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Inledning 
Undervisning i religion har alltid varit en del av den obligatoriska skolan i Sverige och dess 

elever har olika upplevelser förknippade med ämnet. Religionsämnet har emellertid sett 

väldigt olika ut genom skolans historia. De förändringar som ämnet genomgått har ofta väckt 

oro och frågor i lärarkåren. Politikers beslut i undervisningsfrågor har ifrågasatts och 

debatterats i olika sammanhang, emellanåt i mycket hetsiga ordalag. Ett sådant tillfälle var 

1962 då religionsundervisningen fick ett krav på sig att vara objektiv. Såväl åren innan som 

några år efter att objektivitetskravet introducerades fördes diskussioner om dess betydelse och 

tillämpning. Ett forum för denna debatt kring religionsämnet och objektivitet fanns i 

Lärartidningen, nuvarande Lärarnas tidning. Olika debattörer fick utrymme att diskutera vad 

formuleringarna i styrdokumenten borde innebära och hur objektivitetsbegreppet skulle 

tolkas. Blev skolans religionsundervisning objektiv? Hur fungerade objektivitetskravet? 

Förändrade detta krav undervisningen? Vad är det för förändringar som 

religionsundervisningen i den svenska skolan genomgått? Hur kan man förklara de olika 

förändringarna? 

 

Det finns många frågor att ställa och olika sätt att få svar. En undersökning av den 

obligatoriska skolans styrdokument visar de skriftliga förändringar som skett, men för att få 

en ökad förståelse för dessa kan en framkomlig väg vara att analysera den debatt som förts 

mellan de olika styrdokumentens upprättande. I detta arbete görs därför en diskursanalys av 

såväl debatten om objektivitet i religionsundervisningen, som styrdokumentens förändrade 

syn på religionsundervisning. 
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Syfte och frågor 
Syftet med detta arbete är att – med en diskursteoretisk ansats – dels analysera hur synen på 

religionsundervisning förändrats i fem styrdokument, och dels analysera hur religionsämnets 

objektivitet debatterats. Analysen av styrdokumenten, från 1955 till 1994, och 

objektivitetsdebatten i Lärarnas tidning ska tillsammans ge en bild av religionsämnets 

förändringsprocess under denna tidsperiod. 

 

De frågor som styr min undersökning och som ska hjälpa mig att uppfylla mitt syfte är 

följande: 

 Hur har styrdokumentens syn på religionsundervisningen förändrats? 

 

 Hur har objektivitetsbegreppet använts i debatten? 

 

 Vilka positioner kan skönjas i debatten om objektivitet i religionsundervisningen? 

 

 Finns det positioner som marginaliserats eller dominerat i debatten? 

 

 Hur har debattörerna legitimerat sina argument? 

 

 Om vad har konflikten stått och hur? 
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Teori och Metod 
Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, som jag bygger denna uppsatsdel på, 

är diskursteorin något av en paketlösning. Det innebär att det inte går att skilja de filosofiska 

och teoretiska aspekterna från de metodologiska. Winther Jørgensen och Phillips menar att för 

att göra en diskursanalys måste forskaren acceptera de filosofiska premisser som ligger till 

grund för teoribygget.1 Detta föranleder mig att skriva om teori och metod under samma 

rubrik. De begrepp som är centrala i diskursteorin och som jag använder i min förklaring av 

denna förklaras längre fram under rubriken ”diskursteoretiska begrepp”. 

 

Ernesto Laclaus & Chantal Mouffes diskursteori är, enligt Winther Jørgensen och Phillips, en 

sammansmältning och i viss mån modifiering av två stora teoretiska traditioner, marxismen 

och strukturalismen/poststrukturalismen.2 Som en röd tråd genom Laclau & Mouffes 

diskursteori går tanken om att det sociala, samhället och de grupper vi ingår i, aldrig blir helt 

färdiga eller fixerade. Att det ständigt pågår en kamp om hur samhället och våra identiteter 

ska definieras.3 När en diskurs – alltså ett visst sätt att tala om och uppfatta den sociala 

världen – får övertaget/herraväldet, har den blivit en hegemonisk diskurs. Språket har låsts 

fast med de betydelser som den starkaste diskursen använder. Dock menar Laclau & Mouffe 

att betydelserna aldrig är helt fastlåsta eftersom språket har en inneboende instabilitet. En 

diskurs är inte en hermetiskt tillsluten enhet utan under ständig påverkan av konkurrerande 

diskurser.4 Vidare är det viktigt att lägga på minnet att Laclau & Mouffe har ett 

diskursbegrepp som inte bara gäller språket utan alla sociala fenomen. Strukturerna eller 

diskurserna, i såväl vårt språk som vårt samhälle, uppfattas av människan som fasta och 

entydiga. Vi beter oss som om verkligheten runt omkring oss är objektivt given.5 Laclau & 

Mouffe anser att såväl de språkliga som de sociala strukturerna skapas av oss människor, även 

de som vi uppfattar som objektivt givna. Forskarens uppgift är, enligt diskursteorin, att 

analysera denna skapelseprocess.6 

 

                                            
1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, s. 10 
2 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 32 
3 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 31 
4 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 13 
5 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 40 
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Flera av Laclau & Mouffes teoretiska principer kan översättas till metodiska råd. Exempelvis 

kan principen om att diskursernas definitioner av begrepp aldrig är helt fastlåsta leda fram till 

rådet att forskaren bör söka efter de konflikter som kan uppstå mellan konkurrerande 

diskurser. Diskursanalysen ska lokalisera vilka verklighetsuppfattningar som står mot 

varandra och i förlängningen vilka konsekvenserna blir om den ena eller andra diskursen 

vinner hegemoni i sin betydelsefixering.7  

 

Innan jag förklarar de begrepp jag använt i min undersökning vill jag ge en kort beskrivning 

av hur jag gått tillväga. Först samlade jag ihop ett relevant material i förhållande till mina 

frågeställningar. Styrdokumenten lånades eller kopierades på biblioteket. Från Linköpings 

universitets arkiv, Bokladan, kunde jag beställa upp alla årgångar av det tidningsmaterial jag 

valt. Lärarnas tidning och dess föregångare, utgivna från 1957 och framåt, genomsöktes med 

syftet att finna alla lämpliga artiklar. Sökorden var ”kristendomsundervisning”, 

”religionsundervisning”, ”religionskunskap”, ”objektiv”, ”objektivitet” och 

”objektivitetskrav”. När materialet var insamlat började en noggrann genomläsning av valda 

artiklar och styrdokument. Det centrala begreppet i min studie är objektivitet, därför var syftet 

med läsningen att hitta olika förklaringar eller betydelser av detta begrepp. Därefter ställde jag 

de olika betydelserna mot varandra för att tydliggöra eventuella konflikter dem emellan, detta 

gällde främst artiklarna. Diskursanalysen av styrdokumenten fick mer av en beskrivande 

karaktär, där syftet var att ge en bild av objektivitetsbegreppets position i dessa. Mina frågor, 

tillsammans med de diskursteoretiska begrepp jag förklarar nedan, styrde min analys av 

materialet. 

 

Diskursteoretiska begrepp 

Diskurs 
Som varje vetenskaplig teori håller sig diskursteorin med en viss uppsättning begrepp. För att 

underlätta för läsaren går jag här igenom ett antal, för uppsatsen, relevanta begrepp. Ordet 

diskurs är till att börja med ett omtvistat begrepp. Allmänt kan man dock säga att 

diskursbegreppet innehåller en idé om att vårt språk förändras eller påverkas beroende på 

                                                                                                                                        
6 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 16 och 40 
7 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 58 
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vilken social domän vi befinner oss i. På ett sjukhus finns exempelvis en ”medicinsk diskurs”, 

där vissa ord och begrepp är strukturerade efter vissa mönster. I skolan finns en annan diskurs 

där begreppen ”lärare”, ”elev”, ”lektion” och ”läxor” ingår i strukturen. En diskursanalys 

innebär en analys av dessa språkliga och begreppsliga mönster, och det utkämpas hela tiden 

en kamp om att ge betydelse åt olika begrepp och på så sätt förändra mönstret, diskursen.8  

 

Flytande signifikant 
En diskurs kan liknas vid ett nät, där vissa begrepp eller ord är knutar som förhåller sig till 

varandra på bestämda sätt. Vissa knutar är av större betydelse för diskursen än andra och har 

en central position i diskursen. Ordet ”kropp” är exempelvis mycket centralt i den medicinska 

diskursen, och har där en viss betydelse. Om ett sådant viktigt begrepp också har en central 

position i en annan diskurs, och där ges en annan betydelse kallar Laclau & Mouffe detta en 

flytande signifikant. När kropp används som begrepp inom den alternativa sjukvården är det 

fortfarande centralt men det har inte samma betydelse.9  

 

Hegemoni 
Hegemonibegreppet innebär i diskursteorin att en viss diskurs fixeras och de begrepp som 

finns i den framstår som det självklara sättet att beskriva verkligheten på. Hegemoni är det 

tillstånd då det inte finns någon konflikt om vad begreppen betyder utan alla är överens.10 

 

Artikulation  
Artikulation är diskursteorins begrepp för det som sker när ett ord ges en viss betydelse. När 

ett ord som t ex ”kropp” sätts i relation till något annat ord, t ex ”själ”, har det fått en 

betydelse, det har artikulerats in i en religiös diskurs. Om kropp istället artikuleras med 

sjukdom har det hamnat i den medicinska diskursen. Så fort ett ord eller ett begrepp får en 

ändrad betydelse genom att det sätts i relation till något annat har det skett en artikulation.11 

 

                                            
8 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 7 
9 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 35 
10 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s.55 
11 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 35 

 8



Kampen om innebörden i objektiv religionsundervisning 

Ekvivalenskedja 
Detta begrepp har en del likheter med artikulation men används i diskursteorin för att beskriva 

hur de centrala begreppen får sin betydelse. Något förenklat kan ekvivalenskedjan ses som 

resultatet av artikulationen. I en ekvivalenskedja kan ett nyckelord i en diskurs ges en viss 

betydelse genom att kopplas samman med såväl andra ord som specifika saker. I den ”liberala 

demokratins” diskurs får begreppet liberal demokrati sin betydelse genom att det sätts i en 

ekvivalenskedja med ”fria val” och ”yttrandefrihet”. Ekvivalenskedjor är alltså 

sammankopplingar av ord för att ge ett centralt begrepp sin betydelse.12  

 

                                            
12 Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 58 
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Tidigare forskning 
Två forskare som har studerat diskussionen om religionsämnet och objektiviteten är Karl-

Göran Algotsson och Sven G Hartman. 

  

Karl-Göran Algotsson har i sin idéhistoriska avhandling ”Från katekestvång till 

religionsfrihet” från 1975, redogjort för debatten kring religionsundervisningen under 1900-

talet. Hans fokus ligger mestadels på den politiska debatt som förts i regering och riksdag men 

han har också med exempel från debattartiklar ur olika tidningar. Algotsson tar upp 

religionsämnets förändring i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Eftersom min analys av 

objektivitetsdebatten tar sin utgångspunkt i slutet av 50-talet blir endast den senare delen av 

Algotssons avhandling intressant för min del.  

