrkliga med en viss fruktan och bävan håller fast vid ett system som gör kyrkan beroende av en allt mer sekulariserad statsmakt. I grund och botten är dock vägarna för kristet inflytande över samhällslivet enahanda för statskyrkan och frikyrkosamfunden i vårt land. Möjligheterna att utöva sådant inflytande beror av livskraften och resurserna hos respektive samfund


Richard Larsson fortsätter med frågan om kristendomsämnet i skolan. Larsson går in på att från början var skolan en konfessionsskola vars religionsundervisning kontrollerades av Svenska kyrkan. Än i dag (1952), skriver Larsson, så finns det förordningar kvar från den tiden Svenska kyrkan bestämde. Enligt Larsson vet alla numer att det är regering och riksdag som bestämmer och kyrkan har inte längre någon bestämmanderätt. Dock har fortfarande kyrkan rätt att säga sin mening men det är inget som regeringen eller riksdagen måste ta hänsyn till. Så länge som majoriteten av svenska folket vill ha en kristendomsundervisning i skolorna så finns det ingen regering, riksdag eller politiskt parti som kommer att ha slopande på sitt handlingsprogram. Vidare menar Larsson:

Detta demonstrerades härom året, då ärkebiskopen samlade ledare för alla evangeliska samfund och rörelser här i landet och i spetsen för dessa uppvaktade regeringen och framlade de kristnas önskemål i fråga om kristendomsundervisningen i folkskolan. Därigenom markerades att en ny situation inträtt här i landet och att nya vägar måste beträdas för att göra det kristna inflytandet gällande i viktiga samhällsfrågor.


Enligt mig så är det ingen i Sveriges moderna historia vare sig regering, riksdag eller politiskt parti som har haft avskaffandet av kristendomsundervisning på sitt handlingsprogram. Däremot så har de ändrat kristendomsundervisning till religionsundervisning. De bestämmande har även gjort religionsämnet ännu viktigare i skolan genom att göra religionsämnet till ett grundämne i gymnasieskolan (alltså ett ämne som alla elever måste läsa oberoende av vilket program eleverna läser).

Kapitel 5 – Reflektioner

5.1 Var kyrkans invändningar befogade?

I SOU Dissenterlagskommittén betänkande med förslag till religionsfrihetslag M. M. står det att om man blir befriad ifrån kristendomsundervisningen på grund av att man tillhör en annan religion så ska man ha undervisning i det ämnet hemma och i slutet av skolåret kunna visa upp ett intyg och färdigheter till rektorn. Skolmyndigheten ska också inspektera till och från hur man får sin kunskap. Vidare så fortsätter SOU att det har varit lite si och så med att uppvisa vad för kunskaper man har erhållit. SOU Dissenterlagskommittén betänkande med förslag till religionsfrihetslag m.m. fortsätter: ”Enligt uppgifter som har lämnats av statens folkskoleinspektörer förekommer i själva verket ej någon egentlig kontroll över ifrågavarande undervisning. På sin höjd infordrades från vederbörande religionslärare intyg utvisade, att undervisningen verkligen ägt rum. I de flesta fall syntes man dock förlita sig på målmans egen omsorg om barnens religiösa uppfostran.”
 Det visade sig att i de flesta fall så hade ingen undervisning ägt rum. Ändock så menade bland flera domkapitlet i Göteborg att religionsundervisningen är något som föräldrarna själva ska ta hand om. Även fast det fanns klara bevis på att någon egentligen religionsundervisning inte bedrevs.

De satt med facit framför sig, de visste att elever som inte var med på skolans religionsundervisning ofta inte fick någon religionsutbildning. Hur skulle eleverna i sådant fall kunna växa upp till att bli självständiga individer med en egen tro? Skolan och dess religionsundervisning behövs för att eleverna ska få den kunskap de behöver och för att eleverna själva ska kunna bestämma sig för vilken religion de vill tillhöra. I en tidigare religionslag från 1809 så sägs det att hans majestät inte har någon rätt att påtvinga folket en viss religion. Varför har föräldrarna i så fall det?


