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1. Inledning 

Som blivande gymnasielärare i religionskunskap anser jag att man bör ha en god historisk 

överblick och kunskap om hur religionsämnet har förändrats i skolan under en längre tid. Som 

verksam religionslärare, även som lärare överlag, bör man ha god kunskap om hur det 

svenska samhället har förändrats historiskt och hur det påverkar den skola vi arbetar i 

dagligen. Att ha kunskap om samhällsutveckling och framförallt hur det påverkar skolan anser 

jag är något som varje lärare bör finna utvecklande och givande, eftersom det påverkar vårt 

eget yrkesliv. Kunskapen om hur landet vi lever i har förändrats från att ha varit ett homogent 

kristet land till att idag vara ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle kan förbättra vår 

förståelse för och ge insikt i vår omvärld. Genom att ha sådan kunskap kan lärare som arbetar 

med ungdomar som t ex. kan ha olika religiösa trosuppfattningar, komma från olika 

ekonomiska och sociala förhållanden eller vara födda i olika länder ha större förståelse för 

eleverna, deras val och ställningstaganden i livet. En bra lärare ska ha god kontakt med sina 

elever och utveckla ett ömsesidigt förtroende för att nå kunskapen bäst. Därför bör lärare visa 

stort intresse för sina elever, inte genom att bli deras vän, utan att visa dem uppmärksamhet 

och visa respekt för deras tankar och kunskap. På så vis tror jag elever finner större entusiasm, 

motivation för och intresse i att lära sig något nytt.   

 

Den här uppsatsen granskar hur läroplanen förmedlar den religionskunskap som ska 

undervisas. Regeringen bestämmer genom läroplanen vad som ska betraktas som den centrala 

fokuseringen i skolans undervisningsarbete. Skolverket menar t.ex. i den verksamma 

kursplanen för religionskunskap att kristendom har en särställning i jämförelse med andra 

religioner. ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska 

samhället” (www.skolverket.se).  

 

Man kan fråga sig hur länge vårt land som alltmer sekulariserats kan ge en särställning till den 

kristna religionen. Detta ställningstagande grundar sig på att den sedan länge djupt förankrade 

kristna traditionen och dess värderingar fortfarande genomsyrar hela vårt samhälle.  

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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1.1 Syfte och avgränsningar 

 

Avsikten med detta arbete är att lämna synpunkter på hur läro- och kursplaner bör utvecklas i 

takt med moderniseringen av det svenska samhället. Genom den här uppsatsen ska läsaren få 

grundläggande förståelse för och kunskap om hur det svenska samhället har utvecklats sedan 

reformationen på 1500-talet och om hur det påverkar religionsämnet i skolan. Från 

katekesundervisning i det kristna budskapet till undervisning i neutral religionskunskap med 

inriktning på mångfald har förändrat religionsämnet till vad det nu är.  

 

Att fördjupa sig i hur samhället påverkar läroplaner och religionskunskap i gymnasieskolan 

skulle kunna vara ett stort arbete med mycket material från olika håll. Främst skulle man 

kunna intervjua olika verksamma personer i gymnasieskolan för att få deras perspektiv. Det 

skulle även vara intressant att intervjua de politiker och sakkunniga som framställer och 

beslutar om läroplanen. Genom ett sådant arbete skulle man kunna få insikt i hur de som styr 

Sverige resonerar och förhåller sig till förändringar i samhället och hur dessa bör återspeglas i 

den svenska skolan. För att få en så bra analys som möjligt med den tidsram som varit 

tillgänglig har jag avgränsat mig till att fokusera på tidigare forskning och publicerade 

artiklar. Genom att jag noggrant valt ut lämpliga författare och artiklar som beskriver 

samhällsutveckling, skola och religiositet utgör grunden för hur samhället har förändrats och 

då även skolan. Analysen blir därefter hur dagens läroplan och religionskunskap i gymnasie-

skolan fungerar i relation till det moderna samhället. Har läroplanen utvecklats så att den 

anpassats till ett innehåll som speglar utvecklingen i samhället? Får eleverna en modern och 

bred religionskunskap i skolan? Har skolan hunnit med att anpassa undervisningen och 

ämnesinnehållet till samhällets snabba utveckling?       

 

1.2 Frågeställning 

 

 Hör dagens innehåll i religionskunskapen hemma i dagens mångkulturella och 

sekulära/postsekulära tillstånd?  

 Hur bör religionsämnet anpassas till samhällsutvecklingen i övrigt?  
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1.3 Metod  

 

Denna uppsats bygger på tidigare litteratur och styrdokument som t.ex. läro- och kursplaner. 

Jag kommer att välja den litteratur som jag anser bäst kan besvara min frågeställning. Därför 

är denna uppsats ett litteraturstudium. I bakgrundskapitlet granskas hur Sverige har utvecklats 

som land, från att ha varit ett homogent kristet land till mångkulturellt och mångreligiöst. Mitt 

mål här är att på tidigare vald litteratur basera mina grunder för hur Sverige utvecklats 

historiskt. Denna litteratur har jag främst hittat på Göteborgs Stadsbibliotek. I analyskapitlet 

baseras fakta på litteratur och olika dokument som läro- och kursplaner. Jag analyserar hur 

den religiösa utvecklingen påverkar och speglas i läro- och kursplaner i analyskapitlet. Jag har 

vänt mig till www.skolverket.se för att få tillgång till de olika styrdokumenten.  

 

1.4 Tidigare forskning  

 

Såvitt jag kan finna har det tidigare inte gjorts någon forskning som besvarar mina 

frågeställningar. Det finns dock forskning och litteratur som till vissa delar relaterar till mina 

frågeställningar. Främst tänker jag på Ola Sigurdsons bok Det postsekulära tillståndet, som 

ger en utförlig beskrivning om hur samhället har förändrats och argumenterar för att samhället 

nu befinner sig i ett postsekulärt tillstånd. Sådan litteratur utgör basen i min uppsats, för att 

kunna besvara om religionskunskapen i skolan speglar samhällsutvecklingen i övrigt.  

 

En annan bok som ger god uppfattning om hur det svenska samhället har utvecklats är Daniel 

Anderssons och Åke Sanders Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring.  Även 

denna bok ger en god beskrivning om hur det svenska samhället har utvecklats fram till idag.  

I analyskapitlet används även här litteratur som Jonas Eeks bok Stanna i vattnet – kateketikens 

syfte och sammanhang och igen Ola Sigurdsons bok Det postsekulära tillståndet. Här 

analyseras hur väl styrdokumenten är anpassade efter hur Eek och Sigurdson beskriver det 

rådande samhällstillståndet.   

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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1.5 Definitioner  

 

I uppsatsen förekommer begrepp som behöver definieras eller förtydligas.  

”Väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av 

livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jfr karismatisk rörelse). Inte sällan står de i 

motsättning till den etablerade kyrkliga ordningen”(www.ne.se). 

pietism, väckelse- och förnyelserörelse som uppstod inom den tyska lutherdomen; 

puritanismen var dess motsvarighet i den engelskspråkiga världen”(www.ne.se). 

skolstadga, samling av bestämmelser och föreskrifter om skolan(www.ne.se).  

inspektor; person som har utsetts för att hålla uppsikt över läroanstalt eller del 

därav(www.ne.se). 

Läroplanskod; är centralt inom den forskningsinriktning som kallas läroplansteori. Man 

menar då det grundläggande principer som ligger bakom en läroplan, och sättet att på olika 

nivåer styra och kontrollera mål, innehåll och undervisningsmetoder som en läroplan 

innebär”(Hartman2000:231). 

 

 

2. Bakgrund 

 

Det svenska samhället har förändrats mycket under de senaste århundradena. Det har även 

den svenska skolan och religionsämnet. Från att ha varit ett kristet land med kristendom som 

statsreligion till postsekulärt land som är mångkulturellt och har religionsfrihet. Med ett 

postsekulärt samhälle menas som Sigurdson beskriver i boken Det postsekulära tillståndet att 

detta tillstånd vi befinner oss i varken går att identifiera med ett klart religiöst eller sekulärt 

samhälle. Den postsekulära tesen tar hänsyn till religionens betydelse i det moderna samhället 

samtidigt erkänner tesen att modernitet förändrar religionernas roll och att allt inte förblir 

oförändrat (Sigurdson 2009:11). Religionsfriheten definieras i en av våra grundlagar nämligen 

Regeringsformens kap 2 § 1 p 6. På följande sätt ”frihet att ensam eller tillsammans med 

andra utöva sin religion”. Detta innebär ”att etniska, språkliga och religiösa minoriteters 

möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska befrämjas” (Karlsson 

& Svanberg 1997:5).  