 

Under rubriken ”Religionsundervisningen i grundskolan” ger Algotsson läsaren en grundlig 

genomgång av hur skolkommission och skolberedning under slutet av 1950-talet och början 

av 1960-talet menar att religionsundervisningen i grundskolan ska bedrivas. Han ägnar 

mycken tid åt att förklara hur mångtydigt och svårtolkat objektivitetsbegreppet formulerades 

av 1957 års skolberedning. Deras betänkande kom 1961 men hade, enligt Algotsson, ett 

innehåll som i mångt och mycket påminde om 1946 års skolkommission. Hans slutsats är att 

objektivitet enligt betänkandet från 1961 i princip fick betydelsen neutralitet, men att det 

också innebar ett krav på allsidighet och saklighet.13 Algotsson ger sedan en detaljerad 

beskrivning av vad detta objektivitetskrav fick för pedagogiska följder för de olika 

årskurserna. Han menar att förslagen till läroplaner och kursplaner hade oklara förklaringar 

för objektiviteten, framförallt för låg- och mellanstadiet. Denna oklarhet kring 

objektivitetskravet, och en del andra formuleringar i kursplaneförslagen till 

religionsundervisningen, föranleder Algotsson att misstänka att det i realiteten skett en 

evangelisk kristendomsundervisning i grundskolan. Han menar vidare att det inte är förrän i 

högstadiet som eleverna enligt de föreslagna anvisningarna skulle få en chans till en bredare 

bild av kristendomen och andra religioner. Det slutliga resultatet, Lgr 62, följde enligt 

Algotsson i stort skolberedningens förslag.14  

 

                                            
13 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 353-357 
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När så Algotsson fortsätter efter sin analys av den politiska debatten tar han upp reaktioner på 

skolberedningens arbete. Han beskriver hur ”Riksdagens Kristna grupp” ställde sig till 

förändringarna15 och också exempel på vad som skrevs i olika tidningar under samma tid. Här 

tar Algotsson bland annat upp redaktören för ”Vår Kyrka”, Carl Gustaf Boëthius. Han redogör 

för vad denne skrivit dels i sin egen tidning och dels i Dagens Nyheter. Även Stellan 

Arvidson, en ateistisk ledamot i skolberedningen, nämns i Algotssons avhandling.16 Dessa två 

personer figurerar även i den debatt i Lärarnas tidning som jag analyserar.  

 

Algotssons sista huvudrubrik i avhandlingen är ”Den övriga debatten under 1960-talet”. Här 

går han igenom bland annat hur de kulturradikala såg på den förändring som religionsämnet 

genomgick. Han belyser också hur morgonsamlingarna, läroboksgranskningen, särskilda 

konfessionella skolor och 1958 års utredning kring kyrka-stat debatterats, även debatten kring 

och av det politiska partiet Kristen Demokratisk Samling tas upp.17 Algotsson avslutar sin 

avhandling, fortfarande under samma huvudrubrik, med en analys av 1969 års läroplan för 

grundskolan. Där konstaterar han att de principiella resonemangen kring 

religionsundervisningen är desamma i såväl Lgr 62 som Lgr 69. Ett visst förtydligande har 

dock, enligt Algotsson, skett i Lgr 69. Han pekar på de formuleringar som skrivits in för att 

läraren skall få eleverna att förstå att det finns vissa frågor som inte kan besvaras med ett ja 

eller nej. Vidare ses den ökade elevaktivitet som betonas i Lgr 69, av Algotsson, som en 

viktig förändring jämfört med den föregående läroplanen.18 Efter att ha beskrivit 

formuleringsförändringarna i de två läroplanerna kommer Algotsson in på vilka reaktioner 

som följde. Han börjar med vad olika kristna grupper och tidningar ansåg, och sedan belyser 

han den kritik som anfördes från socialistiskt håll. Algotsson utgår då ifrån vad Göran Palm 

skrev i sin bok ”Indoktrineringen i Sverige” från 1968. Palm argumenterar, enligt Algotsson, 

med ett klasskampsperspektiv och frågar sig om en religionsundervisning som undviker att ta 

ställning kan fungera i ett samhällsbevarande syfte.19 

 

                                                                                                                                        
14 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 358-363 
15 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 364-365 
16 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 366-370 
17 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 432-488 
18 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 489-496 
19 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 496-504 
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När Algotsson så avslutar sin analys av 60-talets debatt konstaterar han bland annat att den 

kristna opinionen har gått från att förespråka en evangelisk kristendomsundervisning till en 

neutral. Vidare att detta också kan gälla för de undervisnings- och läroplaner som tagits fram. 

Algotsson menar att kritiken mot religionsundervisningen från det kulturradikala hållet var 

häftig i början av 60-talet men att det den senare hälften av decenniet varit lugnare därifrån. 

Han fastställer också att klasskampsargumenten varit få men att de, genom Göran Palm, under 

senare delen av 60-talet i viss utsträckning påverkat religionsundervisningsdebatten.20 

 

En annan forskare som undersökt religionsämnets förändring är Sven G Hartman som, i 

Skapande Vetande nr 26 1994, redogjort för utvecklingen av religionsämnet i artikeln ”Hur 

religionsämnet formades”. Han tar, till skillnad från Algotsson, sin utgångspunkt så långt 

tillbaka som den Lutherska reformationen. Därifrån beskriver han sedan, ganska kortfattat, 

hur religionsundervisningen i vårt land gått igenom olika steg från 1800-talets slut fram till 

våra dagar.21 Efter denna snabba historiska överblick går Hartman in på de förändringar som 

läroplanerna har genomgått. Där börjar han förstås med Sveriges första läroplan för 

grundskolan, Lgr 62. Hartman håller sig strikt till de formuleringar som funnits i de olika 

läroplanerna, och nämner bara i förbifarten att han tolkar det som att vissa politiska partier 

haft mer eller mindre påverkan på dessa formuleringar. Kunskapssynen i de olika förslagen 

såväl som de färdiga styrdokumenten är något Hartman betonar i sin genomgång.22 Han ägnar 

också en del av sin artikel till att beskriva de olika läroplanskoder som legat till grund för de 

olika läroplanerna. Han har beskrivit två varianter av läroplanskoder, den dialogiska och den 

proklamatoriska. Med ett par figurer skildrar Hartman olika sätt att förklara religionsämnets 

utveckling. Den förklaras dels med hjälp av en figur med de två olika läroplanskoderna och 

dels utifrån en figur med fyra olika samhällslägen.23 Han hittar sedermera ett grundläggande 

problem som uppkommit av att samhällets och religionsundervisningens utveckling inte gått 

lika fort. Det handlar om konflikten mellan det pluralistiska samhället och det 

enhetsskolesystem vårt land i stort håller fast vid. Hartman anser i avslutningen av artikeln att 

                                            
20 Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén & Sjögren, Uppsala, s. 504-508 
21 Hartman, Sven G, (1994), Hur religionsämnet formades, i tidskriften Skapande Vetande, nr 26, s. 9-14 
22 Hartman, Sven G, (1994), Hur religionsämnet formades, i tidskriften Skapande Vetande, nr 26, s. 15-22 
23 Hartman, Sven G, (1994), Hur religionsämnet formades, i tidskriften Skapande Vetande, nr 26, s. 22-33 
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det finns några återkommande problem för religionsundervisningen och att dessa skulle kunna 

lösas med en didaktisk genomlysning av densamma.24 

 

Mitt bidrag till den historiska forskningen på religionsundervisningens utveckling kan ses 

som en närbild av hela detta område. Jag kommer att, med hjälp av Hartman, ge en kortfattad 

bild av läroplanernas utveckling, men också, som Algotsson, analysera den debatt som detta 

gett upphov till. Beträffande deras teoretiska perspektiv finns det inte så stora, men ändå 

vissa, likheter med mitt arbete. Algotsson försöker till exempel klargöra de olika ståndpunkter 

som de studerade aktörerna intagit i debatten. Även jag fokuserar på debattörers 

utgångspunkter eller positioner. Däremot är min uppsats inte idéhistorisk, som Algotssons 

avhandling, utan diskursteoretisk. Jag använder alltså begrepp och metoder från diskursteorin, 

denna förklaras under teori och metod. Hartmans artikel är mer en allmänt hållen översikt 

över framväxandet och förändringen av religionsundervisningen i grundskolan. Likheten med 

mitt arbete ligger också däri att jag, precis som Hartman, studerar förändringsprocesser i 

religionsundervisningen. Jag menar att mitt arbete kan fungera som ett komplement till de 

analyser och förklaringar som Hartman och Algotsson givit till detta område. Först och främst 

sker det genom att min teoretiska ansats är en annan än deras. Jag koncentrerar mig på en liten 

del av religionsämnets förändringsprocess och kan på så sätt öka förståelsen för just den 

tidsperioden. 

 

                                            
24 Hartman, Sven G, (1994), Hur religionsämnet formades, i tidskriften Skapande Vetande, nr 26, s. 33-41 
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Material 
Materialet som används för att uppnå uppsatsen syfte kan delas upp i två kategorier. Den ena 

är styrdokument och den andra är tidningsartiklar. De båda materialen har det gemensamt att 

de sträcker sig över samma tidsperiod. Till att börja med har jag fem styrdokument, där det 

första skrevs 1955 och det sista 1994. Tidningsartiklarna är hämtade från 1959 fram till 1988, 

vilket gör att styrdokumenten överlappar artiklarna i båda ändarna. Anledningen till detta är, 

som jag skrev i syftet, att styrdokumenten och debatten tillsammans ska ge en bild av 

religionsämnets förändringsprocess. Jag ger en längre beskrivning av styrdokumenten under 

rubriken läroplaner och kursplaner. 

  

Jag har valt att hämta artiklarna från Lärarnas tidning, som från 1957-1966 hette 

Lärartidningen, och från 1967 till 1990 hette Lärartidningen – svensk skoltidning. Lärarnas 

tidning är Lärarförbundets medlemstidning och kommer ut med 30 nummer per år. Tidningen 

hade 1993 en upplaga på 195 000 exemplar. Lärarförbundet är den största fackliga 

organisationen i den svenska skolvärlden och hade i årsskiftet 1991/92 186 693 medlemmar.25 

Genom att hålla sig till en tidning får min undersökning en tydlig struktur, och jag anser det 

rimligt att hålla sig till en eftersom arbetet sträcker sig över så lång tidsperiod. Det faktum att 

Lärarnas tidning är den största av lärartidningarna gör den lämplig som material i min 

undersökning. En annan anledning till att jag valt Lärartidningen är att den är det organ som 

lärare ofta använder i debatten med de politiker som bestämmer över skolans undervisning. 

De 30 artiklar jag analyserat är av lite skiftande karaktär, de flesta är renodlade debattartiklar 

med det finns också någon intervju och ett referat från en riksdagsdebatt. Av de 30 är det 11 

som citeras och återkopplas till i studien.  

