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Abstract 

Studien handlar om religionsämnets utveckling över tid. Syftet med studien är att undersöka 

hur religionsämnets roll och inriktning förändrats i svenska skolan under perioden 1842 till 

2017, genom att sammanställa forskning på området. Frågeställningarna är: Vad har ämnet för 

uppgift under olika perioder? Hur har undervisningen inom religionsämnet förändrats? Vad 

har samhällsutvecklingen för betydelse för denna utveckling? I studien granskas och 

sammanställas tidigare forskning. Det material som används i studien är artiklar, böcker och 

avhandlingar. Slutsatserna i denna studie är att det finns en tydlig förändring. Den största 

förändringen har varit att religionsundervisningen har gått från att eleverna har undervisats i 

kristendom till att de undervisas om religion.  

  

Nyckelord: religion, historia, kristendomskunskap, religionskunskap, skolans utveckling, 

religionsämnets utveckling, samhällsutveckling 
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1. Inledning  

Sedan införandet av folkskolan i Sverige har religionskunskap i olika former varit ett 

obligatoriskt inslag. Alla elever i grundskolan och gymnasiet studerar idag ämnet. Religion är 

ett brett begrepp som ofta har olika betydelser beroende på vem man frågar. Ingvar Svanberg 

och David Westerlund (2011, s. 13) skriver att religion i vanlig mening ofta är det man i 

vardagen talar om som religion, alltså kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och 

övriga trosuppfattningar i världen. Religion väcker starka känslor hos människor och 

begreppet skapar ibland debatt och oförståelse bland människor. Det är ett ämne som många 

gånger är känsligt men samtidigt också personligt.  

  

I Sverige har kristendomen och kyrkan länge varit sammanbundna med samhället och staten. 

Många länder i världen som haft kyrka och stat knutna till varandra har haft religionskunskap 

som ett obligatoriskt ämne i skolan (Falkevall 2013, s. 17). I Sverige har religionsämnet dock 

förändrats och i takt med att samhället förändrats har religionen fått en annan betydelse. Det 

har inneburit att också undervisningen i religion har förändrats. Lärare undervisar idag om 

religion och inte i religion som de gjorde förr (Falkevall 2013, s. 21). Det betyder att 

religionsundervisningen i Sverige har övergått från kristendomsundervisning där syftet varit 

att uppfostra eleverna till kristna medborgare, till religionsundervisning som innebär att 

undervisningen nu handlar om att lära eleverna om olika religioner och trosuppfattningar. 

Religionens betydelse i det svenska samhället har alltså förändrats över tid. Kyrkan och staten 

som tidigare varit en enhet, är sedan millenniumskiftet skilda från varandra. Från att ha varit 

ett tämligen homogent kristet land är nu Sverige ett av de mest sekulariserade länderna i 

världen. Svanberg och Westerlund (2011) skriver att  

  

En avtagande auktoritetstro, ett minskat kristet inflytande i 

samhället, en allmän sekularisering och inte minst en ökad 

individualisering har skapat förutsättningar för religiös mångfald  

(s. 305).  

  

Sverige är idag alltså ett land med många olika religioner och kulturer. Det lever drygt 10 

miljoner människor i landet. Det talas olika språk och det finns en grundlag som säger att vi 

har religionsfrihet (Karlsson & Svanberg, 1997).  
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Skolverket (2011, s. 186) skriver i kursplanen för religionskunskap att “I dagens samhälle, 

som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för 

att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.” Religionsämnet är viktigt i skolan. Det 

skapar en förståelse för människor som inte är lika en själv och det ger insikt om olika typer 

av traditioner och livsåskådningar. Idag när det finns en mångfald i samhället är det ytterst 

viktigt att få kunskaper om varandras religioner (Svanberg & Westerlund, 2011). 

  

Skolan är politiskt styrd och det finns olika styrdokument som den ska följa, som exempelvis 

läroplanen. Läroplanen utfärdas av regeringen vilket betyder att politiken spelar roll i skolans 

sätt att agera och undervisa. Läroplanernas innehåll har ändrats genom tiden och fortsätter att 

förändras beroende på vilken regeringen är. Läroplanernas funktion är att förmedla 

värderingar och uppdrag som skolan har. Den svenska skolan har sedan 1962 haft fem 

läroplaner. Innan läroplanerna fanns det normalplaner och undervisningsplaner som styrde 

skolan. De olika styrdokumenten speglar hur samhället har sett ut från tiden de blev gjorda 

och de förmedlar de kunskaper och värderingar som samhället har vid den aktuella tiden. 

Eftersom samhället förut var kristet så var också undervisningen influerad av den kristna 

läran. Samhället och dess värderingar förändras och likaså förändras undervisningen. 

Religionsundervisningens innehåll är inte längre detsamma som förut och även namnet på 

detta skolämne har förändrats med tiden. Samhället utvecklas och tillsammans, sida vid sida, 

utvecklas också skolan. 

  

I den här uppsatsen kommer vi att undersöka religionsämnets förändring från år 1842 då 

folkskolan bildades och fram till idag. Detta kommer vi att göra genom att undersöka ämnets 

roll i olika perioder, undervisningens förändring och samhällsutveckling i samband med 

denna förändring.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur religionsämnets roll och inriktning 

förändrats i svenska skolan över tid genom att sammanställa forskning på området. 

  

Frågeställningar som styr arbetet är: 

• Vad har ämnet för uppgift under olika perioder? 



6 
 

• Hur har undervisningen i religion förändrats över tid? 

• Hur syns samhällsutvecklingen i denna utveckling? 

 

 

Vi har i vår studie valt att fokusera på religionsämnets historia och utveckling i grundskolan. 

Fokus ligger på undervisningen i grundskolan eftersom skolan är obligatorisk för alla barn. 

Alla barn läser religion i grundskolan och de är som mest formbara i de yngre åldrarna vilket 

gör det intressant att fokusera mer på religionsundervisningen för dessa barn/ungdomar. En 

annan avgränsning vi har gjort är att inte gå längre bakåt i tiden än 1842 då folkskolan 

bildades. Vi skriver endast ett kort avsnitt om tidigare år, och detta är för att få en bakgrund 

till vilken roll religionsämnet hade de första decennierna i folkskolan. Orsaken till att vi inte 

går längre bakåt än 1842 är delvis för att det är svårare att hitta relevant forskning, delvis för 

att arbetet skulle bli för stort om vi hade med det. 