Religionsfrihetslagen från 1951 innebar för första gången att du själv skulle få välja din tro men även avsaknaden av tro, alltså ateism. Är det inte bra att barnen/eleverna får tillgång till undervisning och information om alla slags religioner och trossamfund så att barnen/eleverna själva kan avgöra vilken religion som passar bäst för dem.


Religionsfrihetslagen från 1951 är skriven tjugo år före Domkapitlet i Göteborg och de andra remissinstanserna gör sitt uttalande men de satt med facit i handen och facit visade att utan skolans försorg är risken stor att de flesta barn inte får någon egentlig undervisning i religion.

Enligt Domkapitlet i Göteborg utgår betänkandet från tanken att för att kunna hålla ihop en stat måste man motverka vissa risker som kan uppstå om religiösa grupper för starkt visar sin profilering inom religiösa frågor. Samtidigt som Domkapitlet i Göteborg säger att föräldrarna själva ska bestämma över deras barns religiösa undervisning. De avslutar med att säga att en stat inte kan styra genom att en minoritet ska gå mot majoriteten. Man kan undra om inte domkapitlet i Göteborg var trettio år före sin tid? Idag när vi har haft religionsundervisning i skolorna de senaste femtio åren så kan vi undra om vi har gjort rätt?

Idag öppnar fler och fler religiösa friskolor som ett komplement till den kommunala skolan, ett svar på att skolans religionsundervisning inte är tillräcklig. Om vi samtidigt ser på dagens samhälle så minskar toleransen och den religiösa friheten.

Idag ökar främlingsfientligheten när den teoretisk borde minska med tanke på all den information som dagens samhällsmedborgare har tillgång till. De flesta vet vad islam går ut på men eftersom vi matas med bilder på muslimska extremister och deras dåd är det den informationen som de flesta väljer att tro på. Man kan undra varför, det är sällan som medierna har rätt eller visar hela bilden.

Man kan undra varför skolan väljer med att ha så mycket kristendom i alla dess årskurser, när spänningarna mellan andra religioner ökar. Är det då inte bättre att ha en undervisning som inte fokuserar på skillnader och på extremister, utan på likheterna mellan de abrahamitiska religionerna (alltså kristendom, islam och judendom). Idag så finns en speciell tanke bakom den sortens religionsundervisning nämligen Abrahams barn som går ut på att visa likheterna mellan de tre världsreligionerna islam, kristendom och judendom, och som inte fokuserar på skillnaderna.

Det svenska samhället är inte längre sekulariserat utan vi är på väg mot ett mer andligt samhälle. Människor börjar mer och mer öppet att stå för sin tro. För att samhället ska kunna möta detta så måste det ut med information som är relevant och inte förvanskad. Finns det då ett bättre medium än skolan?


5.1.2 Vad kan verka skadligt för en kristen tro och livsföring?


Domkapitlet i Skara skriver i SOU Om stat och kyrka – en sammanställning av remissyttranden över Svenska kyrkan och staten ”[…] att undervisningen icke bedrives enligt sådana principer, att den i praktiken kommer att upplevas som en utmaning mot kristen tro eller livsföring”
 Men vad är en utmaning mot kristen tro eller livsföring? Kan det vara så att de är rädda för att Sverige ska få en befolkning som står utanför den religiösa gemenskapen, att de alltså är ateister? Är det så att Domkapitlet i Skara är rädd för att lärarna ska lära ut något som strider mot de tio budorden? Men är det inte inskrivet i lagen att man inte får döda eller stjäla. Mot budordet du ska icke hava andra gudar jämte mig så finns det i väst världen väldigt få religioner som har andra gudar förutom den abrahamitiska guden.

I SOU för religionsfrihetslagsförslaget från 1949 så finns det ett ”Förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av förnyade stadgan den 22 juni 1923 (294) angående folkundervisningen i Stockholm”
 Där står det om vilka som ska få anställas som lärare dessa är kriterierna (detta förslag är en ändring av ett förslag från 1923):


För att anställas som folk- eller småskollärare erfordras:


a) att vara känd för hedrande vandel och att äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver;


b) att vara - - - års ålder.