 

 

 

 

                                            
25 Nationalencyklopedin, (1993), Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, tolfte bandet, s. 556 samt 557 
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Analys 
Denna del av mitt arbete har fått sin disposition strukturerad av mina frågeställningar. Jag 

börjar med att ge en bild av hur religionsundervisningen behandlats i den obligatoriska 

skolans styrdokument. Efter analysen av styrdokumenten följer ett avsnitt där 

tidningsartiklarna analyseras, undersökningen sker med hjälp av diskursteori och tidigare 

forskning.  

 

Styrdokumentens förändrade syn på religionsundervisningen 
Under denna rubrik besvarar jag frågan om hur styrdokumentens syn på 

religionsundervisningen förändrats. Styrdokumenten ges en kortfattad beskrivning i samband 

med analysen. Min diskursanalys av dokumenten syftar inte till att finna konflikter i eller 

mellan texterna utan ska beskriva hur skolans religionsdiskurs har sett ut i de olika 

läroplanerna. Jag är speciellt intresserad av vilken position begreppet objektivitet haft i 

styrdokumenten och försöker sätta det i förhållande till dokumentets syn på undervisning i 

allmänhet och religionsundervisning i synnerhet.  

 

De styrdokument för skolan som varit aktuella under den tidsperiod jag undersöker är: 

”Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955” – UP 55, ”Läroplan för 

grundskolan 1962” – Lgr 62, ”Läroplan för grundskolan 1969” – Lgr 69, ”Läroplan för 

grundskolan 1980” – Lgr 80. Jag kommer även att ge en kortare beskrivning och göra en 

analys av ”1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet” – Lpo 94. 

Styrdokumentsanalysen berör såväl läroplanerna som de kursplaner för religionsämnet som 

hör till dessa. 

 

UP 55 
Undervisningsplanen för folkskolan som trädde i kraft läsåret 1955/56 är ett styrdokument på 

264 sidor som innehåller allt en folkskollärare kan behöva veta. UP 55 är uppdelad i tre delar, 

allmänna anvisningar, timplaner och kursplaner. Efter dessa tre rubriker kommer några 

exempel på arbetsordningar och ett stycke om specialundervisning. Kursplanerna ger läraren 

detaljerade anvisningar om hur undervisningen ska bedrivas i varje årskurs. 
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I undervisningsplanen för folkskolan från 1955, UP 55, var främjandet av elevens personliga 

utveckling en ständigt återkommande formulering och runt detta begrepp kretsade en samling 

anvisningar och förklaringar.  

 
Folkskolan har till uppgift att meddela en allmän medborgerlig bildning, att medverka till en 

harmonisk utveckling av de ungas individuella anlag och att i samverkan med hemmen fostra de 

unga till självständiga och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.26   

 

Vägen till personlig utveckling skulle gå genom fostran och undervisning och målet var att 

samhället ska få nya, fungerande medlemmar.27 Målet för kristendomsundervisningen var 

också satt i förhållande till personlig utveckling.   

 
Undervisningen i kristendomskunskap har till uppgift att giva eleverna kunskap om de bibliska 

skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik, om huvuddragen i kristendomens 

historia och samfundsformer samt om viktiga icke kristna religioner. Den skall också giva inblick i 

nutidens religiösa och etiska grundfrågor. Undervisningen bör ske på ett sådant sätt, att eleverna 

uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse och så att den främjar deras personliga 

utveckling.28  

 

Som huvudansvarig för undervisningen fick läraren inte försöka pådyvla eleverna någon 

specifik politisk eller religiös åskådning. UP 55 ville att olika synpunkter inom dessa områden 

skulle komma till uttryck i undervisningen. Lärarens egna åsikter skulle redogöras med 

måttfullhet och oliktänkande skulle visas fördragsamhet. Till skolans uppgifter hörde att vänja 

eleverna vid att ha en prövande och saklig inställning till olika problem. Författarna till UP 55 

ville också att eleverna skulle varnas för suggestion och att de istället skulle vara 

uppmärksamma på att det finns olika sätt att se på samma fråga. Läraren skulle vidare stärka 

elevernas motståndskraft mot osaklig propaganda och träna dem i att bedöma subjektiva 

framställningar på ett kritiskt sätt. Allt detta, och mer därtill, skulle ske genom att skolan i sitt 

arbete kombinerade fostran och undervisning.29 

 

                                            
26 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 6 
27 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 6 
28 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 54 
29 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 6 och 56 

 16



Kampen om innebörden i objektiv religionsundervisning 

Vid kristendomsundervisningen bör läraren alltid erinra sig, att de olika hem, från vilka 

lärjungarna på grund av rådande skolplikt kommer, ofta företräder olika uppfattningar i de frågor 

som behandlas. Han bör därför sorgfälligt undvika allt som kan verka såsom sårande angrepp på 

andras åskådning samt söka främja uppkomsten av en vidhjärtad fördragsamhet mot olika 

tänkande. Det är av synnerlig vikt, att undervisningen i kristendomskunskap, utan att förlora i 

allvar eller stadga, bedrives så, att den inte kränker den enskildes erkända rätt till tankefrihet.30  

 

Ovanstående citat visar hur folkskolans undervisningsplan från 1955 erkände såväl 

kristendomens som tankefrihetens betydelse i kristendomsundervisningen. Religionsdiskursen 

i UP 55 var präglad av kristendomen. För att lyckas med ämnets mål skulle läraren få eleverna 

att förstå vilken betydelse kristendomen haft i historien. Emellertid fick inte det historiska 

perspektivet dominera, utan läraren skulle finna beröringspunkter med elevernas liv hemma, i 

skolan och i samhället.31 Vad gäller objektiviteten i religionsundervisningen hade UP 55 inga 

formuleringar som innehöll detta begrepp. Läraren fick i kursplanens anvisningar pålagt sig 

att ”sorgfälligt undvika allt som kan verka såsom sårande angrepp på andras åskådning samt 

söka främja uppkomsten av en vidhjärtad fördragsamhet mot olika tänkande”.32 Vidare skulle 

undervisningen i kristendomskunskap bedrivas så att den enskilde elevens rätt till tankefrihet 

inte kränktes. Detta fick emellertid inte ske på bekostnad av ämnets allvar och stadga.33 I UP 

55:s anvisningar, om såväl genomförande som innehåll, var det bibelns och psalmbokens 

texter som var lärarens huvudsakliga stoff. Den del av elevens personliga utveckling som 

skulle tillgodoses av kristendomskunskapen, skulle alltså fullföljas med undervisning ur 

bibeln. Den enda gången icke kristna religioner nämndes var i kursplanens inledande 

målskrivning som jag citerat tidigare. De därefter följande anvisningarna och förklaringarna 

var helt orienterade mot kristendomen och dess lära.34 

 
Valet av bibelstycken och psalmer och vad som i övrigt ingår i kristendomsundervisningen skall 

ske så, att barnen på det åldersstadium som är i fråga kan tillgodogöra sig det religiösa och etiska 

innehållet däri. /…/ Eleverna bör genom kristendomsundervisningen erhålla en samlad bild av Jesu 

person, hans liv och förkunnelse.35  

 

                                            
30 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 56 
31 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 56 
32 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 56 
33 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 56 
34 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 54-60 
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I UP 55 var religionsundervisning detsamma som undervisning i kristendom och alla 

anvisningar och riktlinjer var skrivna i en kristen religionsdiskurs. Objektivitet fanns inte som 

begrepp i detta styrdokument men, som tidigare konstaterats, skulle läraren i sin undervisning 

vara fördragsam mot oliktänkande och lära eleverna att ha en saklig inställning till olika 

problem. 

 

Lgr 62 
I 1962 års läroplan för grundskolan blev objektivitetsbegreppet inskrivet. Begreppet 

kopplades bland annat till elevernas personliga utveckling, och fick en viktig roll i 

styrdokumentets olika formuleringar kring religionsundervisning. I kursplanen för ämnet 

kristendomskunskap fanns en stark betoning på objektivitet i undervisningen. Begreppet 

objektivitet återfanns alltså inte i UP 55, men i övrigt var grundtankarna för 

religionsundervisning i de båda styrdokumenten likartade. Lgr 62 betonade i de allmänna 

synpunkterna att undervisningen i kristendomskunskap inte fick bedrivas så att den kränker 

någon av de enskilda elevernas rätt till tanke- och trosfrihet. Undervisningen i ämnet skulle 

även ha en fostrande verkan på eleverna. Läraren skulle dock undvika en ensidig 

moraliserande undervisning, och med saklighet och tolerans leda eleverna till en större 

förståelse och respekt för oliktänkande. Kursplanen för kristendom i Lgr 62 betonade också 

den fundamentala principen om fostran till självverksamhet, självständigt tänkande och 

personligt ställningstagande. Precis som i UP 55 fanns tydliga instruktioner för vad 

undervisningen skulle ge eleverna för kunskaper årskurs för årskurs.36  

 

När Sven G Hartman beskriver hur synen på religionsundervisningen förändrats i läroplanerna 

menar han att Lgr 62:s objektivitetskrav, citerat nedan, var en av fyra viktiga vändpunkter 

fram till dagens undervisning i religionskunskap.37  

 
Undervisningen skall vara objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika 

trosinriktningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en 

viss åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på ett sådant sätt, 

att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse, och så, att den främjar deras 

                                                                                                                                        
35 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955), Svenska bokförlaget Norstedts, s. 56 
36 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 (1962), s. 217-230 
37 Hartman, Sven G, Hur religionsämnet formades, i tidskriften Skapande Vetande, (1994), nr 26, s. 13 
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personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning 

liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.38 

 

Jag håller med Hartman när han menar att objektivitetskravet i Lgr 62 är något av en 

vändpunkt. Begreppet fick en mycket central roll i styrdokumentet och, som jag senare 

kommer in på, i debatten kring religionsundervisningen i grundskolan. I mål och anvisningar 

fick objektivitetskravet större utrymme än formuleringarna kring elevernas 

personlighetsutveckling. Som jag nämnt tidigare var en grundläggande princip i Lgr 62 att 

undervisningen skulle fostra eleverna till självverksamhet, självständigt tänkande och 

personligt ställningstagande. Som en garant för att denna princip skulle fungera stod kravet på 

objektivitet. I kursplanen återkopplade författarna hela tiden till begreppen objektiv, 

självständighet och elevernas individuella förutsättningar. 

 
Lärarens framställning bör vara enkel, åskådlig och livfull samt anpassad efter elevernas 

förutsättningar och behov.39  

 

Religionsdiskursen var alltså fortfarande tydligt kristendomscentrerad, även om icke-kristna 

religioner gavs utrymme från årskurs 6 och högstadieeleverna skulle studera såväl 

kristendomens historia fram till nutid som andra religioner. 

 
På högstadiet skall också ges en mera ingående orientering om de viktigaste nutida icke-kristna 

religionerna. Denna bör präglas av samma strävan efter saklighet och objektivitet som 

undervisningen om de olika kyrkosamfunden.40 

 

Lgr 62 gav alltså samma tyngd åt studiet av icke-kristna religioner som studiet av de olika 

kristna kyrkosamfunden. Den kristna läran var det som utgjorde grundstrukturen i 

religionsundervisningen och som citatet ovan visar var det strävan efter objektivitet och 

saklighet som skulle prägla arbetet. 