  

1.2 Disposition 

I nästa kapitel beskrivs vilken metod vi har använt oss av. Därefter kommer resultaten och 

analysdelen. Där kommer analysen av litteraturen samt resultatet att presenteras och 

redovisas. Forskningen som har gåtts igenom kommer att presenteras genom att delas upp i 

fem perioder. Denna del avslutas med en sammanfattning. I avslutningen på uppsatsen 

kommer diskussionen och därefter slutsatser. I diskussionsdelen diskuteras resultatet, och i 

slutsatser presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning. 

  

  

2. Metod 

Detta kapitel börjar med att berätta om vilken metod och analysmetod som har använts i den 

här studien. Kapitlet fortsätter sedan att berätta om hur vi gick tillväga för att söka efter den 

forskning som använts och det avslutas med en diskussion om studiens tillförlitlighet och 

räckvidd.  
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2.1 Litteraturstudie 

Den metod som vi har använt oss av för att besvara våra frågor är en litteraturstudie. Den 

forskning som används i en litteraturstudie behöver vara av god kvalitet och det ska finnas 

tillräckligt mycket av den för att man ska kunna göra en litteraturstudie (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s. 26f). Eriksson Barajas et al. (2013, s. 31) skriver att när man 

gör en litteraturstudie ska forskaren “...systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.” De betonar att 

urvalsprocessen i en litteraturstudie sker i sex steg. Det första steget är att identifiera ett 

intresseområde och bestämma vilka sökord man ska använda och vi vårt fall är det 

religionsämnets utveckling som är vårt intresseområde. Steg två handlar om att välja vilka 

kriterier man ska ha med i de studier som man hittar. Vi har valt att ha en tidsperiod på 

ungefär 170 år som vi har delat upp i olika tidsperioder som i kronologisk ordning kommer att 

presenteras. Studierna behandlar dessa perioder och de är skrivna på både svenska och 

engelska. I steg tre söker man i lämpliga databaser efter forskning och i steg fyra kan man på 

egen hand söka efter opublicerad forskning. Vi har sökt i Örebro universitets biblioteks 

sökmotorer som presenteras närmare nedan. Det femte steget handlar om att välja ut den 

forskning som man är intresserad av och göra ett första urval. Vi har gjort ett första urval 

genom att läsa abstracten i de avhandlingar och artiklar vi hittat för att se om det är något vi är 

intresserade av. I de olika sökningarna som gjorts har vi fått mellan tre-sex träffar varav en 

har varit relevant för den här studien. I det sista steget, steg sex, ska man läsa igenom den 

forskning man hittar och sedan avgöra om kvaliteten är tillräckligt bra för att man ska ha med 

den (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 81).  

  

Alan Bryman (2011, s. 112) skriver om narrativa litteraturgenomgångar som han beskriver så 

här: “En litteraturgenomgång är här ett medel för att få en initial bild av det tema som man 

vill få en bättre förståelse av.” Vårt tema är religionsämnets förändring och vi vill få en bättre 

förståelse och en överblick över hur ämnet har sett ut från folkskolan fram till idag. Vi vill 

också få en överblick över hur samhället har förändrats under den här tiden och kyrkans 

ställning i de olika perioderna. Den narrativa litteraturgenomgången passar för kvalitativa 

studier, vilken vår studie är.   

 

Bryman (2011, s. 104ff) berättar att den narrativa litteraturgenomgången är en del av den 

systematiska litteraturgenomgången. Den systematiska genomgången sammanfattas i fem steg 
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i Brymans bok. Det första steget är att formulera ett relevant syfte. Han skriver att det är 

viktigt att syftet är tydligt så att beslutet om vad som ska inkluderas samt exkluderas kan 

fattas. Vårt syfte med den här studien är att undersöka religionsämnets förändring i den 

svenska skolan över tid. Vi har varit tydliga med syftet för att studien ska bli så konkret och 

förståelig som möjligt. Andra steget är att beskriva de kriterier som kan styra valet av studier. 

I det steget ska kriterier formuleras som kan styra urvalen av studier som kan komma till 

användning när man går igenom tidigare forskning. Ett kriterium som har använts är att den 

forskning som finns med till mestadels kommer från Sverige. Det finns forskning som är från 

1964 till 2016. Det tredje steget är att leta efter och integrera alla de studier som uppfyller 

kriterierna i steg två. I detta steg ska granskaren ge en bild av de studier som stämmer överens 

med kriterier som bestämt i steg två. Sammanlagt finns det mer än 6200 studier med 

kriterierna ovan. Det fjärde steget är att beskriva viktiga faktorer i de olika studierna. Efter 

ytterligare läsning av studierna som söktes fram har vi beslutat att använda ungefär 26 av 

dessa i den här uppsatsen. Syftet och våra kriterier har varit utgångspunkten för den forskning 

som vi har använt oss av. Det sista och femte steget är att sammanfatta resultaten.   

 

2.2 Material 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 78) skriver att man behöver en sökstrategi för att hitta 

relevant forskning till sin litteraturstudie. Man behöver välja vilka databaser och sökord som 

ska användas, hur gammal eller ny forskningen som man letar efter ska vara och vilket eller 

vilka språk forskningen ska vara på. Vi har försökt att söka efter så nya referenser som 

möjligt, men mycket forskning som finns är lite äldre. Det material som kommer att användas 

i den här studien är vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. Detta material har sökts 

utifrån Örebro universitets biblioteks sökmotorer såsom Primo, Libris och databasen ERIC. 

Vi har använt oss av olika sökord som: religionskunskap, kristendomskunskap, religion, 

kyrka, education, skola, samhälle, Sverige, Sweden, mångkulturellt, sekularisering. När vi har 

sökt material har vi avgränsat sökningen till “peer review”, vilket betyder att vi får upp 

artiklar och annat som är vetenskapligt granskade. På de sökmotorer som inte har detta “peer 

review” har vi istället försökt leta efter avhandlingar och böcker där flera av dem hänvisar till 

just den forskning som vi är intresserade av. Vi har utgått från vårt syfte och våra 

frågeställningar när vi sökt efter tidigare forskning. Efter att ha använt oss av sökorden ovan 

hittade vi ungefär 12-14 avhandlingar och böcker som refererade till ett kapitel av Sven 
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Hartman: “Hur religionsämnet formades”, från år 2000. Hartmans kapitel återkommer 

genomgående i vår studie och därför vill vi uppmärksamma den. Kapitlet ingår i en antologi 

där fyra författare skriver om religionsämnet utifrån olika perspektiv. Det är inte bara 

forskningen i sig vi söker efter, utan också på olika författare som vi har kommit att upptäcka. 