Den som ej är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund med en från grunderna för kristendomsundervisningen ej väsentligt avvikande trossåskådning, må icke anställas som folkskollärare, såvitt tjänsten innefattar åliggande att meddela kristendomsundervisning, ej heller som småskollärare.


Så även fast den nya lagen ska tillträda så finns det som förslag att du ska inte få undervisa i kristendomen om du inte tillhöra den kristna kyrkan och då helst ska du tillhöra Svenska kyrkan.

Är det skadligt mot en kristen livsföring om eleverna blir undervisade av en lärare som inte är kristen själv? Om vi då tittar på dagens skola där de flesta religionslärare är kristna (de flesta människor i Sverige tillhör Svenska kyrkan och då är man kristen i alla fall på pappret) tar elever med en annan religion illa vid sig när klassen läser om deras religion? Är den undervisningen ett hot mot deras livsföring? Om det skulle vara en muslimsk religionslärare som undervisade skulle eleverna då känna att den läraren var ett hot mot dem själva, för att han är muslim och lär ut om kristendomen.

Det hela andas dubbelmoral du får lära ut om andra religioner så länge du är kristen men du får inte lära ut om andra religioner om du är t ex muslim. Vad är religionsfriheten i det förslaget? I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att tänka så, främlingsfientligheten ökar och sedan 11/9 2001 så blir muslimer bespottade i hela västvärlden. Man kan undra vad föräldrar skulle säga om en muslimsk kvinna med slöja skulle undervisa deras barn i religion och då speciellt kristendomen. Föräldrar som aldrig förut har brytt sig kommer med all säkerhet börja opponera sig mot det. Även fast rollerna är omvända med de muslimska barnen, de blir undervisade i islam av en kristen lärare. Det finns inga myndigheter i Sverige som kontrollerar din religion (på samma sätt som i historien) i stället så kontrollerar människorna varandra, även mentalt så kontrollerar vi oss själva. De flesta har svårt att se en muslimsk kvinna i slöja undervisa en klass om kristendomen. Frågan är: varför är det så? Det omvända händer varje dag i skolan, alltså att en kristen kvinna undervisar om islam. Så även fast vi har religionsfrihet på pappret så har det inte slagit igenom i samhället eller i våra huvuden. Vi är fast mentalt med att det är bara kristendomen som räknas och eftersom det i skolorna fortfarande fokuseras på skillnaderna mellan religionerna (det är på väg att ändras, men vi är inte riktigt där ännu).

Hur efterföljdes läroplanerna i skolan efter religionsfrihetslagen? Objektivitetskravet som de flesta lärare såg som en bromskloss som förstörde för dem hur de egentligen fick undervisa modifierades med tiden och genom de nya läroplanerna så började skolan fokusera mer och mer på eleverna och deras erfarenheter. Vilket känns som en självklarhet idag, att det är eleverna som är de viktiga och inte lärarna.

Men den viktigaste frågan är om hur anpassningen av skolan gick till lagstiftningen från 1951 var otillräcklig? Jag tycker att den var det. Visserligen var det första gången som du själv som enskild medborgare fick välja om du ville tillhöra en religiös gemenskap som t.ex. Svenska kyrkan, eller om man ville stå utanför. Det var första gången det var lagligt att vara ateist. Men och andra sidan så ändrades det inte så mycket i skolorna och det har fortfarande inte gjort det, kristendomen är fortfarande den dominerade religionen.