 

                                            
38 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 (1962), s. 217  
39 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 (1962), s. 224 
40 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 (1962), s. 228 
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Lgr 69 
Sju år efter Sveriges första läroplan för grundskolan kom en reviderad efterföljare, Lgr 69. 

Kristendomskunskapen bytte namn till religionskunskap och kursplanens omfång hade 

minskat påtagligt. Trots flera uppenbara förändringar i dokumentet i övrigt hade inte mycket 

hänt med objektivitetskravet, Lgr 69 och Lgr 62 hade näst intill ordagranna formuleringar.41  

 
Undervisningen skall vara vidsynt och objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga 

kunskaper om olika tros- och livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka 

påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den bör ske på ett sådant sätt, att eleverna 

uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse och så att den främjar deras personliga 

utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning liksom 

förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.42 

 

Man plockade bort meningen om att undervisningen ska vara präglad av vidsynthet och 

tolerans och stoppade in vidsyntheten i samband med objektiviteten. En vidsynt och objektiv 

undervisning skulle hjälpa eleverna att uppfatta allvaret och betydelsen av de religiösa 

frågeställningarna. Objektivitet betydde, enligt Lgr 69, att meddela sakliga kunskaper om 

olika livsåskådningar. Objektivitetskravet fick i jämförelse med Lgr 62 en ännu starkare 

position, och dess tillämpning i undervisningen redogjordes något mer omfattande. 

 
Undervisningen skall vara saklig och allsidig och för eleverna klargöra skillnaden mellan vad som 

är fakta och vad som är tro och värdering. /…/ En undervisning av detta slag måste med 

nödvändighet ofta bygga på dokumentära texter. När det gäller kristendomen skall bibeltexterna 

stå i förgrunden. Elevernas upplevelse av dessa texter kan tänkas påverka deras inställning och 

åskådning. Detta är helt förenligt med kravet på objektivitet. Skolan själv tar nämligen inte 

ställning, men eleverna skall kunna ta ståndpunkt. Samma princip gäller i fråga om behandlingen 

av alla dokument som studeras med avseende på kristendomen, övriga religioner och icke-religiösa 

livsuppfattningar. De måste så vitt möjligt belysas inifrån, förklaras och diskuteras. Med en sådan 

uppläggning av arbetet tillgodoses lättare kravet på objektivitet och frågan om engagemang och 

påverkan kommer in i ett naturligt konstruktivt sammanhang.43 

 

                                            
41 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969), s. 175 
42 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969), s. 175 
43 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969), s. 177 
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Objektivitetskravet innebar att med saklighet och allsidighet lära eleverna att skilja på fakta 

och tro. Detta gällde oavsett vilken livsåskådning som behandlades, vidare var det förenligt 

med objektiviteten om eleverna blev påverkade av lärostoffet. Dock fick inte skolan ta 

ställning i dessa frågor. En annan förändring var att de huvudmoment som följde efter 

målskrivningen var indelade i ”Kristendomen”, ”Övriga religioner” och ”Religiösa ämnen och 

samlevnadsfrågor/Väsentliga livsfrågor” och det redan från lågstadiet. Från och med Lgr 69 

var kursplanens religionsdiskurs alltså inte lika präglad av kristendomen, men fortfarande var 

det den religion som undervisningen var uppbyggd kring. 

 
Eftersom kristendomen, globalt sett, spelar en väsentlig roll, och då den kristna religionen i vår 

kulturkrets har ett avgörande inflytande på människors livshållning, måste undervisningen i 

religionskunskap i första hand vara en undervisning om kristen tro och etik.44 

 

Vid sidan av kristendomen och objektivitetskravet fanns fortfarande den grundläggande 

principen om elevernas självverksamhet och självständiga tänkande kvar från Lgr 62. 

Utgångspunkten för religionsundervisningen hade däremot förändrats och skulle tas i 

elevernas egna livsåskådningsmässiga frågor. Detta var, enligt Hartman, ett tydligt exempel 

på ett nytt synsätt på undervisningen. Ett synsätt som blev ännu tydligare i Lgr 80 som jag 

kommer till senare.45 

 
Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom. /…/ Det 

är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och etisk art blir 

föremål för ett allsidigt studium, utan att undervisningen därför kommer att utgöras av en 

systematisk behandling av åskådningar. Med denna utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i 

nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta och 

värderingar.46 

 

Livsåskådning och etik var tillsammans med tro återkommande begrepp i kursplanen för 

religionskunskap från 1969. Om dessa tre nyckelområden fick bearbetas utifrån elevernas 

egna frågor kunde det få stor betydelse för såväl eleven själv som samhället.47 

 

                                            
44 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969), s. 176 
45 Hartman, Sven G, Hur religionsämnet formades, i tidskriften Skapande Vetande, (1994), nr 26, s. 17 
46 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969), s. 176 
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Lgr 80 
Det första som slogs fast i 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80, var demokratins 

betydelse för samhället och dess obligatoriska undervisning. 

 
Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och 

människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i 

samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. Skolans 

arbetssätt måste vara så utformat att det befrämjar denna samhälls- och människosyn. /…/ Skolan 

skall genom skolarbetet och i samarbete med hemmen stimulera elevernas verksamhetslust och 

fostra dem till ansvar, till goda arbets- och fritidsvanor och till ett demokratiskt handlingssätt.48 

 

I Lgr 80 var begreppet demokrati mycket centralt. I varje del av dokumentet återkom 

författarna till vad demokratin innebär för samhället och skolan och vilken betydelse de gav 

begreppet. Under rubriken ”Fostran och utveckling” redogjordes för en av skolans 

huvuduppgifter. 

 
Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn 

och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma 

till uttryck i praktisk, vardaglig handling. Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos 

eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människor. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans 

egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet är en 

huvuduppgift för skolan. Detta innebär bl a att skolan skall fostra eleverna till insikt om att ingen 

människa får utsättas för förtryck och att ingen med problem och svårigheter får lämnas åt sitt öde. 

Var och en har ett ansvar för att försöka minska andra människors smärta, lidande och 

förnedring.49 

 

Demokratiska värderingar och principer var mycket viktiga och, som citatet visar, 

mångtydiga. I likhet med sina två förgångarna hade Lgr 80 också ett objektivitetskrav på 

grundskolans undervisning. I tidigare läroplaner gällde detta krav framförallt för 

religionsundervisningen men i Lgr 80 stod det med under rubriken ”Riktlinjer för arbetet”. 

Där förklarades också att en saklig och allsidig undervisning fostrar eleverna till ett 

                                                                                                                                        
47 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969), s. 177 
48 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 13 
49 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 17 
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betraktelsesätt som är kritisk och självständigt. Detta objektivitetskrav med sin saklighet och 

allsidighet skulle, enligt Lgr 80, jämställas med exempelvis de pedagogiska krav som ställs på 

lärare, undervisning och läromedel.  

 
Urvalet och behandlingen av stoff i alla ämnen skall präglas av saklighet och allsidighet. Genom 

att göra undervisningen saklig och allsidig uppfyller skolan på bästa sätt kravet på objektivitet. 

Därigenom fostras eleverna till att utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt och en vilja 

till saklig bedömning. De stimuleras till ett personligt engagemang och ett fördjupat intresse. 

Kravet på saklighet och allsidighet måste beaktas jämsides med andra krav som kan och bör ställas 

på lärare, undervisning och läromedel.50 

 

För att underlätta förståelsen och tillämpningen av det sakliga och allsidiga objektivitetskravet 

blev innebörden av begreppen belysta med några exempel. Lgr 80 menade att läraren bryter 

mot saklighetsnormen ”om vissa saker utelämnas och andra framhävs och om framställningen 

därigenom ger eleverna en skev eller direkt felaktig bild av det som framställs”.51 Allsidighet i 

undervisningen skulle nås genom att ”återspegla den dynamik som utmärker olika skeenden”. 

Läraren uppmanades att ta upp såväl yttre som inre förhållanden i ett skeende.52 

Objektivitetskravet med sin saklighet och allsidighet inordnades också i den demokratiska 

grundtanken i dokumentet.53   

 
I skolan skall människor med ett personligt engagemang kunna stimulera barn och ungdomar till 

personligt ställningstagande. Företrädare för olika föreningar och trossamfund kan medverka i 

skolans arbete. Kravet på saklighet och allsidighet gäller då det samlade utbudet, för vilket 

skolstyrelse och skolledning har ansvaret. Skolan är alltid skyldig att klargöra och hålla fast vid de 

grundläggande demokratiska värderingar som skolan skall söka förmå alla barn och ungdomar att 

omfatta.54 

 

Det fanns ingen specifik målskrivning för religionsundervisningen i Lgr 80. Alla 

samhällsorienterande ämnen hade en gemensam målskrivning som inledde kursplanen, och 

därefter redogjordes kort för vad som ska undervisas i låg-, mellan och högstadiet i respektive 

ämne. Till att börja med slogs det fast att ”Skolans samhällsorientering har ett särskilt ansvar 

                                            
50 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 31 
51 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 32 
52 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 32 
53 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 32-33 
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för att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle”.55 Lite längre fram fanns 

några rader som fastställde religionsundervisningens roll i detta. 

 
Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleverna skall få 

vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum. Även om kristendomen 

betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall det kristna arvet jämföras med andra religiösa 

traditioner och livsåskådningar. Det religiösa arv som många invandrare för med sig ger värdefulla 

bidrag till belysningen av dessa frågor. Eleverna skall också ta del av andra livsåskådningar än de 

religiösa. Undervisningen skall hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt 

förståelse och respekt för andra människors och kulturers värderingar. Den skall samtidigt hävda 

vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa.56  

 

Inget av begreppen saklighet, allsidighet eller objektivitet nämndes i kursplanen från 1980, 

den återkommande centralpunkten var demokratin och dess värden. Religionsundervisningen 

skulle hävda den svenska demokratins väsentliga värden och ta avstånd från allt som stred 

mot dessa. Kristendomen, bibeln och det kristna arvet betonades men det var i jämförelse med 

andra livsåskådningar som det skulle bearbetas. Förståelse och respekt för andra människor 

och kulturer skulle utvecklas genom att såväl invandrarnas religiösa arv som icke-religiösa 

livsåskådningar blev belysta. Religionsdiskursen i Lgr 80 var präglad av demokratiska 

formuleringar kring religionsundervisningens innehåll och genomförande. Den tydliga 

kristendomscentreringen som fanns i föregående styrdokument var ersatt av demokratisk 

tolerans, förståelse och respekt.  