I början på 1900-talet var Sverige ett homogent land ur etniskt, kulturellt och religiöst 

hänseende. År 1900 var andelen utlandsfödda endast 0,7 procent av befolkningen. Det senaste 

http://www.ne.se/lang/karismatisk-r%C3%B6relse
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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fyrtio åren har mycket hänt på detta område. Som resultat av migration hade år 2000 denna 

andel ökat till 20 procent. Med människorna som migrerar följer nya kulturer och religioner 

med till det nya landet (Anderson & Sander 2009:15). ”Invandring och globalisering har inte 

enbart fört hit nya människor och ny arbetskraft. Med dem har alla världens religiösa 

traditioner - islam, hinduism, buddhism, sikhism, jainism, zoroastrism, bahai, katolicism, och 

olika ortodoxa och östliga traditioner – kommit till landet” (Anderson & Sander 2009:15). 

Framför allt i de större städerna kan man se olika religiösa uttryck alltifrån religiös klädsel till 

olika församlingslokaler. De tre abrahamitiska religionerna, kristendom, judendom och islam, 

har alla församlingslokaler runt om i landet. I storstäderna finns kyrkor, synagogor och 

moskéer. Andra religiösa mindre grupper har församlingslokaler runt om i landet, t.ex. Hare 

Krishna, buddister och hinduer.    

 

 

 

2.1 Protestantiska 1500-talet till 1900-talets mångfald 

 

Idag är Sverige ett land med religionsfrihet. Så har det emellertid inte alltid varit, religion har 

gått från att varit en statsangelägenhet till att vara en privatsak. Efter att Sverige och övriga 

Norden blivit protestantiskt på 1500-talet istället för katolskt var det ytterst ovanligt att 

människor med annan tro än den kristna protestantiska fick bosätta sig i Norden. De som ändå 

stannade i landet blev tvungna att döpa sig i den lutherska kyrkan. Under 1600- och 1700-

talen skedde detta för t.ex. många judar i landet.  Vid den här tiden fanns det ganska många 

reformerta kristna i Sverige, framför allt holländare och valloner. Dessa accepterades, men 

hade ständigt ett tryck på sig från prästerskapet som bland annat ville att barnen från dessa 

reformerta skulle tas om hand och uppfostras enligt den lutherska läran. På 1700-talet 

inleddes dock en början till en förändring av ett mer religiöst tolerant samhälle. Kung Karl 

XII:s kungörelse 1718 var bland de första uttrycken för att en annan trostillhörighet ansågs 

accepterad i Sverige. Kungen garanterade judar och muslimer, som kom till Sverige för att 

kräva in skulder som kungen ådragit sig under krigen i det osmanska riket, att de här fritt 

skulle få utöva sin religion. Ett annat tillfälle var 1724 när industrimannen Jonas Alströmer 

tillät sina reformerta anställda vid textilfabriken i Alingsås att ha viss religionsfrihet.  Detta 

började inte gälla för alla förrän 1741 då det blev religionsfrihet för alla dem som tillhörde de 

engelska och reformerta kyrkorna. Detta ses som ett stort steg på vägen mot religionsfrihet 

även om invandring av judar eller katoliker inte var tillåtet då. Det var framför allt 
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affärsmässiga intressen som drev på religionsfrihetens framgång och det var det som senare 

på sent 1800-tal gjorde det möjligt för judar och katoliker att få nästintill likställda politiska 

rättigheter som andra svenskar.    

 

En annan epok som hade stort inflytande på hur religionsfriheten utvecklades var 

väckelserörelserna på 1800-talet. Tankar om att ha mer frihet när det kommer till religion 

startade på Storbritannien och i Amerika. År 1858 avskaffades konventikelplakatet som var en 

bestämmelse som förbjöd religiösa sammankomster. Att ha egna gudstjänster eller andakter 

var alltså tidigare förbjudet. Anledningen till konventikelplakatet var att statsmakten och 

kyrkan hade blivit upprörda och hotade av den pietistiska läsarväckelsens sammankomster, 

konventiklarna. Men år 1873 tillkom en ny lag kallad dissenterlagen. Lagen gjorde det möjligt 

och lagligt för människor att begära utträde ur den svenska statskyrkan och istället öppet 

utöva sin religion i någon av de församlingar som kungen godkänt. ”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 samfund (kväkare)” (Karlsson & 

Svanberg 1997:11).   

 

Under 1900-talet då Sverige blev allt eftersom ett mer sekulariserat land fastslogs olika lagar 

för att för att betona vikten av religionsfrihet. I och med 1951 års religionsfrihetslag*) blev 

Sverige tillslut ett mer accepterande land gentemot religionsfrihet. Även om religionsfrihet på 

den tiden varit formellt erkänd sedan lång tid tillbaka.  

*)”Paragraferna lyder: 

1§ Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller 

åstadkommer allmän förargelse. 

2§ Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med 

andra. 

3§ För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgande för 

sammankomst, till vilken allmänheten har inträde. 

4§ Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan 

verkan. Med trossamfund förstås, förutom Svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet 

vari ingår att anordna gudstjänst” (Karlsson & Svanberg 1997: 12-13). 

 

Denna lag från 1951ansågs som ett sätt att förtydliga religionsfrihet, men upphörde senare att 

gälla. Man ansåg att religionsfrihetslagen från 1951 inte behövdes då 1974 års Regeringsform 

gjorde religionsfrihet till grundlagsstadgad rättighet. Sverige hade även sedan 1995 imple-

menterat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna till våra grundlagar. 
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2.2 Separation mellan stat och kyrka 2000-talet 

 

Svenska kyrkan hade fram till 1 januari 2000 varit statskyrka i Sverige. Alwall menar att 

separationen mellan kyrka och stat inte egentligen förändrade kyrkan på något drastiskt sätt 

eller att statens förhållningsätt till kyrka och religion förändrades i någon avgörande grad, 

utan att det mer var en fundamental förändring. Han menar att staten fortfarande efter 

avskaffandet hade intresse av att reglera Svenska kyrkan då det finns en lag som konstaterar 

att Svenska kyrkan är en evangelisk- luthersk folkkyrka, rikstäckande med demokratisk 

grund. ”Svenska kyrkan fick genom den lag om Svenska kyrkan (1998:1 591), som riksdagen 

stiftade, en bibehållen särställning” (Alwall 2006: 62). Samma krav ställs inte på andra 

trossamfund och Svenska kyrkan har även huvudmannaskapet för begravningsplatser i landet. 

Samtidigt stiftades en lag om trossamfund, vilket bland annat innebar att man skapade något 

som benämns ”registrerat trossamfund”. Detta innebär att ett religiöst samfund kan bli 

registrerat om de har stadgar som påvisar vad deras religiösa ändamål är, hur beslut fattas, att 

de har en styrelse eller motsvarande och har ett eget namn. Staten har därutöver inga specifika 

regler för trossamfunden, men staten har däremot möjlighet att hjälpa trossamfunden med att 

samla in dess medlemsavgifter. Alwall menar att denna reform kan uppfattas som en 

kompromiss mellan kravet på full religionsfrihet och de historiska och teologiska argument 

som fanns för att ha kvar ett statskyrkosystem (Alwall 2006: 62).    

 

Vad var det som gjorde att 1900-talet var det århundradet då religion i Sverige förändrades så 

mycket att staten och kyrkan separerades vid millennieskiftet? Alwall menar att det var tre 

saker som påverkade detta. För det första var det sekulariseringen, för det andra att Sverige 

tagit emot många invandrare samt för det tredje religionsfrihetens betydelse i den politiska 

debatten (Alwall 2006: 64). Under hela 1900-talet blev människor allt mindre intresserade av 

organiserad religion och det blev allt färre bekännande och praktiserande kristna. Banden 

mellan kyrkan och olika offentliga institutioner kapades och samfunds privilegierade 

ställningar ifrågasattes. Under 1900-talet var Sverige ett land som tog emot många människor 

från olika länder med olika kulturer och religioner. I och med denna pluralism av olika 

kulturer och religioner jämfört med det tidigare homogena kristna Sverige blev det allt mindre 

viktigt med ett statligt trossamfund. Religionsfriheten har debatterats mer i Sverige än i 

många andra länder. Man har kommit fram till att samhället, individerna och de religiösa 
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samfunden mår bättre av att stat och religion hålls separerade. Det anses även att det är viktigt 

att minoriteterna har samma rättigheter som majoriteten. 