Vilket i sig inte är så konstigt, med tanke på att Sverige är ett kristet land. Det jag är mot är att det fokuseras så mycket på kristendomen att det går ut över andra religioner. Frågan är: behöver vi verkligen läsa kristendom under alla år i både den obligatoriska skolan som den frivilliga? Det är kanske dags att göra om lite grann inom religionsundervisningen. Om inte annat så kan vi se det på alla religiösa friskolor som har dykt upp under de senaste decennierna. Vad är det som får föräldrar att sätta sina barn i en religiösfriskola i stället för den kommunala? Skolorna ska ju följa samma läroplan i religion. Jag har inget svar på det, jag har bara mina egna tankar som är så enkla som att föräldrarna inte känner sig tillfredställda med den kommunala religionsundervisningen. I kursplanen för religion står det:

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla


känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer


kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv


kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt


kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället


kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.


Det står ingenstans om att man främst ska fokusera på kristendomen. Men eftersom det är skrivet för en stor andel människor så är det lite otydligt kanske är skälet till detta att man ska kunna lägga in sin egen tolkning, så att lärarna inte blir så styrda.


Det som också gör religionsfrihetslagen otillräcklig är att det fortfarande fanns restriktioner på vem fick ha vilket yrke. Då var det främst vilken religion eller ännu viktigare om du tillhörde Svenska kyrkan eller inte. Det som är intressant med just den här lagen är under de nästan 50 år som lagen var i bruk så, togs den aldrig upp i domstol. Det har aldrig hänvisas till religionsfrihetslagen i Svensk domstol! Vilket i sig borde visa på den otillräcklighet som lagen hade.

Slutligen vill jag avsluta min uppsats med ett citat som beskriver allt det jag hoppas att jag har kommit fram till. Ruben Swedberg skriver i sin artikel religionsfrihetsprincip och religionsfrihetslagen att ”Man är understundom benägen att förväxla tolerans med frihet. Tolerans är ett ingalunda föraktligt värde, men det är en dålig ersättning för frihet”.


Sammanfattning

Min uppsats handlar om religionsfrihetslagen från 1951 och vad den hade för inverkan på skolan. Jag har tittat på den historiska och den principiella bakgrunden till religionsfrihetslagen. Vidare har jag tittat på vad Svenska kyrkan och frireligiösa församlingar sade om lagen men också vad de tyckte om att religionsundervisningen var tvungen att anpassas för att klara av den nya lagen.


Jag diskuterar även om remissinstansernas invändningar var befogade nu när vi har facit i handen. Blev det så illa som vissa kyrkor sa eller blev det nya skolämnet religionsundervisning det bästa för eleverna. Det jag även har försökt att ta reda på var om lagen hjälpte samhället, fick medborgarna en frihet de inte hade innan, eller försvann friheten när de inte längre behövde tillhöra ett trossamfund. Jag undrade också om det var så att det blev stora massor utanför gemenskapen som vissa av remissinstanserna var så oroliga för.

Jag har även tittat på de första läroplanerna som kom efter religionsfrihetslagen intåg. Vad de hade för inverkan på lärarna och om lärarna hade någon hjälp av dem. Jag har försökt att ta reda på om läroplanerna hjälpte eller stjälpte lärarna i deras arbete.

Bland det viktigaste som jag har försökt att få svar på är hur religionsfrihetslagen påverkade skolan och om det var bra för religionsundervisningen. Enligt min uppfattning så blev religionsundervisningen bättre, med tanke på att med tiden så skrevs det in i läroplanerna att det skulle läras ut om andra religioner. Men jag argumenterar för att vi fortfarande har lång väg kvar tills religionsundervisningen är tillfredställande (enligt mig). Det samma gäller för religionsfrihetslagen, den var ett steg i rätt riktning men vi har lång väg kvar. Till att börja med måste vi börja tänka om, genom lätta tankeexperiment så visar det sig att i våra reaktioner inte är särskilt fria.

Källförteckning:

Algotsson, Karl – Göran (1975) Från katekestvång till religionsfrihet debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet, Rabén & Sjögren, Stockholm

Brohed, Ingemar (2005) Sveriges kyrkohistoria religionsfriheten och ekumenikens tid, Verbum Förlag, Stockholm

Frikyrkliga samarbetskommittén (1952) Religionsfrihetslagen med kommentarer, Gummessons boktryckeri, Stockholm s.57-77

Hartman, Sven G. (1994) Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan, Ur serien Skapande vetande nr 26, red. Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar & Hartman, Sven G. 1994 Linköpings universitet lärarutbildningen, Linköping, sidorna: 9 – 42


Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.) (1997) Religionsfrihet i Sverige om möjligheten att leva som troende, Studentlitteratur, Lund.