 

Lpo 94 
Den demokratiska religionsdiskursen från Lgr 80 lever vidare i den nuvarande läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Det är demokratins grund som det offentliga 

skolväsendet vilar på, enligt styrdokumentet.57 Objektivitet förklarades i Lgr 80 med de två 

begreppen saklighet och allsidighet, i Lpo 94 får läraren under rubriken ”Saklighet och 

allsidighet” anvisningar om att skolan ska vara öppen för olika uppfattningar och till och med 

uppmuntra att de förs fram. Eleven ska få reda på betydelsen av personliga ställningstaganden 

                                                                                                                                        
54 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 33 
55 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 119 
56 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980), s. 121 
57 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet – Lpo 94 (1994), Utbildningsdepartementet, s. 5 
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och också få möjligheter till sådana. Vidare ska saklighet och allsidighet garantera att alla 

föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan och vara säkra på att de inte påverkas till 

förmån för någon specifik åskådning.58  

 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller andra åskådningen.59  

 

Den saklighet och allsidighet som omskrivs här i den allmänna första delen av Lpo 94 ges 

ingen förklaring, och begreppet objektivitet finns inte med i hela styrdokumentet. När Lpo 94 

ger anvisningar om skolans uppgifter påpekas att skolan för över ett kulturarv till eleverna, ett 

arv som består av värden, traditioner, språk och kunskaper. Detta ska hjälpa eleven att fungera 

i samhället. Samhället har ett stort informationsflöde och därför är det nödvändigt att eleverna 

får utveckla sin förmåga kritiskt granska all den information som strömmar emot dem från 

samhällets olika medier. Detta ska hjälpa eleverna att inse att olika fakta och förhållanden 

leder till olika konsekvenser.60 

 

Kursplanen för religionskunskap förklarar att skolan har till uppgift att ge varje elev en grund 

för ett eget ställningstagande beträffande olika religioner och livsåskådningar. Formuleringen 

om elevens eget ställningstagande har dock flyttats runt lite i de olika revideringar som skett. 

Från början inleddes kursplanen med detta och numera finner man att skolan ska ha detta som 

ett strävansmål. Eleven ska få en grund till ett ställningstagande genom ökade kunskaper och 

reflektioner i området. Kursplanen återkopplar, i sin ursprungliga variant, sedan till vikten av 

en allsidig och saklig undervisning, något som alla elever har rätt till. Saklighet och 

allsidighet nämns inte i 2000 års reviderade kursplan i religionskunskap. Däremot är 

nyckelorden desamma i de olika kursplaneupplagorna. Författarna betonar reflektion över 

elevens egna liv och omgivning, respekt för olika livsåskådningar och utvecklandet av 

förståelse för samhällets etniska och kulturella mångfald. Religionskunskapens kärna är, 

                                            
58 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet – Lpo 94 (1994), Utbildningsdepartementet, s. 5-6 
59 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet – Lpo 94 (1994), Utbildningsdepartementet, s. 6 
60 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet – Lpo 94 (1994), Utbildningsdepartementet, s. 7-8 
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enligt kursplanen från 2000, att medvetet och metodiskt bearbeta människans frågor inför 

livet och tillvaron.61 Samma dokument förklarar också varför det är viktigt att i 

religionsundervisningen uppmärksamma religioners likheter och skillnader. 

 
Det finns likheter och skillnader mellan religioner. Likheterna kan skapa en samhörighet mellan 

religioner medan skillnaderna kan skapa motsättningar som ibland utmynnar i konflikter. En 

grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina 

olikheter. Mot denna bakgrund ligger det i ämnets karaktär att såväl likheter som skillnader 

uppmärksammas.62  

 

Ovanstående citat visar på en markant förändring i den obligatoriska skolans styrdokument 

beträffande religionsundervisning. Det finns stora skillnader mellan de kristendomscentrerade 

anvisningar som gavs till folkskollärarna 1955 och de demokratiska som dagens lärare får i 

Lpo 94 med tillhörande kursplaner. Objektivitetsbegreppet hade en viktig roll i 1960-talets två 

läroplaner men har successivt tappat i betydelse. Begreppets minskade betydelse verkar, i min 

analys av styrdokumenten, sammanfalla med den ökade betoningen på demokratiska begrepp 

och principer samt med den dubbla definition av objektivitet som införs i Lgr 80. I nästa 

avsnitt av analysen bearbetas objektivitetsbegreppets roll i debatten under samma tidsperiod 

som dessa styrdokument.  

                                            
61 Kursplan för religionskunskap från 1994 samt 2000, Utbildningsdepartementet och Skolverket 
62 Kursplan för religionskunskap från 2000, s 2, hämtad på www.skolverket.se 2003-08-21 
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Användningen av begreppet objektivitet i debatten 
Jag besvarar under denna rubrik frågan om hur begreppet objektivitet har använts i debatten 

kring religionsundervisningen. Mitt mål är att beskriva hur de olika debattörerna artikulerat 

begreppet för att tillskriva det en viss betydelse, men även hur ekvivalenskedjor lett 

föreställningar kring objektivitet i en viss riktning. Min analys har en kronologisk struktur och 

jag börjar med en artikel från 1959, första gången begreppet objektivitet är aktuellt i 

Lärartidningen. 

 
Frågan är nämligen om någon undervisning över huvud taget kan vara helt neutral och objektiv.63 

 

Enligt en dåtida skolkommission ska undervisningen vila på ”objektiv vetenskaplig 

grundval”, denna formulering var startpunkten i Sven Holmstrands artikel ”Objektiv 

undervisning”. Som det inledande citatet visar var Holmstrand tveksam till om objektivitet går 

att kombinera med undervisning, och då framförallt kristendomsundervisning. 

 
Man kan naturligtvis mena att objektiv kristendomsundervisning är att ge saklig upplysning om 

vad kristendom innebär. Detta är dock ingalunda så lätt som det låter. De lärde har under de två 

tusen år som gått sen Kristus föddes tvistat härom, och tvisten pågår som bekant fortfarande. /…/ 

Det finns sålunda ingen möjlighet att undervisa objektivt om kristendomens egen lära av det enkla 

skälet att det inte existerar någon enhetlig lära64  

 

Holmstrand artikulerade objektivitet till såväl neutralitet (se första citatet) som saklighet, men 

bara för att bevisa att begreppets tillämpning i kristendomsundervisning är ett ouppnåeligt 

mål. Han menade att kristendomskunskap är ett åsiktsämne och lärarens uppgift är att på ett 

rättvist sätt redogöra för de olika åsikter som kan vara intressanta och aktuella.65 Holmstrands 

resonemang kring objektivitet förs med ett vetenskapligt förhållningssätt, han lägger in en 

vetenskapligt positivistisk betydelse av begreppet och kan därför inte förena det med 

åsiktsämnet kristendomskunskap. Objektivitetsbegreppets betydelse fick en grundlig 

genomgång av Lennart Sellberg som artikulerade det med ”opartisk, neutral och saklig”.66 

Här fanns det likheter med Holmstrand, men Sellbergs intentioner med artikeln var att 

                                            
63 Sven Holmstrand, ”Objektiv undervisning”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 26 
64 Sven Holmstrand, ”Objektiv undervisning”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 26 
65 Sven Holmstrand, ”Objektiv undervisning”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 26 samt 28 
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”försöka finna vad som framkallat objektivitetskravet” och att klargöra ”vad begreppet 

innebär i debatten”. Sellberg artikulerade även begreppet med tolerans och vidsynthet, två 

begrepp som tyder på ett förhållningssätt med humanistiskt demokratiska förtecken.67  
 

Kravet på objektivitet bör här ses som ett krav på ”ökad” objektivitet, på tolerans mot 

oliktänkande och på all möjlig hänsyn till elever, som kommer från skilda miljöer. Objektivitet 

skall eftersträvas ”så mycket som möjligt” eller ”till en viss gräns”. Även om en renodlad 

objektivitet är otänkbar, tror jag att diskussionen av problemet fått ett positivt resultat, i det att 

lärarna börjat tänka igenom frågan och mer helhjärtat gått in för en tolerant och vidsynt 

undervisning.68 

 

Sellberg var alltså som Holmstrand medveten om att begreppet är problematiskt men såg det 

som användbart om det gavs rätt betydelse.  

 

Ett annat exempel från 1959 är Em. Giselsson som påstod att ”ordet ’objektiv’ har blivit 

utsatt för betydelseförskjutning” och att ”saklig” är den närmsta betydelse det, enligt honom, 

bör ha. Giselsson gav ingen förklaring till i vilken riktning betydelseförskjutningen hade 

skett. Han såg inte objektivitetsbegreppet som ”något hinder för läraren att med personlig 

inlevelse framställa kristendomsämnets innehåll”, och hans artikulation tyder på ett kristet 

förhållningssätt gentemot begreppet. Förhållningssättet kan kallas kristet när betydelsen av 

objektivitet sätts i samband med den kristna läran och tron. Giselssons syn blev ännu 

tydligare i slutet av hans artikel.69  

 
Skolan bör sålunda inte endast ge ”den gyllene regeln”: ”Allt vad I viljen att människorna skola 

göra eder, det gören I ock dem”, utan även budskapet: ”Så älskade Gud världen, att han utgav sin 

enfödde son på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan hava evigt liv”. Sker 

det, kommer både lag och evangelium till sin rätt, undervisningen blir objektiv och den förmedlar 

Bibelns kraft att verka för den sedliga förnyelse som vårt folk behöver i denna tid.70 

 

När Gunde Fredriksson i efterföljande nummer gav sitt bidrag i debatten kring 

kristendomskunskapen och objektiv undervisning byggde han sitt resonemang på påståendet 

                                                                                                                                        
66 Lennart Sellberg, ”Är objektiv undervisning möjlig?”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 22  
67 Lennart Sellberg, ”Är objektiv undervisning möjlig?”, Lärartidningen, nr 7, 1959, s. 22-23 
68 Lennart Sellberg, ”Är objektiv undervisning möjlig?”, Lärartidningen, nr 7, 1959, s. 23 
69 Em. Giselsson, ”Bör skolan ’skydda’ barnen för kristendomens inflytande?”, Lärartidningen, nr 15, 1959, s. 26 
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”Objektiv undervisning meddelar på ett korrekt sätt kunskap om fakta”. Hans sätt att 

artikulera objektiv med att ”korrekt meddela kunskap om fakta” skiljer sig markant från 

Giselssons kristna förhållningssätt och påminner starkt om Holmstrands vetenskapliga. 

Fredriksson utvecklade sin ståndpunkt i artikeln genom att sätta subjektivitet och objektivitet 

i ett motsatsförhållande.71 

 
Först när vi har lyckats göra oss själva och eleverna medvetna om subjektivitetens makt även i det 

skenbart objektiva, tror jag vi kan börja den eftersträvansvärda ”objektiva undervisningen”72 

 

 

Efter att ha debatterats flitigt under 1959 blev objektivitetskravet inskrivet i Lgr 62. Det ledde 

till att läroböckerna i kristendomskunskap, enligt ett riksdagsbeslut, skulle granskas för att 

säkerställa ett objektivt lärostoff.  