Hartman skriver ibland tillsammans med en Edgar Almén som vi sökt litteratur från. Värt att 

nämna är också Karl-Göran Algotssons bok som ingående beskriver utvecklingen av 

religionsämnet i vissa perioder. Algotssons bok heter “Från katekestvång till religionsfrihet” 

och handlar om debatten om katekestvånget och vägen till religionsfrihet. I vårt sökande av 

mer litteratur letar vi också mycket i referenser i den forskning som vi får fram. Detta ger oss 

en översikt om vilken forskning och litteratur som många använder.  

  

2.3 Tillförlitlighet och räckvidd 

Vi har i denna studie skrivit om Martin Luthers katekes och varför han skrev den, om den 

tidiga undervisningsplikten bönderna hade, om folkskolans start 1842 och dess levnadsår, och 

om religionsämnet från då till nu. Vi har hittat mer forskning som behandlar tidsperioden då 

folkskolan existerade fram till 1980-talet, men inte funnit lika mycket forskning om den 

senare delen av vårt tidsspann. Detta kan bero på att vi fortfarande lever i den senare delen 

och att forskning inte hunnits göras. Vissa tidsperioder blir då bättre förklarade och som läsare 

får man en bättre bild över ämnet än vad man får i de perioder som inte har lika mycket 

forskning. Eftersom själva boken Luthers lilla katekes och även böndernas undervisningsplikt 

inte varit vårt fokus i detta arbete har vi inte tagit del av all den forskning som gjorts om den 

tiden. I vår studie har vi strävat efter att ge en så rättvisande bild som möjligt och återberätta 

för vad varje forskare skriver.  

 

Bryman (2011, s. 353ff) skriver om två begrepp som är grundläggande för en kvalitativ 

undersökning: tillförlitlighet och äkthet. Han berättar att tillförlitlighet består av fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. För att vår studie ska ha en bra trovärdighet har vi använt oss av triangulering 

som innebär att vi har använt flera källor i vår studie. Överförbarhet betyder att vi har ett djup 

och att vi har försökt att ge en så pass “fyllig redogörelse” för det vi skriver om så att andra 

personer ska kunna förstå. Pålitlighet menas med att vi under arbetets gång har haft ett 

“granskande synsätt.” “Detta innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och 
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tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen…” (Bryman 2011, s. 355). Från 

att formulera problemfrågor till att välja vilken metod vi ska använda oss av och till att välja 

vilken forskning som får ta plats berör just hur pålitlig vår studie är. Vi har försökt att skapa 

en så transparent studie som möjligt där varje röst får ta plats och att varje författare ska bli 

redogjord för. Den sista delkriterien, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om hur 

objektiva vi har varit i vårt arbete. Vi har så långt vi kunnat ge en rättvisande bild och 

återberättat för vad varje forskare säger. Vi har inte tagit med personliga åsikter i resultatdelen 

utan bara haft fokus på den forskning som vi har hittat. Vi har försökt att inte utesluta något 

och inte tagit bort olikheter om det funnits några sådana. 

  

Bryman (2011, s. 352) skriver om begreppen reliabilitet och validitet. Dessa kriterier används 

för att bedöma kvaliteten i en undersökning. Bryman (2011, s. 352) skriver om intern 

validitet. Intern validitet menas med att den tolkning som vi göra bör stämma överens med 

den forskning som har gjorts. Bryman (2011, s. 352) skriver också om extern reliabilitet. Det 

betyder att en studie kan göras om av andra forskare och få liknande resultat. Vår studie bör få 

samma eller åtminstone ganska samma resultat oberoende av vilken forskare det än är som 

skulle utföra den. Den forskning som finns ändras inte, men kan dock tillkomma forskning 

inom området allteftersom som kan ge ny information. 

 

Bryman (2011, s. 369) skriver att generalisering kan vara svårt att göra i en kvalitativ studie 

om man exempelvis använder sig av intervjuer eller observationer. Men de resultat som vi fått 

i vår litteraturstudie är generaliserbara eftersom vi använder tidigare forskning som skriver 

ungefär samma saker. Om man tar ett stickprov utifrån vår forskning så blir resultatet 

densamma. Bryman (2011, s. 369) berättar att det är ”…kvaliteten på de teoretiska slutsatser 

som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av 

generaliserbarheten.”     

 

Denna studie är en forskningsöversikt om vad som sägs över vårt valda område, 

religionsämnets historia och utveckling, och vi har tagit del av den forskning som vi har hittat 

på området. Vi har hittat flera forskare som säger samma sak och vi har utifrån det redogjort 

för de olika tidsperioderna. Eftersom flera författare ger likartade tolkningar tänker vi att vår 

studie har en bredd och ett djup som är tillförlitligt. Vi har dock inte hittat mycket forskning 

för den senare tiden vilket kan bero på att vi fortfarande lever i den. Men vi har använt oss av 
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skolans läroplaner för att komplettera den forskning som finns för att våra frågor ska bli 

besvarade och för att få en översikt om vilken roll staten önskar att ämnet ska ha.                   

 

3. Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer resultatet av litteraturstudien att presenteras. Kapitlet börjar med en 

introduktion av Luthers lilla katekes och den tidiga undervisningsplikten. Kapitlet är sedan 

indelat i fem olika tidsperioder med början i folkskolans införande och som sedan slutar med 

nutiden. Efter de fem tidsperioderna kommer en kort sammanfattning och kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om samhällets utveckling i parallellt med skolämnets utveckling.     

 

3.1 Före folkskolan 

Innan folkskolan infördes år 1842 hade kristendomen funnits i Sverige i många århundraden. 

Men det var inte förrän reformationen på 1500-talet som kristendomen kom att få stor plats i 

samhället. Efter att Martin Luther förstått att det fanns en stor okunnighet om kristendomen 

bland befolkningen skrev han Luthers lilla katekes. Luthers lilla katekes sammanfattar fem 

centrala områden inom kristendomen: 1. Tio Guds bud, 2. Trosbekännelsen, 3. Herrens bön, 

4. Dopet och bikten och 5. Nattvarden. Denna Luthers lilla katekes kom att få stor betydelse 

den första tiden i folkskolan (Svenska kyrkan, 2017).       

 

Utifrån 1686 års kyrkolag hade föräldrar en undervisningsplikt vilket innebar att de skulle lära 

sina barn och sitt tjänstefolk att lära sig läsa och lära ut den kristna tron och dess budskap. 

Prästerna i varje socken hade en motsvarande kontrollplikt, vilket innebar att de kontrollerade 

husbönderna i deras undervisningsplikt. Undervisningen och kontrollerna var viktiga eftersom 

att varje svensk skulle uppfostras till en förnuftig och bra kristen medborgare (Almén, 2000, s. 