Kristendomslärarnas förenings årsbok 1965, (1965) nionde årgången, Wretmans boktryckeri aktiebolag; Uppsala sidorna 5 -19, 33 – 69, (50 s)


Löfberg, Jan (1993) Politisk religionsfrihet, universitetsförlaget Dialogos AB, Lund,

Marklund, Sixten (1987) Skolsverige 1950 – 1975 Del 5. Läroplaner, Utbildningsförlaget, Stockholm Ur serien: Från reform till reform

Olivestam, Carl E. (2006) Religionsdidaktik – om teori, perspektiv, och praktik i religionsundervisningen, Liber AB, Stockholm

Selander, Sven – Åke (1993) Undervisa i religionskunskap, Studentlitteratur, Lund,

Statens offentliga utredningar (1949) Dissenterlagskommittén betänkande med förslag till religionsfrihetslag m.m. Isaac Marcus boktryckeri – aktiebolag; Stockholm.

Statens offentliga utredningar (1970) Om stat och kyrka – en sammanställning av remissyttranden över Svenska kyrkan och staten (SOU 1968:11) AB Allmänna Förlaget, Stockholm

Svensson, Ann-Katrin och Larsson, Camilla (2008) Från enkelriktat till flerfiligt, Högskolan i Gävle


Elektroniska källor:


www.riksdagen.se (religionsfrihetslagen) (18/10 – 08)

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= (18/2 - 09)


� EMBED Word.Picture.8  ���








� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 57


� Selander, 1993, s. 9


� Karlsson & Svanberg, 1997, s. 9


� Karlsson & Svanberg, 1997, s. 10


� Karlsson & Svanberg, 1997, s. 10


� Karlsson & Svanberg, 1997, s. 10-11


� Karlsson & Svanberg, 1997, s. 11


� Löfberg, 1993, s. 68


� Löfberg, 1993, s. 69


� Statens offentliga utredningar, 1949, s. 8


� Löfberg, 1993. s. 70


� Löfberg, 1993, s. 71


� Löfberg, 1993, s. 48


� Löfberg, 1993, s. 52


� Löfberg, 1993, s. 55


� Löfberg, 1993, s. 56


� Algotsson, s. 295


� Algotsson, s. 295


� Algotsson, s. 301


� Algotsson, s. 302


� Brohed, 2005, s. 255


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. viii 


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. viii


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. viii


� Brohed, 2005, s. 255 - 256


� Brohed, 2005, s. 256


� Brohed, 2005, s. 256


� Brohed, 2005, s. 256


� Brohed, 2005, s 256


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. 11


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. 11


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. 11


� Hartman, 1994, s. 16


� Hartman, 1994, s. 16


� Hartman, 1994, s. 16


� Hartman, 1994, s. 16


� Hartman, 1994, s. 17


� Hartman, 1994, s. 17


� Hartman, 1994, s. 17


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. 47


� Dissenterlagskommittén, 1949, s. 50


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 200


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 202


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 203


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 203


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 203


� Dessa internationella lagar och regler borde bland annat vara Europarådets konvention från 1948.


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 58


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 58


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 58-59


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 59


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 62


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 63


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 63


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 69


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 69


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s. 70


� Statens offentliga utredningar, 1949, s. 49


� Statens offentliga utredningar, 1970, s. 201


� Statens offentliga utredningar, 1949, s. xv


� Statens offentliga utredningar, 1949, s. xv


�� HYPERLINK "http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId" ��http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId�= (3/11-08)


� Frikyrkliga samarbetskommittén, 1952, s 62





PAGE  

2



_1035985488.doc