 
Granskningen av läroböckerna i kristendom, som tagits upp i interpellationer av Eric Nelander (fp) 

för den kristna gruppen och av hr Tore Nilsson i Agnäs (h) blev den livligast diskuterade 

skolfrågan under december. Debatten om objektivitetskravet i kristendomsundervisningen belyste 

en rad intressanta principiella aspekter.73  

 

Jag ser granskningen av läroböckerna i kristendomskunskap som ett bevis för att 

objektivitetsbegreppet var en flytande signifikant under stora delar av 1960-talets debatt om 

grundskolans religionsundervisning. Utifrån sina olika positioner ville debattörerna ge 

begreppet just sin betydelse, men alla var ense om att det skulle finnas med. Lärartidningen 

återgav delar ur ett snabbprotokoll för andra kammaren eftersom ”dagspressen sparsamt 

refererade diskussionen”.74  

 
Den objektivitet i kristendomsundervisningen, som vi principiellt är ense om, betyder – som jag 

ser det – i lärobokens mening 1) respekt för saken och 2) respekt för individen. Saken, objektet, 

                                                                                                                                        
70 Em. Giselsson, ”Bör skolan ’skydda’ barnen för kristendomens inflytande?”, Lärartidningen, nr 15, 1959, s. 26 
71 Gunde Fredriksson, ”Kristendomskunskap – flera ämnen i ett”, Lärartidningen, nr 16, 1959, s. 29-30 
72 Gunde Fredriksson, ”Kristendomskunskap – flera ämnen i ett”, Lärartidningen, nr 16, 1959, s. 30 
73 ”Kristendomsundervisningen”, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 15 
74 ”Kristendomsundervisningen”, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 15 
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skall meddelas eleverna. Och detta objekt är här i första hand kristendomen, i andra hand andra 

religioner.75 

 

Eric Nelander, som representerade den kristna gruppen i riksdagen, artikulerade objektivitet 

med respekt för saken och individen, detta för att säkerställa kristendomens dominerande 

position i religionsundervisningen. Han fick stöd av Tore Nilsson som sa att ”Objektivitet 

kanske inte alltid kan vara fullkomlig neutralitet” men att det i undervisningssammanhang 

måste innebära ”att kristendomen varken angripes och motverkas eller förhärligas och 

påtrugas eleverna”. Efter att ha fastslagit detta gjorde Nilsson en ekvivalenskedja mellan 

objektivitet och den kristna läran, en lära som undervisar om en ”övervärldslig verklighet, en 

himmel, en frälsning och ett evigt liv” och därför måste detta ”meddelas vid en objektiv 

undervisning, oavsett vad den verkliga eller s k vetenskapen lär”.76 Nelander och Nilsson är i 

mina ögon goda representanter för ett kristet förhållningssätt till objektivitetsbegreppet. 

 

Granskningsgruppen, som var förmålet för utfrågningen, var lika eniga om 

objektivitetskravets nödvändighet som övriga talare i debatten. Stellan Arvidson, medlem i 

granskningsgruppen, menade att ”själva kravet är enkelt och entydigt” men att 

”tillämpningen är onekligen svårare”. Arvidson förklarade att ”undervisningen skall vara 

neutral” men ekvivalerade neutralitet med ”engagemang, livlighet och värme”. Han gav 

interpellationsförfattarna rätt att kräva att religionsundervisningen ska behandla kristendomen 

och dess lära men ville också att ”kristendomskritiken och de ateistiska uppfattningarna skall 

få sin fylliga, sakliga och objektiva presentation”.77 Arvidson artikulerade alltså, på ett 

demokratiskt sätt, objektivitet med såväl neutralitet, engagemang, livlighet och värme som 

fyllighet och saklighet.  

 

Trots att politikerna verkade överens om objektivitetens betydelse för 

religionsundervisningen, var innebörden i läroplanens objektivitetskrav inte tillräckligt tydlig. 

I alla fall inte enligt de 41 lärare som 1967 formulerade ett ”Upprop om 

kristendomsundervisningen i grundskolan”. De hävdade att läroplanens författare ”på intet 

sätt definierat begreppet ’objektiv undervisning’”, och frågade sig om det handlar om 

                                            
75 ”Kristendomsundervisningen”, Eric Nelander, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 15 
76 ”Kristendomsundervisningen”, Tore Nilsson, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 16 
77 ”Kristendomsundervisningen”, Stellan Arvidson, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 17 
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”opartisk, neutral eller vetenskapligt objektiv undervisning”. De menade att läroplanen 

innehåller flera formuleringar som inte gick att ”förena med objektivitet” och deras lösning 

var att i den pågående revisionen av läroplanen ”helt slopa kristendomskunskap som 

självständigt ämne på låg- och mellanstadiet”.78  

 

Att använda objektivitetskravet som argument för att stryka kristendomskunskapen från låg- 

och mellanstadiet håller inte, menade ordföranden i Sveriges kristna lärarförbund, Bertil 

Hansson. Han tyckte att det var ”minst sagt underligt” att påstå att begreppet objektiv 

undervisning inte definierats i läroplanen. Det finns en definition av objektivitetskravet, men 

den passar inte in i ”de smala, doktrinära tankefållor” där uppropets författare vill få in den, 

hävdade han. Hansson poängterade att den dubbla betydelsen av objektivitetskravet i 

läroplanen innebär ”1. Meddelande av saklig kunskap (om i första hand kristendomen), 2. 

Utan att auktoritativt försöka påverka eleverna”. Hansson artikulerade objektivitetskravet 

med ”en attityd av förståelse, vidsynthet, öppenhet och tolerans” som leder betydelsen i en 

demokratisk riktning.79  

 

Debatten kring religionsundervisningen och objektivitet tystnade 1969 för att återkomma i 

Lärartidningen 1982. Då hade den reviderade läroplanen från 1969 ersatts av 1980 års 

läroplan för grundskolan, Lgr 80. Gunnar Ståldal – lärare och läroboksförfattare – hävdade 

att ”religionskunskapsämnet förstärker fördomar” och ville därför att det ska slopas i årskurs 

1-8.80 Hans artikel, som tyvärr fattades i arkivet, väckte många känslor och fick många att 

reagera. Objektivitetsbegreppet var inte så centralt som under den tidigare debatten, men 

fortfarande fanns det debattörer som ville ge det en viss betydelse.  

 

Lärartidningen lät skolminister Ulla Tillander komma till tals i religionsdebatten. Hon sa att 

”kravet på objektivitet har missuppfattats därhän att det har uteslutit engagemang” och 

artikulerade på det sättet objektivitet med engagemang, något som enligt henne krävs för att 

undervisa i religionskunskap. Hon fortsatte med att förklara att lärarna ”gjort undervisningen 

alldeles för neutral och ointressant”, en missuppfattning av objektivitetskravet. Skolminister 

                                            
78 ”Upprop om kristendomsundervisningen i grundskolan”, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 1-2, 1967, s. 
40-41 
79 ”Kommentar av ordföranden i Sveriges kristna lärarförbund”, Bertil Hansson, Lärartidningen – svensk 
skoltidning, nr 1-2, 1967, s. 40-41 och 44 
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Tillander såg inte grundskolans objektivitetskrav som ett hinder för att låta ”bibeltexter och 

psalmsång” göra intryck på eleverna, ”psalmer som uttrycker djupa sanningar som man som 

enskild människa kan ha hjälp av”.81 Tillanders resonemang beträffande det missförstådda 

objektivitetskravet bemöttes av Carl Gustav Boëthius. Han ekvivalerade objektivitet med 

distansering och religionsfrihet när han hävdade att de föräldrar och lärare som ser religion 

som ”en förvetenskaplig vidskepelse måste bli oroade” av religionsdebatten, eftersom ”de har 

ansett att den distanserade objektiviteten är en nödvändig konsekvens av religionsfriheten”.82 

Boëthius sätt att ekvivalera objektiv undervisning till religionsfrihet tyder på ett demokratiskt 

förhållningssätt till begreppet.  

 

Trots att Lgr 80 innehåller ett objektivitetskrav är debatten om begreppet närmast att betrakta 

som avslutad. 1988 skrev Kjell Härenstam artikeln ”Religionskunskapen och de mänskliga 

rättigheterna” och började med att ge en kort historisk tillbakablick. 

 
Religionskunskapen, eller som det förr kallades kristendomskunskapen, hade i tidigare skolsystem 

till uppgift att förkunna nationella och ”kristna” värden. Samhället förutsattes då i stort stå för 

dessa värderingar. Objektivitetsdebatten medförde förändringar i detta avseende.83 

 

Han beskrev objektivitetsdebatten som något som har hänt och byggde resonemangen i sin 

artikel på jämförelser mellan skolans fostrande roll och FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. Härenstam ville att religionerna ska ”problematiseras” och eleverna ”göras 

medvetna om att de inte är och aldrig kan bli objektiva iakttagare av andra människors tro och 

livsmönster”.84 Hans artikel gav inte upphov till några svar och objektivitetsbegreppet 

debatteras inte mer i Lärartidningen. 

 

                                                                                                                                        
80 ”Religionen är till för att användas”, Henry Cöster, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 6, 1982, s. 18 
81 Intervju med Ulla Tillander, Anders Ternström, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 7, 1982, s. 27-28  
82 ”Bibeln osanningar och Bibelns sanningar”, Carl Gustav Boëthius, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 9, 
1982, s. 4 
83 ”Religionskunskapen och de mänskliga rättigheterna”, Kjell Härenstam, Lärartidningen – svensk skoltidning, 
nr 28, 1988, s. 36 
84 ”Religionskunskapen och de mänskliga rättigheterna”, Kjell Härenstam, Lärartidningen – svensk skoltidning, 
nr 28, 1988, s. 37-38 
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Skönjbara positioner i debatten 
Vilka positioner kan skönjas i debatten om religionsämnets objektivitet? Jag vill under denna 

rubrik samla de positioner jag tycker mig upptäckt tidigare i analysen i tre kategorier. Genom 

att förklara varför jag placerat en viss debattör under en viss kategori, kan jag även besvara 

frågan om hur de legitimerat sina argument, alltså hur de motiverat sitt förhållningssätt till 

objektivitetsbegreppet. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt  
När Sven Holmstrand diskuterade religionsämnets objektivitet tog han fasta på en formulering 

från skolkommissionen, där det sagts att undervisningen ”skall vila på objektiv vetenskaplig 

grundval”.85 I artikeln blir Holmstrands förhållningssätt synligt när han artikulerade 

objektivitet med neutral, saklig och kritisk, en vetenskaplig betydelse av begreppet. Denna 

betydelse låg till grund för hans argumentation om det oförenliga mellan den vetenskapliga 

synen på objektivitet och den kristendomsundervisning som skolan skulle ge. Han menade 

bland annat att om ”objektiv kristendomsundervisning är att ge saklig upplysning om vad 

kristendomen innebär” är detta inte ”så lätt som det låter” eftersom det ”inte existerar någon 

enhetlig lära”. Holmstrand hävdade också att kristendomsämnet var ett åsiktsämne och att 

”neutralitet och objektivitet i åsiktsfrågor skulle /…/ fordra undervisning om alla tänkbara 

livsåskådningsalternativ som existerar eller kunde tänkas uppstå, vilket naturligtvis är 

omöjligt”.86   

 

Gunde Fredriksson replikerade på Holmstrands artikel och började med att slå fast att 