Samtidigt som Alwall presenterar hur Sverige blivit ett sekulariserat land finns det de som 

argumenterar för att religion fortfarande har stor betydelse och är starkt närvarande i det 

svenska samhället. Sander och Andersson menar att religion har varit en stor del de senaste 

decennierna i de politiska, kulturella och sociala diskussionerna i stora delar av världen. 

Religion diskuteras i massmedia, av politiker, religionsvetare, sociologer, statsvetare och 

historiker. Det kan handla om religiösa konflikter i olika delar av världen, terrordåd och om 

den muslimska och islamska närvaron i västvärlden. Efter terrordådet i New York den 11 

september 2001 har religion, terrordåd och framför allt islam även här diskuterats i många 

olika syften. Sverige blev utsatt för ett religiöst terrordåd 2010, då en muslimsk extremist 

sprängde sig själv i centrala Stockholm under julhandeln. En annat mycket uppmärksammad 

religiös händelse var då den svenske konstnären Lars Vilks karikatyrteckning av profeten 

Muhammed som rondellhund publicerades i en tidning. Liknande teckningar hade tidigare 

publicerats i den danska tidningen Jyllands-Posten. Båda tillfällena skapade stor debatt kring 

religion och yttrandefrihet. Men det är inte bara terrordåd som uppmärksammas och 

diskuteras i dagens samhälle. Religionen och religiositetens betydelse har blivit intressant och 

spännande för olika människor. ”Även deras förmåga att ge bränsle åt etniska och nationella 

konflikter samt åt politiska och sociala problem som uppstått genom en växande etisk och 

religiös pluralism, har lagt en grund för diskussionen” (Sander & Andersson 2009: 37). Det 

finns likaledes människor i dagens postmoderna samhälle som saknar något som religion kan 

tillföra, t.ex. trygghet och den moralkodex som dock är mindre framträdande i dagens 

samhälle. Svanberg och Westerlund argumenterar även för att människorna idag har ett behov 

av det religiösa och andliga, att människor söker efter något som de finner frånvarande i 

dagens samhälle.  

 

”Det religiösa landskapet i Sverige präglas av pluralism, och privatreligiositeten är ett tydligt uttryck 

för den mångfald och variation som står att finna på den >>religiösa marknaden<<. I sekulariseringens 

skugga söker många människor efter en religiositet där förklaringar på aktuella livsfrågor står att finna. 

Det finns anledning att tro att gruppen privatreligiösa kommer att förbli stor, eller till och med växa, i 

takt med att yngre generationer med svag kyrklig förankring växer upp” (Svanberg & Westerlund 

2008: 32).  
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Det finns olika uppfattningar om vilken ställning och inverkan religion har på individen och 

samhället. Det finns de som ser Sverige som ett av världens mest sekulariserade länder, 

Karlsson och Svanberg menar att få människor i Sverige tror på någon gud, det finns få 

religiösa symboler i samhället och för de flesta människor i Sverige är vardagen befriad från 

religiöst inflytande. De menar att det är 1800-talet som påverkar oss mer i vårt kulturarv när 

det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och en tolerant människosyn än den 

protestantiska - lutherska kyrkan (Karlsson & Svanberg 1997:13). Andra ser religion som 

något närvarande i stora delar av det svenska samhället. Man bör tillägga att de som erkänner 

religionens närvaro i samhället inte menar att det förekommer på samma sätt som för hundra 

eller två hundra år sedan.  

 

2.3 Från sekulärt till postsekulärt tillstånd 

 

Några människor som hade stor påverkan på det svenska samhället under denna tid var 

makarna Myrdal. Alva (1902-1986) och Gunnar Myrdal (1898-1987) var två välutbildade 

makar som hade stor påverkan på det svenska samhället från 1930-talet och framåt. De var 

politiskt verksamma socialdemokrater under hela sitt liv. Både Alva och Gunnar fick 

nobelpris. Gunnar delade nobelpriset i ekonomiska vetenskaper och Alva fick Nobels 

fredspris. De strävade efter att modernisera samhället, vilket kom att bidra till sekulariserings-

processen. Makarna Myrdal menade att det nu var samhällsvetenskapens tur att påverka och 

förändra samhället.  

   

”Samhällsvetenskapen skall nu åstadkomma det som naturvetenskaperna åstadkommit för länge sedan 

inom sitt område, nämligen en teknologi för att förändra och förbättra verkligheten. Gunnar Myrdal 

anmärker också att detta är en del av den allmänna sekulariseringen, av vilken den tekniska 

utvecklingen bara är en del” (Sigurdson2000:132-133).  

 

 Boken ”Kris i befolkningsfrågan” var en av de mest uppmärksammade böckerna i samhälls-

debatten under 1900-talet. I den beskriver Alva och Gunnar hur de anser att man bör förändra 

och modernisera det svenska samhället. Det de ville förändra och modernisera var bland annat 

att kvinnor och män båda skulle vara verksamma i arbetslivet. ”Alva Myrdal visar sig här som 

en föregångare inom barnpedagogik och dagisväsende” (Sigurdson 2000:142). De ansåg även 

att fler barn skulle födas om det fanns bättre sociala förutsättningar att försörja hela familjen. 

Därmed ville de att det skulle finnas gratis skollunch, fri sjukvård och tillgång till barnbidrag. 
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En annan del var att de ville förändra bostadsmarknaden och se till att det blev bättre tillgång 

på bostäder, genom förmånliga bostadslån och subventionerade hyror. 

Makarna Myrdal hade stor tilltro till experter och vetenskapen som experterna förlitar sig på. 

Motsatsen ser de i konventioner, traditioner och liknande, de menar att dessa kan ses som 

irrationella och känslomässigt motiverande, bakåtsträvande och vidskepliga. Därmed menar 

de att värderingar och religioner bör anpassa sig efter det nya modernare samhället som växer 

fram.  

 

Under 1900-talet förändras samhället genom makarna Myrdals strävan efter modernisering. 

De arbetade för individens insocialisering i samhället genom institutionernas omsorg. Genom 

deras stora engagemang i politiken och deras många publicerade politiska böcker och då 

framförallt ”Kris i befolkningsfrågan” hade makarna Myrdal stor inverkan på hur det svenska 

samhället utvecklades och moderniserades under den senare delen av 1900-talet. Deras arbete 

påverkade starkt utvecklingen på många samhällsområden och bidrog starkt till att Sverige 

utvecklades till ett sekulariserat land. 

 

Tre saker som också påverkade moderniseringen i Sverige var urbaniseringen, 

industrialiseringen och sekulariseringen. Urbaniseringen skedde då människor flyttade från 

landsbygden in till städer. Det gjorde de för att samhällets ekonomi inte längre baserades på 

jordbruk utan istället på en ekonomi som grundades på industriproduktion. Den nya teknik 

som fanns i industrierna såsom löpande band och maskiner genererade en ny ekonomi, nya 

arbeten och en ny livsstil för medborgarna. Som resultat av dessa nya ekonomiska, tekniska 

och livsstilsmässiga förändringar fick människorna en ny vardag. De var inte längre bundna 

till en bondgård utan hade ett arbete där de slutade en given tid varje dag. Detta gjorde att 

människor fick en fritid som de inte haft dessförinnan. Genom bättre ekonomiska 

förutsättningar kunde fler människor förflytta sig lättare i landet och det blev populärt att resa 

bort över helgen. Det bidrog till sekulariseringen. Genom sekulariseringen skildes staten och 

kyrkan, religion blev en egen sfär vid sidan om politik, ekonomi och vetenskap. Staten skulle 

vara religiöst neutral och religion blev en privatsak. 