61; Hartman 2000, s. 212; Hartman, 2012, s. 24ff). Undervisnings- och kontrollplikten fanns 

kvar ända fram till att folkskolan bildades. Sverige var under 1800-talet ett emigrationsland. 

Fler än en miljon människor emigrerade på grund av den fattigdom som rådde i landet och 

detta är en av orsakerna till att folkskolan startades. Staten ville helt enkelt ha mer kontroll 

över kristendomsundervisningen och eftersom det var så många människor som emigrerade 
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blev det svårt att ha koll på böndernas undervisningsplikt och prästernas kontrollplikt. Det 

fanns en slags anda i Sverige som redan långt innan emigrationen menade att Sveriges alla 

invånare var ett. De var ett slags folk. De skulle alla undervisas i den kristna läran och ha 

samma tro (Andersson & Sander, 2015, s. 26ff; Hartman, 2000, s. 214). Andersson och 

Sander (2015, s. 29) skriver att ”Sverige kan ses som ett av de bästa historiska exemplen på en 

så kallad etnisk nation, en nation som på ytan hölls samman av ett gemensamt historiskt arv 

och språk och en gemensam etnicitet och religion.” I och med att folkskolans infördes kom 

strax också skolplikten för alla barn. Alla barn skulle nu undervisas gemensamt i den kristna 

läran med staten som kontrollerade undervisningen. Staten och kyrkan var nära 

sammanbundna vilket skulle komma att prägla undervisningen.      

 

3.2 Statskyrklighet och Luthers lilla katekes (1842-1919) 

I och med att folkskolan infördes år 1842 var det nu skolans uppgift att undervisa eleverna i 

kristendomskunskap. Prästerna hade ofta mycket att säga till om även om de själva inte var 

utbildade pedagoger (Hartman, 2000, s. 214f). Almén (2000, s. 62) påpekar att prästerna ändå 

hade en typ av utbildning. Prästerna eller kyrkoherdarna var skolans ordförande och hade 

uppsikt över skolans undervisning och speciellt undervisningen i kristendomskunskap 

(Algotsson, 1975, s. 31; Hartman, 2012, s. 54).    

 

3.2.1 Ämnets uppgift 

Kyrkan hade stort inflytande i skolan och katekesstudierna tog det mesta av skolarbetet de 

första decennierna (Hartman, 2000, s. 214f). Mycket tid lades på att förbereda eleverna inför 

den stundande konfirmationsläsningen som var en mycket viktig del i en persons liv. Det var 

då barnen, eller ungdomarna, klev in i vuxenlivet. Det var viktigt att alla kristna människor i 

Sverige skulle bli goda och mogna kristna och som hade gott omdöme om den kristna läran, 

därför var kristendomsämnets huvuduppgift att uppfostra eleverna till goda 

församlingsmedlemmar till kyrkorna runt om i landet (Hartman, 2000, s. 214f; Hartman, 

2012, s. 57). Både Algotsson (1975, s. 29) och Falkevall (2013, s. 27) beskriver 

religionsämnet förr som en medborgarfostran och det var skolans uppgift att fostra eleverna 

till kristna medborgare. Algotsson (1975, s. 30) betonar ämnets uppdrag som att “...att fostra 

barnen i den svenska statskyrkans bekännelse, den evangelisk-lutherska läran.”      
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3.2.2 Undervisningens kännetecken 

Prästerna övervakade kristendomsundervisningen så att det gick rätt till. Från att folkskolan 

startades fram till 1919 undervisades eleverna i Luthers lilla katekes. Det innebar att eleverna 

skulle lära sig de fem huvudområdena som Luther skriver om i sin katekes och framför allt 

om de tio budorden och om dopets och nattvardens betydelse (Falkevall, 2013, s. 18ff; 

Hartman 2000, s. 212ff). Kyrkan och staten hade en stark nära relation och eftersom 

undervisningen var formad utifrån Luthers lära kom undervisningen att få ”… en starkt 

statskyrklig konfessionell prägel” (Algotsson, 1975, s. 29). Katekesundervisningen tog 

mycket skoltid och det var inte ovanligt att barnen skulle kunna Luthers lilla katekes utantill. 

Den kristna etiken och etiken i katekesen skulle läras ut till barnen och det skulle vara en 

grundläggande del i undervisningen (Algotsson, 1975, s. 29ff).     

 

3.3 Kristendomsundervisning, religionsfrihet och vägen mot 

grundskola (1919-1962) 

År 1919 fick folkskolan sin första undervisningsplan och man bytte namnet på religionsämnet 

från ”Biblisk historia, bibelläsning & katekes” till ”Kristendom” (Hartman, 2000, s. 217). 

Efter långdragna debatter beslöt man att Luthers lilla katekes skulle försvinna från 

undervisningen när folkskolan fick sin första undervisningsplan. Redan under 1800-talet 

började olika grupper att argumentera mot skolans kristna undervisning. Frikyrkliga, liberaler, 

socialdemokrater och andra rörelser ifrågasatte folkskolans sätt att undervisa eleverna och 

menade att Luthers lära inte längre var aktuell för deras barn. En del tyckte att Luthers lära 

inte alltid stämde överens med den trosuppfattning som de själva hade och ville därför att 

undervisningen skulle ändras (Algotsson, 1975, s. 33f; Almén, 2000, s. 62; Falkevall, 2013, s. 

18f; SOU 1964:30, s. 23). Algotsson (1975, s. 43) berättar om en lantbrukare i Skåne som i 

början av 1900-talet inte ville skicka sina barn till skolan eftersom hans baptistiska tro inte var 

densamma som den lutherska som undervisades i skolan. Debatten om religionsfriheten i 

skolan tog fart och själva religionsundervisningen blev i och med 1919 års undervisningsplan 

fri från den lutherska kyrkans förkunnande. Istället blev nu undervisningen öppen för flera 

kristna inriktningar att ta plats i skolan. Berättelsen med den skånska lantbrukaren och hans 

barn slutade med att fadern tog med sig sin familj till Danmark där barnen fick en 

undervisning som passade deras baptistiska tro.        
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3.3.1 Ämnets uppgift 

Algotsson (1975) citerar 1919 års undervisningsplan när han skriver att:   

  

Kristendomsundervisningen i folkskolan har till uppgift att på ett sätt, som kan främja 

lärjungarnas religiösa och sedliga utveckling, giva dem en efter deras mottaglighet och 

behov avpassad kunskap om kristendomens uppkomst, innehåll och utveckling 

(Algotsson, 1975, s. 218).  