”objektiv undervisning meddelar på ett korrekt sätt kunskap om fakta”. Hans definition av 

objektiv undervisning liknar Holmstrands. Genom att konstatera att ”de allra flesta människor 

anser det naturligt att tänka sig en real värld utanför oss” och att ”naturvetenskaperna bidragit 

att frammana bilden av en entydig, självklar, faktisk och objektiv värld” öppnar Fredriksson 

för sina resonemang om kristendom kontra naturvetenskap och subjektivitet kontra 

objektivitet. Fredrikssons vetenskapliga förhållningssätt till objektivitet motiverades genom 

att han jämställde kristendomen och naturvetenskapen.87 

                                            
85 Sven Holmstrand, ”Objektiv undervisning”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 26 
86 Sven Holmstrand, ”Objektiv undervisning”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 26 
87 Gunde Fredriksson, ”Kristendomskunskap – flera ämnen i ett”, Lärartidningen, nr 16, 1959, s. 29-30 
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Naturvetenskapen har sin dogmatik, kristendomen sin. Fysiken rör sig med modeller (av t ex 

atomer), tecken, siffror och andra symboler. Kristendomssymbolerna står också som ersättare för 

den förutsatta bakomliggande, oberoende, objektiva verkligheten.88 

 

Han skrev att ”vi ska lära våra elever att inse det subjektiva i det förment objektiva” 

men ville inte ”att vi dogmatiskt förnekar möjligheten av objektiv realitet, och objektiv 

kunskap om denna realitet varken inom religionens eller naturvetenskapens värld”.89  

 

Gunde Fredriksson och Sven Holmstrand placerar jag under samma kategori eftersom de 

argumenterade kring objektiviteten i religionsundervisningen med en likartad betydelse av 

begreppet. De använde den betydelse som objektivitet har i den positivistiskt vetenskapliga 

traditionen, och när de försökte applicera den betydelsen på religionsundervisningen i skolan 

stötte de på problem. Holmstrand såg objektivitet som ett ouppnåeligt mål, och Fredriksson 

ville att både naturvetenskapen och kristendomen skulle vara medvetna att även om det finns 

en objektiv verklighet så har subjektiviteten stor makt. 

 

Demokratiskt humanistiskt förhållningssätt 
Lennart Sellberg ville inte ”stanna vid ett konstaterande att objektivitet i djupaste mening ej är 

möjlig” utan gav i sin artikel en bred definition av begreppet. Hans sätt att argumentera kring 

objektivitet legitimerades av att begreppet ”må teoretiskt sätta upp som ett mål för 

undervisningen, men en lärare kan i praktiken inte undvika sina egna värderingar”. Sellberg 

såg det objektivitetskrav som skulle skrivas in i läroplanen ”som ett krav på ’ökad’ 

objektivitet, på tolerans mot oliktänkande och på all möjlig hänsyn till elever, som kommer 

från skilda miljöer”. Hans ståndpunkt var att ”renodlad objektivitet är otänkbar” men att 

diskussionen som förts ändå lett till att lärarna ”mer helhjärtat gått in för en tolerant och 

vidsynt undervisning”. Även om Sellberg ansåg att ”var och en som lämnar skolan har rätt att 

få veta, av vilken oerhört stor betydelse en personligt upplevd kristendom är” så påpekade han 

också att ”för mycken subjektivitet torde nämligen kunna bli till stor skada, både om läraren 

är en avgjord kristen och om han är ateist”. Sellbergs förhållningssätt till 

                                            
88 Gunde Fredriksson, ”Kristendomskunskap – flera ämnen i ett”, Lärartidningen, nr 16, 1959, s. 30 
89 Gunde Fredriksson, ”Kristendomskunskap – flera ämnen i ett”, Lärartidningen, nr 16, 1959, s. 29-30 
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objektivitetsbegreppet var demokratiskt humanistiskt på det viset att han välkomnade den 

ökade toleransen och vidsyntheten, och betonade att varken kristna eller ateistiska lärare 

skulle bli för subjektiva i sin undervisning. Han såg också ”vetenskapen som en hjälp i 

kristendomsundervisningen”.90  

 

Stellan Arvidson var en av fyra personer i en granskningsgrupp med uppdrag att granska hur 

objektivitetskravet tillgodoseddes av läroböckerna i kristendomskunskap. Arvidson och hans 

tre kollegor fick svara på frågor i riksdagsdebatten om just objektivitetskravet i förhållande till 

läroböckerna. Arvidson upplyste åhörarna om att ”gruppens medlemmar har skilda 

utgångspunkter och olika värderingar, men i fråga om objektivitetskravet har vi varit eniga”. 

Med detta yttrande som grund fortsatte Arvidson med att förklara varför objektivitet bör ha 

betydelsen neutral.  

 
”Föräldrar med olika inställning i livsåskådningshänseende skall med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolans undervisning i kristendomskunskap, säkra på att barnen inte i 

kontroversiella frågor blir utsatta för auktoritär påverkan. Det betyder att undervisningen skall vara 

neutral.91 

 

I Arvidson ögon ”utesluter inte neutralitet engagemang, livlighet och värme i 

framställningen” men han ansåg att ”engagemanget skall komma alla riktningar till del – inte 

bara en av dem”. Han ståndpunkt var att de kristna hade ”full rätt att kräva” att läroboken 

framställde deras stoff utan att förfalska det men menade också att ”vi som inte delar den 

kristna uppfattningen skulle bara önska att också kristendomskritiken och de ateistiska 

uppfattningarna skall få sin fylliga, sakliga och objektiva presentation”. Precis som Sellberg 

lät Arvidson objektiviteten få en demokratisk betydelse som skulle säkra att alla 

livsåskådningar blev representerade i religionsundervisningen.    

 

Bertil Hansson, ordförande i Sveriges kristna lärarförbund, byggde alla sina argument på 

läroplanens formuleringar kring objektivitetskravet. I sin kommentar till det ”Upprop om 

kristendomsundervisningen” som 41 lärare skrivit under, menade han att objektiv 

kristendomsundervisning ”är något helt annat” än den neutrala kristendomsundervisning som 

                                            
90 Lennart Sellberg, ”Är objektiv undervisning möjlig?”, Lärartidningen, nr 7, 1959, s. 22-23 
91 ”Kristendomsundervisningen”, Stellan Arvidson, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 17 
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”de 41 tydligen vill ha”. Hansson ansåg att ”det andra ledet i objektivitetsdefinitionen /…/ 

’utan att auktoritativt påverka’” var mycket viktigt. Det var viktigt för alla kristendomslärare 

”oavsett deras personliga livsåskådning” att ge ”en saklig framställning om kristendomen och 

övriga åskådningar”. Hansson tolkade läroplanens betydelse av objektivitet så, att det krävdes 

att lärarens arbete skulle präglas av ”en attityd av förståelse, vidsynthet, öppenhet och 

tolerans”.92  

 

När Carl Gustav Boëthius yttrade sig om objektivitetens betydelse i religionsundervisningen 

förklarade han att Nya testamentet enligt honom innehåller ”Sanningen om livet”, men att han 

såg mycket i denna ”religionsurkund” som ”intellektuellt och moraliskt oacceptabelt”. 

Boëthius demokratiska förhållningssätt till objektivitetsbegreppet lyste igenom när han 

kopplade samman det med religionsfrihet. Han menade att ”den distanserade objektiviteten i 

undervisningen är en nödvändig konsekvens av religionsfriheten”, men också att ”det borde 

vara varje barns rättighet att få så pass mycket levande beröring med religionen att denna 

åtminstone kan framstå som ett alternativ att bejaka eller förkasta”. Boëthius ekvivalerade 

alltså objektivitet och religionsfrihet och talade om barns rättigheter i samband med 

religionsundervisningen, en undervisning som enligt honom också skulle innehålla ”den 

vetenskapliga kritiken av religion över huvud taget, den historiskt-kritiska bibelsynen och fritt 

fram för frågor och kritik från eleverna”.93  

 

Boëthius, Hansson, Arvidson och Sellberg hade alla ett demokratiskt förhållningssätt till 

begreppet objektivitet. Detta blev synligt när de argumenterade för hur en objektiv 

undervisning, i deras ögon, skulle se ut. Med ord som religionsfrihet, vidsynthet, tolerans och 

saklighet ville de att alla livsåskådningar skulle ges utrymme i religionsundervisningen. Även 

om Hansson och Arvidson hade olika syn på begreppet neutral var deras tankar om hur 

objektiviteten tillgodoses i undervisningen likartade.  

 

 

                                            
92 ”Kommentar av ordföranden i Sveriges kristna lärarförbund”, Bertil Hansson, Lärartidningen – svensk 
skoltidning, nr 1-2, 1967, s. 40-41 och 44 
93 ”Bibeln osanningar och Bibelns sanningar”, Carl Gustav Boëthius, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 9, 
1982, s. 3-5 
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Kristet förhållningssätt 
Em. Giselsson legitimerade sina argument för vilken betydelse objektivitetsbegreppet skulle 

ha i kristendomsundervisningen med hjälp av två artiklar ur Sydsvenska dagbladet. I den ena 

hade en militär varnat för den ”främmande tankeinvasion” som sker med hjälp av propaganda, 

och i den andra hade en ”docent E Rydberg” förklarat att ”all propagandas innersta väsen är 

våldtäkt på språket”. Med detta stöd i ryggen förklarade Giselsson att såväl begreppet 

”religionsfrihet” som begreppet ”objektivitet” hade blivit utsatta för ”betydelseförskjutning”. 

Objektivitet fick betydelsen saklig av Giselsson, och sakligheten skulle kombineras med 

lärarens personliga engagemang ungefär som i ”Luthers förklaring till andra artikeln”. Styrkt 

av ”professor Anton Fridrichsen” betonade Giselsson också Bibelns roll för en objektiv 

undervisning. Han såg det som skolans uppgift att stödja ”detta försvarsverk” och att bygga 

kristendomsundervisningen på såväl ”den gyllene regeln” som budskapet om ”Guds enfödde 

son”. Giselsson menade att ”Sker det, kommer både lag och evangelium till sin rätt, 

undervisningen blir objektiv och den förmedlar Bibelns kraft att verka för den sedliga 

förnyelse som vårt folk behöver i denna tid”.94  

 

Eric Nelander var inte lika pastoral i sin argumentation som Giselsson, men deras 

förhållningssätt gentemot objektivitetsbegreppet var likartade. Nelander vände sig mot att 

läroböckerna skulle återge kristendomen enligt ”vetenskapens senaste rön” eftersom ”att om 

något skiftar – och detta inom korta tidsperioder – så är det den naturvetenskapliga 

forskningen resultat”. Genom att jämföra naturvetenskapen som ”bedömer endast efter 

inomvärldsliga orsaker” med den kristna tron som ”däremot räknar också med gudomliga och 

övernaturliga realiteter” ansåg sig Nelander ha legitimitet för sin betydelse av objektivitet. 

Han menade att begreppet innebar att ha ”respekt för saken” och ”respekt för individen”, och 

att det var det som skulle styra i kristendomsämnets läroböcker. Därefter slog han fast att 

saken eller objektet ”är här i första hand kristendomen” och då måste ”bibeln användas”. 

Nelander menade att ”ges inte detta innehåll har man brustit i sakligheten i objektiviteten”. 