 

Sverige har genomgått en period av en sekulariseringsfas och blev ett sekulariserat land, idag 

är vi i ett postsekulärt tillstånd. Med detta menas inte att det sekulära tillståndet är över och att 

det religiösa tillståndet är tillbaka, som prefixen post kan tyda på utan snarare att Sverige är i 

ett fortsatt sekulärt tillstånd som karaktäriseras av modernitet. Sigurdson beskriver 
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postsekularisering som en hybrid mellan det religiösa och det sekulära. Han definierar inte det 

postsekulära tillståndet som antigen rent religiös politik eller rent sekulär politik, utan en 

blandning av det religiösa och det sekulära. (Sigurdson 2009:322). I ett postsekulärt samhälle 

ska staten inte privilegiera varken en religiös eller sekulär livsåskådning, staten ska vara 

livsåskådningsmässigt neutral. Sigurdson menar att samhället bör lära sig av både religiösa 

och sekulära traditioner, vilket betyder att sekulariserade medborgare inte kan avvisa 

religionernas tänkbara sanningspotential eller neka religiösa medborgare att yttra sig om 

offentliga angelägenheter med religiöst språk. Samtidigt kan inte de religiösa medborgarna 

begära att religiösa traditioner ska strukturera samhället och hur de lever i världen. Sigurdson 

vill inte definiera det postsekulära tillståndet som en historisk periodisering utan mer som en 

beteckning för en förändrad självförståelse som betyder att det inte i första hand skett en 

förändring av staten eller samhället utan istället av en sekularistisk självförståelse med 

praktiska och politiska konsekvenser (Sigurdson 2009:322-323). En annan beskrivning av det 

postsekulära tillståndet ger Sigurdson då han påstår att postsekulär är ett tillstånd då det 

religiösa inte längre reduceras till det privata, det kan äga både social kropp och röst. Han 

menar även att det sekulära tillståndet inte kommer försvinna för människor och grupper, 

både sekulariseringsprocesser och avsekulariseringsprocesser kan existera samtidigt. Som 

inom demokratin finns det ingen harmonisk form för relationen mellan hur religiösa och 

sekulära människor föreställer sig världen och hur de lever och det postsekulära tillståndet 

erkänner att det finns en sådan instabil relation.  

   

I det postsekulära tillståndet anser man att religion eller sökandet efter identitet eller 

existentiella frågor är närvarande men, inte på samma sätt idag som innan sekulariseringsfasen 

eller under den. Man har igen börjat intressera sig för dessa frågor och utvecklar dessa. I dagens 

samhälle är det många människor som söker efter sin identitet. Detta sökande är något som 

anses ha gått upp i åldrarna under senare tid. Nu kan en trettioåring uttrycka att han eller hon 

har funderingar om vem är jag? Identitetssökandet och undran över andra existentiella frågor 

förknippade man tidigare med ungdomsåren, men idag kan det vara en pågående fråga livet 

igenom hos många människor. Svaret varför människor känner denna tomhet kan förklaras 

genom hur samhället har utvecklats. Genom att växa upp i ett sekulariserat samhälle utan stödet 

från eller relationen till kristna värderingar eller kontakten med kyrkan, kan denna tomhet 

uppstå. Denna nya religiositet har fått begreppet sakralisering. Sakralisering är ett begrepp som 

lyfts fram under 2000-talet, det grundar sig på att unga människor som vuxit upp i ett 

sekulariserat land med föräldrar som inte har någon relation till kyrkan och att de då känner ett 
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tomrum. Idag är det skillnad på hur unga och äldre människor ser på religion och hur man 

värderar religiösa begrepp. Eek hävdar att ”andelen ateister är högre bland dem över 50 år än 

bland dem yngre; andelen som tror på ett liv efter döden är mindre bland pensionärer än bland 

de under 27 år” (Eek 2011:36). Denna nyfikenhet och intresse för religiositet och andlighet 

yttrar sig inte i att ungdomar börjar gå till kyrkan eller andra religiösa lokaler. Det kan yttra sig 

i andra uttryck och på andra sätt i dagens samhälle. Sakralisering stärker tanken på att intresset 

för religiositet och andlighet ökar allmänt, men det uttrycker sig inte på samma sätt idag som 

för hundra år sedan.   

 

 

3. Religionsämnets utveckling, från katekesundervisning till neutral 

religionskunskap 

 

Religionsämnet har formats och förändrats under århundradena, nu förtiden ser det mycket 

annorlunda ut än vad det gjorde på 1600- och 1700-talen. Det har gått från att ha varit en 

central del i undervisningen till att få alltmindre undervisningstid. Idag har religionsunder-

visningen i skolan en ganska bred bas där man vill få in och få med religionslära om olika 

religioner, etik och moral. Dagens religionsundervisning berör inte bara läran om religioner 

utan även frågor och ämnen som får eleverna att reflektera över bland annat samhällsfrågor 

och mänskliga rättigheter. Genom dessa reflektioner kan förhoppningsvis eleverna tänka 

igenom sina egna uppfattningar och tillägna sig ny kunskap.  

 

Det var kyrkolagen år 1686 som införde att föräldrar och husbönder skulle lära barn och 

tjänstefolk att läsa. Det blev även obligatoriskt att lära sig den kristna trons huvudstycken 

enligt katekesens framställning. Föräldrarna fick undervisningsplikt som gjorde detta tidiga 

utbildningssystem möjligt och prästerna som genom husförhör kontrollerade kunskaperna. 

Det var Luther som presenterade denna metod, i hans stora katekes skrev han ”Det är … 

också varje husfaders plikt att åtminstone en gång i veckan förhöra sina barn och sitt 

tjänstefolk för att utröna, vad det i katekesen vet och lära sig, samt, där det intet kunna, med 

allvar tillhålla dem att lära sig den” (Hartman 2000:213). Det var 1842 som staten tog över 

undervisningsansvaret genom 1842 års skolstadga. Då infördes skolplikt istället för 

föräldrarnas undervisningsplikt i hemmet. Det hade blivit nya tider då det inte längre räckte 

med att kunna läsa fromma texter utan människor behövde lära sig att skriva och räkna. I 
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praktiken infördes skolplikt för barnen inte förrän vid 1882 års skolstadga. Under denna tid, 

under folkskolans första 75 år, var skolan en ren religionsskola. För de flesta människorna på 

denna tid var de i skolan främst för att få förberedande undervisning inför konfirmationen.  

Religionsämnet var det ämne som ojämförligt tog upp mest tid i undervisningen. I skolans 

ledning och administration hade kyrkan stort inflytande. Kyrkoherden var t.ex. självskriven 

ordförande i skolstyrelsen fram till 1930-talet. Inflytandet från kyrkan fanns dock kvar ännu 

längre. Detta såg folkskollärare som ett problem eftersom prästerskapet saknade pedagogisk 

utbildning. Likväl var prästerskapet överordnad folkskollärarna som kämpade för att stärka 

sin självständighet. Runt sekelskiftet och genom folkrörelserna kom religionsundervisningen 

att förändras. De samhällsförändringar som skedde under denna tid påverkade även skolan. 

Hur kyrkan påverkade skolan kritiserades ännu en gång, nu av folkrörelserna. Det hela 

resulterade i att sekulariseringen i skolan påbörjades. Religionsundervisningen påverkades 

främst genom nytt undervisningsinnehåll och i ett gradvis minskat timantal för ämnet.  

Under folkskolans drygt 150 år har religionsämnet varit ett ämne i stark förändring. Hartman 

menar att det finns fyra vändpunkter i religionsämnets förändringsprocess.  

 Den första vändpunkten var årtiondena före 1883 års normalplan. Då avvecklade man 

undervisningssystemet där föräldrarna skulle undervisa i hemmet och lade istället 

ansvaret på lärare i skolan även när det kom till att undervisa religionsämnet. Vid 

denna tid började religion dock betraktas mer och mer som något privat. 

 Den andra vändpunkten var när 1919 års undervisningsplan för folkskolan kom. Det 

var liberala och socialdemokratiska krafter som bröt med den gamla folkskolans 

formaliserade arbetssätt. De vill istället fokusera mer på elevcentrerad undervisning 

och barnanpassad undervisning. Vid denna tid försvann Luthers lilla katekes i alla fall 

formellt. I och med det var inte skolan längre konfessionellt bunden till Svenska 

kyrkan när man undervisade i religion. Nu infördes en icke konfessionell undervisning 

i kristendom.  