  

Kristendomsämnet fick i och med den allmänna rösträtten 1909/1919 och andra världskrigets 

slut ännu en uppgift. Nu var det inte bara att fostra eleverna till goda kristna medborgare utan 

också till goda demokratiska samhällsmedborgare. Demokratin blev allt viktigare och det blev 

än viktigare att uppfostra eleverna till demokrater (Jonsson, 2016, s. 57f). 

  

Med 1955 års undervisningsplan blev ämnets uppgift att ge eleverna kunskaper om den 

kristna tron och etiken, om några av Bibelns berättelser och om kristendomens historia. 

Ämnets uppgift blev också att ge eleverna kunskaper om andra religioner utöver den kristna. 

Elevernas personliga utveckling var också ett mål för undervisningen (SOU 1964:30, s. 51).    

  

3.3.2 Undervisningens kännetecken   

I och med den första undervisningsplanen år 1919 förändrades alltså ämnet. 

Kristendomsundervisningen skulle nu vara konfessionsfri från den lutherska statskyrkan och 

istället fick nu andra inriktningar inom kristendomen vara med. Istället för att undervisa 

eleverna i Luthers lilla katekes skulle de nu undervisas utifrån Bibeln och speciellt utifrån det 

nya testamentet med vissa inslag från det gamla. Luthers lilla katekes skulle nu tas bort från 

undervisningen, men fick ibland vara kvar ett tag till då den användes som kyrkohistoriskt 

undervisningsmedel (Algotsson 1975, s. 216; Almén 2000, s. 63; Hartman, 2000, s. 212ff; 

Jonsson, 2016, s. 56; SOU 1964:30, s.29). I SOU 1964:30 (s. 29) står det att undervisningen 

skulle vara öppen på så sätt att den inte skulle såra någon som hade andra trosupplevelser än 

den statskyrkliga och den skulle “...tillgodose det nya samhällets krav på tankefrihet.” 

 

1951 stiftades det en ny lag, religionsfrihetslagen, som menar att ” Envar äger rätt att fritt 

utöva sin religion…” (SFS 1951:680). I och med religionsfrihetslagen tog särskiljandet 
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mellan kyrka och stat ett stort kliv. Vilken livsåskådning var och en hade skulle vara ens eget 

val (Selander, 1993, s. 9). Keijo Eriksson (1999, s. 25) skriver att religionsfriheten innebar en 

förändring för religionsämnet. Det var inte längre skolans uppgift att förmedla och uppfostra 

eleverna utifrån den kristna religionen. Nu var det upp till var och en att välja vilken 

livstolkning man ville ha och ville tro på. Men för att inte helt förlora den kristna 

uppfostringen av barnen blev kristendomsundervisningen och morgonbönen kvar i skolan och 

lärarna var tvungna att tillhöra Svenska kyrkan (Karlsson & Svanberg, 1997, s. 15). 

 

Några år senare, 1955, kom den andra undervisningsplanen (Hartman, 2000, s. 217). 

Algotsson (1975, s. 351) skriver att kristendomsämnet inte fick några större förändringar och 

det behöll en dominerande plats i skolan. Det dröjde sedan inte länge förrän den första 

läroplanen kom 1962 och med den kom också andra krav och bestämmelser i skolan och i 

kristendomsämnet.    

 

3.4 Från kristendomskunskap till religionskunskap och 

livsåskådningar (1962-1980) 

Från och med 1962 kom nya regler och en ny skolform infördes. Folkskolan avskaffades och 

byttes till en nioårig grundskola där alla barn skulle gå (Richardsson 2011, s. 115). Skolan 

fick sin första läroplan och kristendomsämnet genomgick flera förändringar. Ämnet hette nu 

”Kristendomskunskap” och började integreras med de andra so-ämnena. Ämnet som förut 

varit det största ämnet i skolan och som sattes i första hand sjönk nu ner i hierarkin (Hartman, 

2000; Appelqvist, 2015, s. 120f). I och med den första läroplanen för grundskolan kom också 

ett objektivitetskrav vilket betydde att undervisningen skulle handla om religion (Hartman, 

2000, s. 216). Objektivitetskravet kritiserades av bland andra det nybildade partiet 

Kristdemokraterna som argumenterade mot denna förändring eftersom de trodde att 

kyrkohistorien skulle försvinna från skolämnet, men även att moralen och etiken som 

religionen betonar vikten av skulle minska i betydelse (Jonsson, 2016). Appelqvist (2015, s. 

123) påpekar dock objektivitetens betydelse för skolan och eleverna och han skriver att 

”Skolans objektivitet anses vidare vara viktig för att eleverna ska kunna utvecklas till fria och 

självständiga personligheter.” 
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Med den andra läroplanen som kom 1969 kom ämnets namn att ändras till 

“Religionskunskap” och ämnet fortsatte att integreras med de andra so-ämnena (Hartman, 

2000, s. 220; Algotsson, 1975, s. 490). Appelqvist (2015, s. 122) skriver att elevernas 

personliga utveckling hade stor betydelse och han skriver att ”Elevernas aktiva deltagande i 

och ansvar för skolarbetet betonas mycket starkt. Det är i detta medansvar som människan blir 

ett subjekt”. Eleverna är inte längre objekt utan subjekt som själva ska ta ansvar och som ska 

utvecklas och bli demokratiska medborgare. 

  

 

3.4.1 Ämnets uppgift   

Appelqvist (2015) skriver att 1962 års läroplan betonade vikten av individualisering. Det 

betyder att varje individ ska utvecklas och att klassrumsundervisningen inte ska vara anpassat 

efter enbart en nivå. Även elevernas självständighet och förmåga att kritisera börjar 

uppmärksammas vid denna tid. Detta ledde till att nya perspektiv på barn började ta plats, och 

nya sätt att undervisa i ämnet kristendomskunskap utvecklades (Hartman, 2000, s. 53). 

Algotsson (1975) skriver att ämnets roll de första åren med 1962 års läroplan fortfarande var 

att uppfostra eleverna till goda kristna människor. 

 

När en ny läroplan kom år 1969 ändrades en del formuleringar och fokus riktas åt ett annat 

håll. I den nya läroplanen betonas mer frågor som behandlar etik och livsåskådning. Ordet 

religion ersattes av “livsåskådning”, “livsuppfattning”, eller “livsfrågor” (Appelqvist, 2015, s. 

124). Trots det så betonas fortfarande att det första som eleverna ska lära sig är “Bibeln, 

kristen tro och etik, samt kristendomens historia och samfundsformer...” (Appelqvist, 2015, s. 

123). Eleverna ska dessutom även bekanta sig med andra religioner, samt andra 

livsuppfattningar och attityder. 

 

 

3.4.2 Undervisningens kännetecken   

I och med förändringen av ämnets namn till kristendomskunskap började undervisningen 

handla mer om kunskaper om kristendomen. I 1962 års läroplan står det utförligt om vilket 

arbetssätt och stoff som skulle ingå i undervisningen och det var just lärostoffet som var 
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undervisningens fokus (Hartman, 2000, s. 218f). Undervisningen handlade fortfarande om 

den kristna tron och den kristna etiken och om Bibeln och kristendomens historia. Algotsson 

(1975, s. 490) skriver att bibeln fortfarande var en mycket central del i undervisningen. 

Undervisningen handlade dock också om andra religioner utöver kristendomen.  Lgr 62 

betonar att undervisningen skulle vara objektiv och saklig. Objektiviteten i undervisningen 

var för att undervisningen skulle ha en neutral form, en neutral religionsundervisning 

Objektiviteten i undervisningen har också lett till mer utrymme för andra religioner än 

kristendomen (Algotsson, 1975, s. 495; Hartman, 2000, s.219; Falkevall 2010, s.10). 

  

När grundskolans andra läroplan (Lgr 69) kom ändrades namnet på ämnet från 

”Kristendomskunskap” till ”Religionskunskap.” Innehållet i religionsundervisningen ändrades 

inte särskilt mycket, men lärarna fick större utrymme att själv bestämma hur hon eller han 

ville lägga upp undervisningen. I Lgr 69 framgick det att undervisningen skulle ske med 

engagemang och saklighet och detta ledde till att läraren fick möjlighet att påverka och vara 

engagerad. Läraren fick större frihet att lägga upp arbetet som hon ville (Hartman, 2000, s 

220).   

 

3.5 Elevrelevanta livsfrågor och religionskunskap som so-ämne 

(1980-1994) 

Med 1980 års läroplan ändrades namnet på religionsämnet ännu en gång, från 

”Religionskunskap” till ”Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” 

(Hartman, 2000, s. 217). Eleverna sågs nu helt vara subjekt och inte som objekt i skolans 

undervisning. Det är eleverna som står i centrum medan ämneskunskaperna får komma i 

andra hand då Lgr 80 tas i bruk (Eriksson, 1999, s.25; Selander, 1993, s. 18). 

 

3.5.1 Ämnets uppgift 

Selander (1993, s. 16) skriver att ”Elevens erfarenhetsvärld skall vidgas och fördjupas med 

hjälp av de kunskaper och färdigheter, som ämnet religionskunskap kan erbjuda.” 

Religionsämnets uppgift handlade nu om att låta eleverna få utveckla och fördjupa sin 

”medvetenhet om sig själv och sitt förhållande till omvärlden” (Selander, 1993, s. 16). 

Eleverna ska också lära sig om aktuella och historiska händelser. De ska inte bara lära sig om 
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kristendomen utan också om andra religioner och livsåskådningar. Religionstimmarna 

minskade markant från och med Lgr 80 jämfört med tidigare och ämnet tar inte alls lika stor 

plats i skolan som tidigare. Kristendomen började såsmåningom att tonas ner och började vara 

likvärdig andra världsreligioner. Kristendomen började alltså tappa den status som den 

tidigare haft (Appelqvist, 2015, s.127). 

 

3.5.2 Undervisningens kännetecken    

Undervisningen handlade nu mer om eleverna. Deras erfarenheter och kunskaper stod i 

centrum och kunskapsinnehållet skulle anpassas efter eleverna. Utgångspunkten för 

religionsundervisningen var livsfrågorna och undervisningen blev alltmer elevcentrerad 

(Hartman 2000, s. 220; Selander 1993, s. 16). Hartman (2000) skriver att ”Lgr 80 markerar en 

övergång från de tidigare läroplanerna, som beskrivit religion och livsåskådning som sociala 

och kulturella fenomen i historien och omvärlden, till en ämnesbeskrivning som istället 

betonar religionernas och livsåskådningens funktion för den enskilde” (s. 221). 

Undervisningen var mycket elevcentrerad och livsfrågorna var viktiga. Hartman berättar att 

religionsundervisningen blev en aning otydlig i och med att den nu fokuserade på religionens 

betydelse för varje elev och vilken funktion den hade för var och en, men också för att ämnet 

nu var integrerat med övriga so-ämnen (Hartman, 2000, s. 221f). 

 

 

3.6 Religionskunskap, livstolkning och värdegrund (1994-2017) 

Med 1994 års läroplan fick religionsämnet åter heta ”Religionskunskap” vilket det gör än idag 

(Hartman 2000, s. 217). Från och med 1994 började religionskunskapsämnet alltmer kopplas 

till de värdegrundsfrågor som läroplanerna beskriver. Ordet värdegrund är från och med Lpo 

94 klart mer synlig än vad det varit i tidigare läroplaner (Appelqvist, 2015, s. 127). 

  

I början av 1990-talet decentraliserades skolan, vilket innebar att kommunerna fick mer 

ansvar över skolorna. I början av 1990-talet startades också friskolor. Det fanns nu en 

valmöjlighet för föräldrar att välja vilken skola deras barn skulle gå i (Richardson, 2010, s. 

164ff). Skolverket (2011) skriver att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell. Den 

undervisning som utförs ska ej vara religiöst påverkad, utan ska ske objektivt. Idag finns det 
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dock friskolor i Sverige som har en religiös profil. Svanberg och Westerlund (2011, s. 379) 

berättar om debatter om just religiösa friskolor och hur den konfessionella undervisningen har 

ifrågasatts. Författarna berättar om att debatterna handlat om att Sverige bör ha en enhetlig 

skola och att det därför inte bör finnas religiösa friskolor.           

 

3.6.1 Ämnets uppgift 

Eriksson (1999, s. 23) skriver att religionsundervisningen från och med kursplanen 1994 

gjorde elevers reflektioner mer framträdande i klassrummet. Elever skulle lära sig om olika 

religioner och livsåskådningar för att sedan själva kunna ha möjligheten att ta ställning till sin 

egen åsikt. Från och med Lpo 94 och fram till skolans senaste läroplan, Lgr 11, har elevers 

egna reflektioner varit stor del i undervisningen. I Lpo 94 står det att:   

  

Religionskunskapen skall vidga och fördjupa elevernas erfarenhets- och begreppsvärld, 

ge dem möjligheter att reflektera över religiösa, moraliska och etiska frågor samt rusta 

dem inför ansvaret som medmänniskor och samhällsmedlemmar. Eleverna skall 

utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning (Skolverket, 

1994, s. 38).  