 Den tredje vändpunkten var 1962 då det kom ett krav på objektivitet i kristendoms-

undervisningen, vilket innebar att det skulle vara en allsidig och saklig undervisning 

om religion.  

 Den fjärde vändpunkten kom med 1969 års läroplan. Då gick man från en 

stoffcentrerad undervisning till en mer elevcentrerad undervisning. Nu introducerades 

även livsfrågeorientering i skolan, vilket hade stor påverkan på denna profilförändring.  
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 Hartman menar att det även finns en femte vändpunkt. Det är då 1990-talets 

skolreform förändrade skolväsendet. Kommunalisering av skolan, övergången från 

regelstyrning till målstyrning, friskolornas ökade utrymme och möjligheter och 

livsfrågepedagogikens nedtoning. (Hartman 2000:216-217).    

Gymnasieskolans start i Sverige var på 1600-talet, då Sverige ville utvecklas till en stormakt. 

De som gick på gymnasiet skulle utbilda sig till ämbetsmän av olika slag i kyrkan eller staten. 

Kyrkan hade starka band till gymnasieskolan. De bäst ställda familjerna skickade inte sina 

barn till gymnasieskolan på denna tid utan stannade i hemmet och undervisades av 

informationer. Till en början var det bara pojkar som fick studera på gymnasiet. Det var först 

på 1860-talet som gymnasieskolan fick ett stort statuslyft, då läroverket inrättades. Läroverks-

lärarnas status höjdes och det blev en aktad och ansedd yrkesgrupp. Lärarnas uppgift var att 

fostra ungdomarna som var landets framtid. Kyrkans inflytande i gymnasieskolan fanns kvar 

långt in på 1900-talet, fram till 1950-talet var biskopen inspektor vid gymnasiet. Religions-

undervisningen har sett ut på olika sätt i gymnasieskolan och folkskolan. Eftersom gymnasie-

skolan aldrig har varit obligatorisk har fokuset på kristendomsundervisning som folkfostran 

främst legat på folkskolan som varit obligatorisk.  

 

Gymnasieskolans utveckling av religionsundervisnings har varit lång. I början var målet att ge 

yrkesförberedande ämnesutbildning till elever som skulle bli präster. På 1800-talet ändrades det 

och fokus var på en allmän kristendomsundervisning. Kristendom undervisades i syftet att det 

var en del i det bärande kulturarvet. På 1900-talet blev religionsundervisningen en del av 

livsåskådningsstudier som det ansågs att elever behövde ha i undervisningen. Man fokuserade 

på elevernas behov och sökande då man ansåg att ungdomsåren är den period då ungdomar 

söker sin livsväg, sin identitet och brottas med de stora frågorna. Genom religionsstudier var 

målet att påverka elevernas personlighetsutveckling. På 1990-talet blev religionsämnet ett 

kärnämne, vilket innebär att det blev ett obligatoriskt ämne för alla linjer. Enligt Hartman var 

en anledning till att det beslutades om religionsämnet som ett kärnämne var att det sågs som del 

av en medborgarutbildning som anses som en viktig del i ett mångkulturellt samhälle som 

Sverige (Hartman 2000:230).  

 

Religionsundervisningen på gymnasieskolan har utvecklats från att fokusera på att utbilda 

präster och ha starka band till kyrkan till att bli mer personlig. Fokus ligger nu på eleverna 

och att ge dem ett brett utbud av olika religioner samt att ge dem kunskap som kan utveckla 
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och hjälpa dem i deras egna identitetssökande. Kristendomen har fortfarande en särställning i 

religionsundervisningen, vilket jag kommer att beskriva mer i kommande avsnitt, då det står 

så i kursplaner som Skolverket har skrivit.   

 

3.1 Läro- och kursplaner 

 

På samma sätt som religionsundervisningen har förändrats under åren, har styrdokumenten 

ändrats och utvecklats. Under den stora skolreformen som genomfördes efter andra 

världskriget växte den rationella läroplanskoden fram. Det var under denna tid som makarna 

Myrdal hade stort inflytande på samhällsutvecklingen. Skolan förändrades då man strävade 

efter att på vetenskaplig grund forma rationella mål för skolan, för att på så vis forma 

samhällsutvecklingen. Tidigare hade läroplanskoden i folkskolan haft sådana starka band med 

kyrkan således var den alltså mer teologisk än ”moralisk”. Det var vid sekelskiftet som 

kyrkans band började lösas upp och då blev läroplanskoden mer moralisk.  

 

Hartman beskriver hur religionsundervisningen i skolan har förändrats genom åren då 

innehållet har blivit mer inriktat på pluralitet och minskad konfessionell prägel. Han påpekar 

även att religionsundervisningen har fått mindre timantal i skolan, men att ämnet samtidigt 

har expanderat i stoffmängd. Man vill alltså få med mer i undervisningen på kortare tid.  

 

”1824 Kristen tro enligt Svenska kyrkans lära. 

1919 Kristen tro enligt allmän protestantisk tolkning. 

1962 Kunskaper om kristendomens urkunder och historia samt om alternativa uppfattningar. 

1969 Individualisering orientering bland olika religioner och livsåskådningssystem. 

1994 Kunskaper på olika nivåer om religioner och livsåskådningssystemet” (Hartman 

2000:232).   

 

 

3.1.1 Lgr 69  

 

Läroplanen även kallad Lgr 69 beskriver upprepande hur elever ska fostras till demokratiska 

medborgare. Eleverna ska utvecklas till goda medborgare som kan medverka och bidra i 
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samhället.” Skolan skall ge honom en god uppfattning om de värderingar och principer som 

bär upp rättsordningen i vårt demokratiska samhälle”(Lgr69:13). 

”Skolan utgör en del av samhället. Skall den lyckas främja elevernas utveckling till goda 

samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället och stärka deras samhörighet 

med det”(Lgr69:11). 

 

För att eleverna ska bli medvetna medborgare och ha kunskap av omvärlden föreskriver 

Lgr69 att undervisningen i skolan måste ha ett rikare innehåll än den tidigare haft. Detta 

måste förändras för man lever i ett ”komplicerat samhälle”. Förutom grundläggande språk och 

räknefärdigheter ska eleverna få saklig och allsidig undervisning i bland annat religions-

kunskap. ”Den skall genom en objektiv, d.v.s. saklig och allsidig undervisning i religions-

kunskap och i ämnen av samhälls- och naturorienterande slag föra dem in i den omgivande 

verkligheten och i det förflutna, söka klargöra sambandet mellan det förflutna och det 

närvarande samt orientera dem i livsåskådningsfrågor”(Lgr69:12). 

Tankar om att eleven ska få utveckla sin personliga identitet i skolan framkommer i 

läroplanen från 60-talet. I Lgr69 står det att ”Vid sidan om uppgiften att stimulera och öva 

elevens tankeförmåga är uppgiften att utveckla hans känslo- och viljeliv väsentligt för 

personlighetsutvecklingen”(Lgr69:13).  

 

Läroplanen från år 69 är mycket inriktad på förändring då man vill att fokusen ska vara på att 

eleverna ska lära sig från det sätt som passar dem bäst. Läraren ska göra sitt bästa för att 

entusiasmera eleverna och få deras intresse. Med Lgr69 gör man en stor förändring från hur 

det tidigare var, när det var läraren som styrde undervisningen och det var mer fokus på 

sakliga fakta, då memorering och att lära sig kunskap utantill var en stor del i lärandet. Lgr69 

föreskriver att man lägga mer energi på att alla ska lära sig mer bredkunskap och att eleverna 

ska finna nya metoder för lärandet och sökande av kunskap.   

 

3.1.2 Lpf 94 

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, även kallad Lpf 94, är den läroplan som varit 

aktuell i gymnasieskolan de senare åren. I den beskriver Skolverket hur den svenska skolan 

ska arbeta och vilka mål personal och elever ska eftersträva. Lpf94 fokuserar mycket på att 

eleverna ska fostras till demokratiska medborgare. Demokrati är ett återkommande begrepp. 