  

     

Jonas Svensson (2015, s. 23) beskriver religionsämnets uppgift på 2000-talet med att “Det 

blev nu också ett ämne som skulle fostra elever till tolerans och förståelse för mänskliga 

olikheter, framför allt på det religiösa området.” I hela denna årsperiod ska elever få 

kunskaper om olika religioner och livsåskådningar för att de ska få en bättre förståelse för 

andra människor. Kursplanen för religionskunskap från år 2011 berättar att elever ska 

utveckla “...kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på 

andra håll i världen” (Lgr 11, s. 206). Kursplanen fokuserar inte enbart på kristendomen i sig 

utan även på andra religioner och livsåskådningar i världen. Eleverna ska ha kunskaper om 

religionernas traditioner och vad som utmärks för de olika religionerna.   

  

3.6.2 Undervisningens kännetecken   

Utifrån Lgr 11 ska religionsundervisningen utgå från närområdet, alltså om kristendomens 

roll i hemtrakten och vilken roll kristendomen spelar i både samtiden som dåtiden. Eleverna 
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ska också lära sig om världsreligionerna och Sveriges religiösa historia. En viktig aspekt i 

kursplanen för religion är också att eleverna ska få förbättrade kunskaper om religioner och 

livsåskådningar som är okända för dem. Eleverna ska få bättre kunskaper om alla religioner 

och inte bara den eller de religioner som är kända för den enskilda eleven (Berntson, 2014, s. 

25f; Skolverket 2011, s. 187ff).    

  

Utifrån Lpo 94 och Lgr 11 märks det att det finns en del skillnader när det gäller 

religionsundervisningen. Lgr 11 skriver att det är viktigt att eleverna har kunskap om olika 

religioner och trosuppfattningar i det egna landet och i olika delar i världen. Detta är för att 

eleverna ska få kännedom om olika religiösa traditioner och trosuppfattningar. Även genom 

undervisningen ska de få kännedom om hur religionen spelar roll i samhället. Lgr 11 skriver:  

 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i 

samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social 

sammanhållning och som orsak till segregation. (Skolverket 2011, s.186) 

  

Skolverket (Lpo 94) skriver att religionsundervisningen ska syfta till att eleverna får breda 

kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. Detta är för att de ska lära sig olika 

trosuppfattningar, men även för att kritisera och själva reflektera kring “existentiella och 

etiska problem” (Skolverket, 1994, s. 38). Vidare skriver Skolverket (Lpo 94) att eleverna ska 

få kunskaper för att kunna jämföra olika religioner. För att eleverna ska kunna förstå 

innehållet i den svenska och västerländska “konst, musik, litteratur, historia, och 

samhällsutveckling” (Skolverket, 1994, s.38) så är det viktigt att eleverna har grundläggande 

kunskaper om kristen tro och etik. Vidare betonar Lpo 94 kristendomens betydelse för 

enskilda individer och även för det svenska samhället. Det är därför viktigt att 

religionsundervisningen ska innehålla kunskaper om “Bibel, kyrkoåret och den kristna trons 

föreställningsvärld” (Skolverket 1994, s. 38). Undervisningen ska också bestå av 

grundläggande kunskaper om hur den svenska och västerländska kulturen har påverkats av 

Bibeln och den kristna tron (Lpo 94). 
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3.7 Sammanfattning 

På ett åskådligt sätt har vi nedan sammanställt ämnets uppgift och undervisningens 

kännetecken i en tabell med de olika tidsperioderna. Det är en kort sammanfattning om hur 

ämnet har förändrats från det att folkskolan infördes fram till idag, 2017.    

  

  

Tidsperioder Ämnets uppgift Undervisningens kännetecken 

1842-1919 Ämnets uppgift var att uppfostra eleverna 

till goda kristna människor i den svenska 

statskyrkans bekännelse.  

Eleverna undervisades i Luthers 

lilla katekes som de skulle kunna 

utantill. Den kristna etiken var en 

del av undervisningen.  

1919-1962 Ämnet skulle uppfostra eleverna till goda 

kristna (nu inte enbart den lutherska 

bekännelsen utan även andra kristna 

inriktningar) och demokratiska 

medborgare.  

Eleverna undervisades i Bibeln och 

främst berättelser från nya 

testamentet.  

1962-1980 Eleverna skulle fortfarande uppfostras till 

kristna människor.  

Undervisningen blev objektiv och 

andra religioner började ta plats. 

Ämnet började att integreras med 

andra so-ämnen.  

1980-1994 Eleverna skulle utveckla och fördjupa sig 

själv och deras erfarenhetsvärld skulle 

utvidgas.  

Elevernas erfarenheter och 

kunskaper stod i centrum. 

Undervisningen var mycket 

elevcentrerad.   

1994-2017 Eleverna ska få kunskaper om olika 

religioner för att få förståelse och respekt 

gentemot människor som är olika en 

själv.  

Elevers egna reflektioner är 

framträdande i klassrummet.  
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3.8 Samhällsutvecklingen och skolämnets utveckling 

I detta avsnitt ska samhällets utveckling diskuteras och hur den har påverkat skolan.  

 

Det svenska samhället var under folkskolans tidiga år ett jordbrukssamhälle. Ungefär 70 

procent av befolkningen var jordbrukare och det svenska samhället under 1800-talet var ett 

fattigt samhälle (Andersson & Sander 2015, s.26; Bäckström, Beckman & Pettersson, 2004, s. 

21). Bäckström et al. (2004, s. 21) skriver att i flera århundraden var den lutherska kyrkan och 

staten en enhet och människors liv utgick ifrån kyrkan. Dop, konfirmationer, giftermål, 

begravningar och andra högtider firades i kyrkan och människor levde sina liv i cykler där 

generation efter generation upplevde detta. Samhällslivet speglar livet i folkskolan där 

eleverna undervisades i den lutherskt kristna tron och där eleverna skulle kunna Luthers 

katekes utantill.    

Allteftersom förvandlades jordbrukssamhället till ett industrisamhälle när unga människor 

flyttade från landsbygden in till städerna för att börja arbeta. Kyrkliga plikter, exempelvis 

nattvarden, som förut varit obligatoriska blev icke obligatoriska. I och med skiftet till ett 

industrisamhälle skiftade även kyrkans ställning i samhället. Från att kyrkan varit ett organ 

som haft hög ställning i jordbrukssamhället blev nu kyrkan en statlig institution bland 

andra.  Den lutherskt kristna undervisningen i skolan förändrades och andra kristna samfund 

blev tillåtna i kristendomsundervisningen. Efter det att frikyrkliga grupper argumenterat mot 

den lutherska kristna tron fick till slut andra kristna inriktningar ta plats, både i samhället och i 

skolan.  