Man vill att eleverna ska fostras till demokratiska och ansvarsfulla medborgare genom att all 
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undervisning ska genomsyras på demokratisk värdegrund. Med det menas att skolan har ett 

ansvar att fostra elever. Fostra eleverna var skolans uppgift även i folkskolan men då till goda 

kristna. Personlig utveckling är även det ett återkommande begrepp i läroplanen, elever ska 

genom reflektion av bland annat sina egna kunskaper växa som individer. Följande är 

föreskrivet i Lpf94, ”En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder”(Lpf94:3-4).   

Även i modern tid har kristendom en särställning i gymnasieskolan. ”I överensstämmelse med 

den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lpf94:3). 

Kristendomens särställning är även nämnd i kursplanerna för religionskunskap. Samtidigt som 

kristendomen har en särställning i styrdokumenten understryker den även att Sverige är ett 

mångkulturellt land och att det är en växande rörlighet över nationsgränserna.  

Under normer och värden är riktlinjer för läraren att han eller hon ska ”klargöra det svenska 

samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden 

och faktisk verklighet,”(Lpf94:13).  

 

Under mål och riktlinjer presenterar Skolverket följande mål att uppnå som skolan arbetar för 

att ge eleverna, ”Har förmåga att kritiskt granska och bedöma det elever ser, hör och läser för 

att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,”(Lpf94:11).  

I styrdokumenten från 1994 är eleverna i fokus, man tror på att hjälpa alla elever och därför 

kan inte undervisningen se exakt likadan ut, för alla elever är olika. Skollagen fastslår att 

utbildningen i alla skolor i landet ska vara likvärdig. Men med likvärdig utbildning menas inte 

att det ska vara exakt samma undervisning för alla. ”En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas 

lika”(Lpf94:4). Det understryks att de elever som har svårt att uppnå målen ska få särskild 

uppmärksamhet. Detta synsätt är mycket annorlunda från hur det var i den tidiga folkskolan.   

 

I ämnesbeskrivningen för religionskunskap beskriver man att ämnet har sin vetenskapliga 

grund i religionsvetenskapen, men är till sin karaktär tvärvetenskaplig. Syftet med 

religionskunskap är att eleverna ska bredda, fördjupa och utveckla kunskapen om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningsätt och olika tolkningar av dessa. I ämnesbeskriv-

ningen står det även att kristendomen har en särskild betydelse i religionskunskapsunder-

visningen. ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska 
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samhället”(skolverket.se). Samtidigt som man fastslår kristendomens särställning menar man 

att eleverna ska utveckla en beredskap och förståelse för den mångfald som finns i samhället. 

Eleverna ska reflektera och analysera över människors värderingar och trosföreställningar för 

att utveckla respekt och förståelse.  

Mål  

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. 

 

 

3.1.3 Gy 11 

 

I den senaste läroplanen för gymnasieskolan föreskriver man att skolan ska byggas på en 

demokratisk grund. ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på”(Gy11:2). Det står föreskrivet att läraren ska ”klargöra det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna 

diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska 

händelser”(Gy11:8). Gy11 beskriver även hur den kristna traditionen i Sverige påverkar 
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skolan, ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism ser detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande”(Gy11:2). Samtidigt som Gy11 ger kristendom en särställning föreskriver 

man upprepande gånger att elever ska vara medvetna om den mångfald och mångkultur som 

finns i Sverige idag. ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

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

värden som ligger i en kulturell mångfald”(Gy11:2). Läroplanen föreskriver ännu en gång hur 

viktig den kulturella mångfalden är och hur det ska ingå i olika ämnen i skolan.  

 

”Undervisningen i olika ämnen ske ge eleverna kunskaper om den Europeiska Unionen och dess 

betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- 

och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse 

för den kulturella mångfalden inom landet”(Gy11:4). 

 

Kursplanen för Religionskunskap 1 ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap 

samt förmåga att analysera dessa. 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, 

andra religioner och livsåskådningar.  

 

 

4. Analys 

 

Religionskunskap som ämne i skolan har sedan kyrkan och staten separerade varit ett 

diskuterat och ibland ifrågasatt kursämne. Själv skulle jag vilja påstå att de som kritiserar 

ämnets legitimitet i skolan kanske inte har närmare kännedom om vad kursplanen innehåller. 

Det är för det första lätt att anta att lärarna som undervisar religionskunskap är utövande 
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troende och att det därför skulle vara ett problem. Som blivande gymnasielärare är min 

bedömning att majoriteten inte är aktivt troende, men att genom den didaktiska 

undervisningen som vi får skulle inte det vara något problem. I grunden förmodar jag att det 

som skapar allmän debatt om religionskunskapen i skolan är att människor är rädda för att 

eleverna blir indoktrinerade eller att läraren inte är objektiv. Men det som främst ifrågasätts 

angående religionskunskapen är om det är ett ämne som håller sig ajour med hur samhället ser 

ut.  

 

Sverige har genomgått en stor förändring på flera olika sätt särskilt sedan andra världskriget. 

Landet har utvecklats till ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Samtidigt har samhället 

genomgått en sekulariseringsprocess och befinner sig nu i ett postsekulärt tillstånd enligt 

bland andra Ola Sigurdson som är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid 

Göteborgs universitet. Skolan som är en av de viktigaste institutionerna för att fostra och 

utbilda nästa generations medborgare har ett stort ansvar att ge passande undervisning som är 

lämplig i relation till samhällets krav.  

 

Eftersom Sverige har genomgått en sådan dramatisk förändring av samhällsstrukturerna under 

1900-talet borde det även avspeglas i skolundervisningen och hur skolan arbetar. En stor 

skolreform skedde på 1960-talet och då tillkom även Lgr69 som ansågs vara nytänkande i 

skolan. På den tiden var Lgr69 nytänkande, den hade mål som avspeglade samhället som t.ex. 

makarna Myrdal strävade efter och genomförde. Det jag främst tänker på är förändringen till 

elevcentrerad undervisning.  

 

 När 90-talets nya läro- och kursplaner kom anser jag att man kan se tendenser till att 

styrdokumenten inte är tillräckligt anpassade till samhällets rådande värderingar. Det finns 

många likheter i Lgr69 och Lpf94 vilket både har för- och nackdelar. Att fortsätta förespråka 

att skolan ska vara en demokratisk verksamhet som ska fostra eleverna till att bli demokra-

tiska och ansvarstagande medborgare, är fortfarande idag på 2010-talet lika viktigt som det 

var på 60-talet. 1990- och 2010-talens styrdokument uppmärksammar även att Sverige har 

blivit ett mångkulturellt samhälle och att det finns människor med annan bakgrund än den 

kristna. Det är dock något som skulle kunna utvecklas eftersom det han en stor påverkan på 

samhällsförändringen.  
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En aspekt som är positiv med den nya läroplanen Gy11 är att den förespråkar att elever ska få 

förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Att Sverige är ett mångkulturellt land är 

inget nytt, men det är viktigt i dagens samhälle att eleverna får förståelse för vad ett mångkul-

turellt samhälle innebär och vilken reell påverkan det har på samhället. I och med de höger-

extrema vindar som drar in över Sverige och andra delar av Europa är det viktigt att nästa 

generation får förståelse och kan respektera olika kulturer. Grunden i en demokrati är ju att 

alla medborgare har lika rättigheter.   

 

Jag skulle vilja påstå att det finns fem punkter som skulle kunna bidra till en förbättrad skolan 

eller är sådant som bör uppmärksammas för att nå den bästa undervisningen. Den första är hur 

globaliseringen påverkar skolan, den andra hur identitet i samband med det tomrum som finns 

hos dagens ungdomar bör uppmärksammas, det tredje är hur frihet och ångest påverkar män-

niskan, det fjärde är hur religioner definieras i kursplanen och det femte är hur väl anpassade 

kurslitteraturen är.  

 

Globalisering 

 

Något som saknas i kursplanen för religionskunskap är relationen mellan det moderna 

samhället och religionen. Framför allt de möjligheter som globaliseringen frambringar. Det 

handlar om de praktiska möjligheterna som idag kan användas i skolan och undervisningen, 

framför allt användandet av Internet och olika sociala medier. Det handlar även om hur 

undervisningen påverkas av hur samhället förändras genom t.ex. globaliseringen. I ett 

postsekulärt samhälle har globaliseringen en stor påverkan då olika religiösa grupper bland 

annat sprids lättare och kan ha kontakt över gränser. Det resulterar i att religiösa grupper 

växer och utvecklas lättare och att det i sin tur borde påverkar hur skolan väljer att undervisa 

ämnet religionskunskap.  

 

Under 1990-och 2000-talen har t.ex. Internet blivit en stor del av människors vardag. 

Sambandet mellan användandet av Internet och samhällsutvecklingen ger många nya 

möjligheter. Genom det postsekulära tillståndet som Eek förespråkar, där det oorganiserade 

religionerna och nyandlighet är närvarande, resulterar det i många nya och utvecklande 

möjligheter för religioner att växa och spridas. På grund av dessa nya möjligheter för 

religioner bör de som arbetar i skolan vara medvetna om vad som sker i samhället och 

integrera det i undervisningen. Jag inser att Skolverket har uppmärksammat användandet av 
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Internet, ett exempel är att det rekommenderar olika religiösa webbplatser på deras hemsida 

”www.skolverket.se”. Det är sidor med mycket basfakta som t.ex. Wikipedia, Religion.nu och 

Bibelsajten.se. Det är bra att Skolverket uppmärksammar användandet av Internet i skolan, 

men det bör dock vara mer än att söka fakta om olika religioner. Bristen på konkreta krav på 

att använda sig av nya verktyg i undervisningen, som Internet i kursplanen, bidrar till att 

skolan kan hamna efter hur den verkliga samhällsutvecklingen ser ut. I ett ämne som 

religionskunskap som delvis är ett historiskt ämne där eleverna behöver få undervisning i 

religionshistoria för att få relevant bakgrund till ämnet, men samtidigt föreskriver kursplanen 

att eleverna ska få förståelse för hur religioner fungerar i samtiden. Då bör även samhällets 

aktuella förhållanden diskuteras och avspegla sig i undervisningen.  

 

Mia Lövheim är adjunkt i religionssociologi vid Uppsala universitet hon har forskat i vad 

Internet har för roll i ungdomars relation till religionen. I artikeln ”Rethinking Cyberreligion – 

Teens, Religion and the Internet in Sweden” argumenterar Lövheim för att svenska ungdomar 

har god tillgång till Internet och att de känner trygghet i att de kan vara anonyma när de är 

aktiva där (Lövheim2008:206). Enligt Lövheims undersökning om hur ungdomar i Sverige 

använder Internet i förhållande till religionen, menar hon att ungdomar främst kommer i 

kontakt med religionen genom skolan och vänner, men samtidigt uttrycker hon att ungdomar 

nuförtiden oftare diskuterar religion på de nya medier, som exempelvis Internet, istället för 

med familj och kyrkan som tidigare var vanligt (Lövheim 2008:215). Lövheim blev även 

intervjuad i Svenska Dagbladet där hon uttrycker följande; ”De unga sökte efter tecken på att 

religion är någonting privat, och gick in i diskussionen för att finna sin tro”(svd.se). 

Globaliseringens påverkan genom framför allt Internet har haft och kommer mycket troligt 

fortsätta att utveckla hur ungdomar diskuterar och upptäcker religionen.  

 

I skolan passar det även utmärkt att undervisa om hur moderna media såsom Internet och 

sociala nätverk t.ex. Twitter och Facebook, påverkar religioner i samhället för att visa hur det 

globala samhället ser ut.  Ett resultat av den globaliserade världen är att det blivit lättare att 

kommunicera över gränser som inte fanns tidigare. Ett exempel på hur denna globalisering 

förändrar världen idag är t.ex. hur den ”arabiska våren” har förändrat tillståndet i flera länder 

kring Medelhavet. Det är något som sker i länder som inte har uppnått samma samhällsut-

veckling som Sverige, utan det finns en stark religiös tro i dessa länder. Jag inser att dessa 

ämnen främst hör hemma i samhällsundervisningen, men eftersom globalisering påverkar hela 
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samhället och då även de religiösa massorna anser jag det vara berättigat att dessa frågor till 

viss del utgör en integrerad del av religionsundervisningen i skolan.  

 

I ett föränderligt samhälle som vårt borde skolan vara medveten och arbeta för att vara 

uppdaterad så att man har den mest relevanta och moderna undervisningen både vad gäller 

metoder som material. Eftersom det pågår en förhållandevis stor förändringsprocess i 

samhället har detta successivt gått in i ett nytt tillstånd och det borde därför vara av stor 

betydelse i hur skolan och undervisningen utformas. Det här är speciellt relevant i 

undervisningen i religionskunskap för ett postsekulariserat tillstånd betyder att man numera 

ser på religion på ett nytt sätt.   

 

 

Identitet 

 

Som Eek tar upp i sin bok Stanna i vattnet har dagens ungdomar och även äldre många tankar 

kring identitetsfrågor. Styrdokumenten från 2011 föreskriver på ett fåtal ställen hur identitet är 

viktigt för elevernas utveckling. Gy11 föreskriver följande i relation till identitet; ”Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Gy11:2). Jag tolkar att ”egenart” syftar 

på att eleven ska finna sin egen identitet. Det här påvisar att skolan i alla fall bör ha 

identitetssökandet som del i skolans arbete. Gy11 föreskriver även följande; ”En trygg 

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

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (Gy11:2). ”Skolan 

ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska 

utan också det nordiska, europeiska och ytterst globala”(Gy11:2). Det Gy11 föreskriver är 

mer fokus på det gamla istället för det moderna samhället. Gy11 menar att elevernas identitet 

stärks av att känna till deras kulturarv, vilket jag håller med om. Det kan dock vara 

problematiskt i praktiken då vi lever i ett mångkulturellt samhälle att hjälpa alla elever med 

denna fråga på ett likvärdigt sätt. I stället för att fokusera på det historiska arvet skulle det 

vara bra att diskutera hur det moderna samhället formar människor. I kursplanen för 

religionskunskap är identitet även nämnt ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan 

formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, 

traditioner och historiska och nutida händelser”(www.Skolverket.se). Det är utmärkt att 

skolan har uppmärksammat identitetssökandet som är en viktig del för ungdomars självkänsla 

http://www.skolverket.se/
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så som det föreskrivs i läroplanen. Frågan man måste ställa sig är om skolan är medveten om 

hur begreppet identitet har förändrats. Av styrdokumentens beskrivning av begreppet kan det 

tolkas som att det förenklas, eftersom det inte ges någon närmare beskrivning av vad man 

avser med identitet. Det är även viktigt att ha en tydlig definition av termen identitet, eftersom 

resultatet av det förändrade samhället kan betyda olika saker för elev och lärare.  

 

 

Frihet och ångest  

 

En annan dimension av hur människans situation blir påverkad tar Sigurdson upp i sin bok 

”Det postsekulära tillståndet”. Han tar upp tanken om att frihet leder till ångest hos 

människan. Med all frihet som ges i uttryck i allt från att välja vilken smak på läsken man ska 

dricka till vilket yrkesval man ska välja genererar det i val som kan ge ångest. Den danske 

filosofen Sören Kierkegaard menar att ångest är ”>>frihetens verklighet som möjlighet till 

möjligheten<<”(Sigurdson2009:163). Med det menas att ångest uppstår när människan inser 

att hon har fler möjligheter än vad hon själv kan omfatta. Alla val som görs dagligen är inte 

enligt Kierkegaard det som främst genererar i ångest utan själva möjligheten i att det finns så 

många val och då även möjligheter som inte är realiserade. Nu för tiden uppstår fler och fler 

möjligheter för människor bland annat på grund av det globaliserade samhället. 