I slutet av 1900-talet när tekniken kom började industrisamhället sakta förändras till ett 

tjänstesamhälle och Sverige har allteftersom utvecklats till ett rikare land (Bäckström, 

Beckman & Pettersson, 2004 s. 23ff).  

Den svenska kyrkan och staten har länge varit ett enhetssamhälle, men år 2000 separerades de 

två. Kyrkan och staten har sedan dess gått åt olika håll och blivit två skilda enheter. Barn som 

föddes i Sverige blev automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan, men några år innan 

”skilsmässan” ändrades detta och man var nu tvungen att antingen döpas i kyrkan eller som 

liten bli medlem genom sina föräldrars bestämmelser. Detta har medfört att Svenska kyrkan 

tappat ett stort antal medlemmar efter de ändrade reglerna (Amnå, 2010, s. 12; Bäckström, 

Beckman & Pettersson, 2004, s. 33ff). Det är inte bara Svenska kyrkans medlemsantal som 
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förändrats utan också dess ställning bland andra trossamfund. Efter en lag från 1998, Lag om 

trossamfund 1998:1593, är Svenska kyrkan jämlik med andra trossamfund i Sverige, men 

anses fortfarande vara nationalkyrkan i landet där vem som helst är välkommen (Bäckström, 

Beckman & Pettersson, 2004, s. 41).    

De två statsvetarna Pippa Norris och Ronald Inglehart (2004, s. 217) skriver att “...rich 

societies are becoming more secular…” Med det menar de två statsvetarna att ju mer ett 

samhälle utvecklas och blir rikare desto mindre spelar religionen roll i det samhället. Även 

Andersson och Sander (2015, s. 59f) skriver om hur ekonomin i ett land påverkar religionens 

roll. Utvecklingen och moderniseringen i Sverige, eller förnuftet och rationaliteten, har ersatt 

tradition och vidskepelse. Sverige har blivit ett mycket rikt och starkt demokratiskt land. Flera 

författare skriver att Sverige har blivit ett av de mest sekulariserade länderna i världen vilket 

betyder att kyrkans inflytande i samhället har minskat samtidigt som människor i Sverige 

alltmer tar avstånd från religionen och kristendomen (Amnå, 2010, s. 10f; Andersson & 

Sander, 2015, s. 59). Skolans religionsämne är idag ett ämne som är integrerat med de andra 

so-ämnena och som inte längre tar lika mycket plats i skolan (Hartman, 2000). Ämnets 

betydelse har minskat och det handlar inte längre om enbart kristendomen utan om andra 

världsreligioner.    

  

  

4. Avslutande diskussion och slutsatser 

 I vår studie visar det sig att den största förändringen som religionsämnet kanske har 

genomgått är att undervisningen förr var konfessionell och eleverna undervisades i 

kristendom, medan ämnet idag är icke konfessionellt och eleverna undervisas om religion 

(Falkevall, 2013; Hartman, 2000; Jonsson, 2016). Religionsämnets utveckling har skett 

gradvis och utvecklingen fortsätter i samband med skolans och samhällets utveckling. Ämnets 

uppgift har under den här tiden förändrats. Från folkskolans start 1842 fram till 1919 hade 

ämnet en uppfostrande roll. Eleverna skulle fostras till goda kristna medborgare. Men från och 

med 1919 då ämnet blev konfessionsfri från den lutherka kristendomen skulle eleverna också 

uppfostras till demokratiska medborgare. Allteftersom blev ämnets uppgift att se till 

individens utveckling och det var mycket fokus på varje elev. Sedan 1990-talet är ämnets roll 

att ge elever kunskaper om olika religioner och åskådningar. Detta för att elever ska kunna 
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förstå och respektera människor med andra livsåskådningar än vad en själv har. 

Religionsämnet utvecklas och tillsammans, sida vid sida, utvecklas också samhället. 

   

Vår avsikt med den här studien har varit att undersöka religionsämnets utveckling under åren 

1842-2017. Berntsson (2014, s. 32) beskriver religionshistorien som viktig eftersom den talar 

om för oss varför samhället ser ut som den gör idag. Vi har velat göra den här studien för att 

vi först och främst tycker att det är ett intressant område. Det är intressant att se vilken roll 

kyrkan har haft i samhället och hur den tillsammans med staten påverkat skolundervisningen. 

Att se utvecklingen av kyrkans och statens relation har varit viktigt för att kunna se och förstå 

religionsämnets roll i skolan idag. Vi har också velat göra den här studien för att vi som 

framtida lärare ska kunna möta elever från olika etniciteter och religioner på ett bra sätt i 

religionsundervisningen. Genom studien som vi har gjort har vi fått mer inblick i hur 

religionsundervisningen i skolan förändrats.   

  

Vi som blivande lärare i de yngre åldrarna har ett stort ansvar att följa läroplanens riktlinjer. 

När barnen är små är de som mest påverkbara och därför är det viktigt att undervisningen sker 

på ett allsidigt sätt. Även barnens föräldrar litar på att skolan och lärarna ska följa läroplanens 

riktlinjer och ge eleverna allsidiga kunskaper om religioner och livsåskådningar. Religion är 

ett ord som ibland skapar debatt och oförståelse bland människor. Det är ett ämne som många 

gånger är känsligt men samtidigt också personligt. Religionsämnet i skolan är ett obligatoriskt 

ämne och är därför viktigt att barn och föräldrar har förtroende för de som undervisar i 

religion. Klassrummet bör ha ett tolerant och förstående klimat för diskussioner om olika 

religioner. Lärare har en stor uppgift i rollen som religionslärare. De ska medla bland 

föräldrar och barn som har olika syn på livet, olika typer värderingar, olika trosuppfattningar 

och olika sätt att förhålla sig till begreppet religion. Religionslärare har en stor uppgift att få 

alla barn att må bra och att få dem att utveckla sig själva. Religionslärare har också den stora 

uppgiften att lära ut kunskaper om olika religioner för att eleverna ska få förståelse för andra 

människor och för att alla ska kunna leva tillsammans i ett mångkulturellt Sverige.             

  

Forskningsläget inom religionsämnets förändring är bättre i vissa perioder. Det finns mer 

forskning om den tidiga perioden, från då folkskolan infördes fram till 1980-talet, och 

betydligt mindre forskning från 1980 fram till 2017. Den forskning som använts i studien har 

varit textorienterad. Även styrdokument har tagit plats i framför allt den senare tidsperioden 

för att få ett bättre perspektiv på religionsämnet.  
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