 

En annan person som har skrivit mycket om människans frihet och hur det påverkar identitet 

är Erich Fromm. Han är en tysk författare född 1900, som skrev bland annat boken ”Flykten 

från friheten” där han beskriver hur människor påverkas av friheten. Han menar att 

människan har hamnat i ett slags kugghjul där meningen till livet försvinner och livet förlorat 

sin mening. ”Hjälplöshet och tvivel paralyserar livet, och för att kunna leva söker människan 

fly från friheten, den negativa friheten. Hon drives därmed in i en ny träldom”(twice.se). Han 

menar även att med all frihet som resulterar i ett stort ansvarstagande för sitt eget liv och 

många val i livet blir människan rädd och osäker för den nya friheten. Dessa tankar påverkar 

därför människors identitetskapande och även det är en nämnare som skolan borde 

uppmärksamma 
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Definition av religion  

 

 Skolan skulle även kunna förbättra den förenklade bild av religioner som ges i 

styrdokumenten. Styrdokumenten och framför allt kursplanen i religionskunskap ger en 

förenklad bild av vad religioner är idag. Första punkten för vad eleverna ska få förutsättningar 

för att utveckla är; ”1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika 

tolkningar och perspektiv”(www.skolverket.se). Genom att skriva religioner och 

livsåskådningar tolkar man det som de traditionella religionerna främst världsreligionerna, 

organiserade religioner och livsåskådningar. Så som Eek beskriver det har ungdomar en 

sökande inställning när det handlar om religiositet. Men inte till den traditionella och 

organiserade religionen. Ungdomar idag är intresserade av oorganiserade religioner och ser 

det mer som en privatsak. Det privatreligiösa har blivit mycket betydelsefullt för ungdomar 

som föredrar det framför det etablerade. Därför kan man dra en slutsats om att de etablerade 

världsreligionerna inte är av lika stor vikt i undervisningen som dem tidigare varit. Synen på 

vad religion är och vad som bör tas upp i undervisningen borde moderniseras.  

 

Anpassad kurslitteratur 

 

En sista tanke om hur religionsämnet skulle kunna förbättras och anpassas till det rådande 

samhällsståndet är att ha väl anpassad och aktuell kurslitteratur i skolan. En uppsats från 

Högskolan i Gävle 2010 skriven av Lejla Basic argumenterar för en mer elevanpassad 

undervisning, där eleverna känner igen sig. Hon undersöker om kurslitteraturen har hängt med 

och utvecklats allteftersom samhället förändrats. Slutsatsen är att det finns böcker som 

presenterar religioner på ett sätt som motsvarar dessa krav, som t.ex. boken ”Relief”. ’”Relief 

ger en nyanserad bild av religion, bland annat genom att synliggöra dessa religioner på ett sätt 

som elever kan relatera till”’ (Basic2010:41). Basic argumenterar för att kurslitteraturen bör 

vara sådan att eleverna kan relatera till denna och det gör de bäst genom att förstå hur 

religioner uttrycker sig i vardagen. ”Jag finner det därför ytterst nödvändigt att en lärobok ska 

presentera de olika religionerna och livsåskådningarna närmare elevernas vardag, en vardag i 

ett land där varje elev kan känna igen sig, dvs. i det mångkulturella Sverige”(Basic2010:41). 

Det Basic kritiserar är att många kursböcker presenterar en ytlig bild av det mångkulturella 

Sverige men är sålunda böckerna endast är mångkulturella på ytan. Författarna till 

kursböckerna presenterar dock ett mångkulturellt samhälle, men jag saknar perspektiv inifrån. 

Hur framför allt ungdomar med annan kultur och religiös tro än den kristna lever i Sverige 

http://www.skolverket.se/
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borde vara bättre presenterat i kursböckerna. Det är något som Basic ser en brist på när hon 

granskar kursböcker. Hon menar att religionskunskapens mål är att eleverna ska få förståelse 

för olika religioner och livsåskådningar. Därför bör, om skolan ska vara uppdaterad, 

kursböckerna behandla olika religiösa grupper på ett mer ingående och beskrivande sätt. 

 

5. Avslutande reflektioner  

   

Slutligen vill jag påstå att frågeställningarna har besvarats i den här uppsatsen. Frågeställ-

ningen om huruvida religionskunskapen hör hemma i ett sekulariserat/postsekulariserat 

samhälle besvaras genom beskrivningen av den svenska samhällsutvecklingen och 

beskrivningen av de rådande samhällsförhållandena. Att anta att religionen helt har försvunnit 

och inte har någon betydelse efter sekulariseringsfasen är underskatta kraften och behovet av 

denna. Sekulariseringsfasen har gjort att religion har fått mindre officiellt inflytande genom 

att staten och kyrkan numera är separerade, men religionen försvann inte från människors 

medvetande. På grund av sekulariseringsfasen och det postsekulära tillståndet har religion fått 

nya uttryckssätt. Därför och även på grund av ett mångkulturellt samhälle är religionskunskap 

ett viktigt ämne i skolan.  

 

Religionskunskapen i gymnasiet har en given plats som ämne. Det finns dock utrymme för 

förbättringar i styrdokument. Efter presentationen av det svenska samhällets utveckling anser 

jag att det är tydligt att ett ämne som religionskunskap är viktigt i skolan. Det ger eleverna 

förståelse för det svenska samhället och förståelse för människor med olika religiösa 

livsåskådningar. Sådan förståelse är nödvändig för en grundläggande tanke inom skolan som 

är fostran av ett demokratiskt synsätt.  

 

Jag anser att läro- och kursplanen är skriven på ett sätt där de viktigaste grunderna i 

religionskunskapen är angivna. Det innefattar t.ex. att olika religioner ska undervisas utifrån 

olika synsätt. Jag har ovan beskrivit hur undervisningen i skolan skulle kunna förbättras. Om 

dessa punkter antogs anser jag att religionsundervisningen skulle bli mer komplett. Det är 

framför allt viktigt att skolan är väl med i moderniseringen som sker i samhället. Skolan är en 

institution som fostrar elever till att bli goda, ansvarstagande och demokratiska medborgare. 

För att göra det på bästa möjliga sätt måste skolan vara i fas med samhällsutvecklingen. Jag 

anser även att det är viktigt att styrdokumenten ger en tydlig förklaring på vad som föreskrivs. 
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I relation till det postsekulariserade tillståndet anser jag att frågor om identitet är viktiga, 

eftersom de spelar en viktig roll i ungdomars liv. Därför är användandet av begreppet identitet 

i styrdokumenten ifrågasatt i den här uppsatsen. Jag anser samtidigt att det bör finnas 

utrymme för tolkning och till viss del en flexibilitet i styrdokumenten för att det skall kunna 

anpassas på bästa sätt till varje klass. Det skulle emellertid underlätta och i vissa fall är det 

absolut nödvändigt att närmare definiera grundläggande begrepp. 
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Sammanfattning 

 

Den första frågeställningen i den här uppsatsen är ”Hör dagens innehåll i religionskunskapen 

hemma i dagens mångkulturella och sekulära/postsekulära tillstånd?”.  Slutsatsen är att 

religionskunskap i skolan är ett relevant ämne där eleverna kan utveckla delar av det som står 

föreskrivet i läroplanen för gymnasiet. Även om ett land som Sverige varit i en lång 

sekulariseringsprocess betyder det inte att religion ämnets relevans i skolan har avtagit. 

Religionskunskap i dagens postsekulära tillstånd är mer än någonsin ett viktigt ämne för nästa 

generation. På grund av att den möjlighet till fördjupning i elevernas egna identitetssökande 

och förståelse för hur andra människor i Sverige och världen lever. Det finns dock inslag i 

innehållet i religionskunskapens styrdokument som jag anser kan förbättras. Dessa är svaret 

på den andra frågeställningen om hur religionsämnet bör anpassas till samhället.  

 

Den andra frågeställningen är ”Hur bör religionsämnet anpassas till samhället i övrigt?”. För 

att besvara den frågan grundar jag mycket av min analys på beskrivningen av utvecklingen 

från det sekulära till det postsekulära tillståndet. Begrepp som globalisering och identitet 

diskuteras i relation till samhällsutvecklingen och hur de kan förändra religionskunskapen. 

Totalt ges fem synpunkter på hur religionsämnet bör anpassas till samhällsutvecklingen de är; 

globalisering, identitet, frihet - ångest, definition av religion och anpassad kurslitteratur. Jag 

är medveten om att Skolverket uppmärksammar flera av dessa begrepp i styrdokumenten, 

men jag anser att det skulle bli en förbättring om de yttrycks bättre eller utvecklades. Dessa 

nämnda synpunkter kan vara en bidragande faktor till att religionskunskap i gymnasieskolan 

är ett relevant ämne där eleverna får en undervisning som är i takt med samhällsståndet.    
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