Han ställde upp på att undervisningen inte fick ”vara påtryckande, proselytvärvande” men 

betonade att den inte heller fick ”undergräva kristen tro”.95 

 

                                            
94 Em. Giselsson, ”Bör skolan ’skydda’ barnen för kristendomens inflytande?”, Lärartidningen, nr 15, 1959, s. 26 
95 ”Kristendomsundervisningen”, Eric Nelander, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 15-16 
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Skolminister Ulla Tillander ansåg att ”den allmänna sekulariseringen har främst drabbat 

undervisningen i just kristendom” men också att ”det finns ett nyvaknat intresse för 

livskvalitet”. Sitt kristna förhållningssätt till objektivitetsbegreppet legitimerades av Tillander 

genom att hon slog fast vi måste ”förstå den religion som varit vår i över tusen år och som 

påverkat vår historia och kultur och vårt eget sätt att tänka, känna och leva”. För att stärka 

ämnet menade hon att det krävdes engagemang men att ”kravet på objektivitet har 

missuppfattats därhän att det uteslutit engagemang”. Tillander förklarade också att samma 

missuppfattning gjort undervisningen ”alldeles för neutral och ointressant” och att det inte är 

förbjudet att låta ”bibeltexter och psalmsång” påverka eleverna. Hon ansåg att ”kristendomen 

bör framställas som en livshållning som är värd att erbjuda unga människor i vår tid” men att 

”man ska akta sig för att tro att man ska missionera, pådyvla barnen en speciell uppfattning”. 

Objektivitetsbegreppet var alltså i Tillanders ögon inte detsamma som neutralitet men heller 

inte ett hinder för påverkan, så länge inte påverkan blev till missionering eller pådyvling.96 

 

Giselsson, Nelander och Tillander representerar ett kristet förhållningssätt till 

objektivitetsbegreppet dels genom att de kopplade samman det med saklighet och 

engagemang och dels genom deras betoning av bibelns roll i undervisningen. Alla tre menade 

också att det var viktigt att eleverna fick ta ställning till den kristna tron, och att den kristna 

tron skulle dominera religionsundervisningen. Objektivitet tolkades av dessa tre med kristna 

ögon, inte vetenskapliga eller demokratiska. 

 

Jag menar mig alltså ha funnit tre positioner i debatten kring vad objektiv 

religionsundervisning bör innebära eller betyda. För det första fanns det i materialets början 

ett par representanter som debatterade utifrån en positivistiskt vetenskaplig betydelse av 

begreppet objektivitet. Jämsides med denna position fanns för det andra en kristen position i 

debatten. Företrädarna för denna position argumenterade för att objektiviteten i 

religionsundervisningen skulle tolkas och tillämpas enligt den kristna läran. För det tredje 

fanns det en humanistiskt demokratisk position som menade att religionsundervisningens 

objektivitet betydde att olika livsåskådningar skulle beredas plats och behandlas likvärdigt. 

Förhållandet mellan dessa tre positioner analyseras under nästkommande rubrik. 

                                            
96 Intervju med Ulla Tillander, Anders Ternström, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 7, 1982, s. 27-28 
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Konflikter i debatten 
Genom min kategorisering anser jag mig funnit lite olika positioner i objektivitetsdebatten. 

Har då någon av dessa positioner, något förhållningssätt, varit dominerande eller kanske 

marginaliserats i debatten? Har det funnits någon konflikt mellan positionerna och vad stod 

den i så fall om? För att besvara dessa frågor ställer jag här de olika positionerna i förhållande 

till varandra.  

 

De tre positioner jag redogjort för var alla representerade i 1959 års debattartiklar, därför 

analyserar jag först den eventuella konflikten från detta år. Det vetenskapliga förhållningssätt 

till objektivitetsbegreppet som kunde skönjas hos Holmstrand och Fredriksson var i mitt 

material endast synligt hos dem. Jag tycker mig inte kunna finna någon annan debattör i 

senare artiklar som argumenterat kring objektivitet på det sättet. Den vetenskapliga positionen 

var alltså en marginell företeelse i början av debatten. Fanns det då någon konflikt mellan den 

och de övriga två på detta tidiga stadium? Hos Giselsson, med ett kristet förhållningssätt, 

innebar objektiv undervisning att ge ”en saklig framställning av Bibelns innehåll och av 

kristen tro”97, men med Holmstrands vetenskapliga förhållningssätt var detta omöjligt 

eftersom det ”inte existerar någon enhetlig lära”.98 Sellberg, med sitt demokratiska 

förhållningssätt, som också menade att objektiv kunde betyda saklig, varnade dock för ”för 

mycken subjektivitet”99 i kristendomsundervisningen, och betonade vidsynthet och tolerans. 

Någon tydlig konflikt mellan positionerna, trots deras olika tolkningar av 

objektivitetsbegreppet, är svår att visa på. Däremot kan jag konstatera att Giselssons och 

Sellbergs positioner i debatten var mer långlivade än det vetenskapliga förhållningssättet som 

fanns hos Holmstrand och Fredriksson 

 

När Nelander debatterade läroboksgranskning i mitten på 1960-talet skedde det utifrån den 

kristna positionen. Han är en representant för en position som dominerade mycket av debatten 

vid denna tid. Kristendomen var, enligt Nelander, objektet som skulle meddelas eleverna och 

”sakligheten i objektiviteten”100 blev i hans ögon endast tillgodosedd om bibeln användes i 

undervisningen. Arvidson, som representerade ett demokratiskt förhållningssätt, gav Nelander 

                                            
97 Em. Giselsson, ”Bör skolan ’skydda’ barnen för kristendomens inflytande?”, Lärartidningen, nr 15, 1959, s. 26 
98 Sven Holmstrand, ”Objektiv undervisning”, Lärartidningen, nr 3, 1959, s. 26 
99 Lennart Sellberg, ”Är objektiv undervisning möjlig?”, Lärartidningen, nr 7, 1959, s. 23 
100 ”Kristendomsundervisningen”, Eric Nelander, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 16 
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rätt att kräva en objektiv framställning av den kristna läran i läroböckerna. Hans betydelse av 

objektiviteten innebar emellertid att också ”kristendomskritiken och de ateistiska 

uppfattningarna”101 skulle presenteras i samma läroböcker. Arvidsons och Nelanders 

positioner stod här i konflikt eftersom Nelander tolkade objektivitetskravet så, att 

undervisningen inte fick ”undergräva kristen tro”.102 

 

Både den kristna och den demokratiska positionen levde också kvar 1982 då religionsämnet 

och objektivitet ännu en gång debatterades. Dåvarande skolminister Tillander förklarade att 

objektivitetskravet enligt henne inte förbjöd ”bibeltexter och psalmsång” att påverka eleverna 

och att kristendomen skulle framställas som ”en livshållning som är värd att erbjuda unga 

människor i vår tid”.103 Boëthius såg utifrån sin demokratiska position objektivitet som ”en 

nödvändig konsekvens av religionsfriheten” och att undervisningen därför skulle ge eleverna 

möjlighet att ”bejaka eller förkasta” religion.104 Som jag tidigare nämnt var inte objektivitet 

något centralt begrepp i debatten om den obligatoriska skolans religionsundervisning och 

därför är det fel att säga att någon av dessa två positioner var dominerande. Vad jag kan 

konstatera är dock att Tillanders sätt att argumentera inte återfanns hos andra debattörer, och 

att begrepp som demokrati och demokratisk värdegemenskap fanns med i flera av artiklarna 

från 1982.  

 

Det har funnits en konflikt mellan framförallt den demokratiska och den kristna positionen i 

den debatt jag analyserat. Den var tydligast under slutet på 1950- och större delen av 1960-

talet. 1970-talets tystnad beträffande religionsundervisning och objektivitet är svår att uttala 

sig om, men när debatten återkommer 1982 är alltså objektivitetsbegreppets position 

försvagad. 

                                            
101 ”Kristendomsundervisningen”, Stellan Arvidson, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 17 
102 ”Kristendomsundervisningen”, Eric Nelander, Lärartidningen, nr 1-2, 1966, s. 16 
103 Intervju med Ulla Tillander, Anders Ternström, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 7, 1982, s. 27-28 
104  ”Bibeln osanningar och Bibelns sanningar”, Carl Gustav Boëthius, Lärartidningen – svensk skoltidning, nr 9, 
1982, s. 4-5 
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Resultat och tolkning 
Min analys av styrdokument och tidningsartiklar har belyst delar av den förändringsprocess 

som skolans religionsundervisning genomgått. Orsakerna till förändring är många fler än det 

denna undersökning blottlagt. Dock har jag i analysen sett att objektivitetsbegreppet under 

slutet av 1950-talet och hela 1960-talet haft en tydlig inverkan på undervisningen i religion. I 

debatten var det under en period mycket som kretsade kring objektivitetsbegreppet och hur 

det skulle tolkas och tillämpas. I styrdokumenten gavs objektivitetskravet stort utrymme i 

både Lgr 62 och Lgr 69, men i Lgr 80 gavs det mindre plats och begreppet objektivitet 

återfinns inte i dagens läroplan, Lpo 94.  

 

Undersökningen har visat att synen på religionsundervisningen har gått från att vara starkt 

kristendomscentrerad till att, på ett mer demokratiskt sätt, ge andra religioner och 

livsåskådningar mer utrymme. Under den intensivaste objektivitetsdebatten, från slutet på 

1950-talet fram till slutet på 1960-talet, stod den kristna positionen mot den demokratiska. 

Representanter för det kristna förhållningssättet till objektivitet argumenterade för en kristen 

tolkning av begreppet för att bevara kristendomscentreringen i undervisningen. Min analys 

visar att den demokratiska positionen gick segrande ur kampen, och jag tolkar det som att 

objektivitetens intåg i religionsundervisningen var en förutsättning för övergången från den 

kristendomscentrerade undervisningen till den demokratiska. Med diskursteoretiska begrepp 

innebär det att den demokratiska positionen i objektivitetsdebatten uppnådde hegemoni. Det 

blev allmänt accepterat att begreppet objektivitet, som det står i Lgr 80, betyder saklighet och 

allsidighet. Denna tudelade beskrivning av objektivitetskravet gällde för all undervisning i 

skolan, inte bara religionsundervisningen. De två positionerna återfinns inte efter 1982 och 

det beror på att begreppet objektivitet successivt försvann ur debatten. 

 

Beträffande den tredje positionen i objektivitetsdebatten, den vetenskapliga, var den som jag 

konstaterade i analysen en marginell företeelse som bara gick att se i artiklarna från 1959. 

Orsaken till att denna position inte blev mer framträdande är svårt att hitta svar på i min 

analys, men debattörernas sätt att legitimera sin ståndpunkt var kanske för ohållbar eller fick 

för lite stöd från andra debattörer. 
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Analysen visade hur objektivitetsdebatten kommit och gått under åren 1959 till 1982, och hur 

den klingat av och dött ut sedan dess. Härenstams artikel från 1988 visar tydligt att begreppet 

objektivitet inte används längre, och det bevisas även i Lpo 94 där det ersatts av saklighet och 

allsidighet. Lpo 94 har en syn på religionsundervisning som är väsensskild från det första 

styrdokumentet jag analyserade, UP 55. De två delarna av analysen, styrdokumentens 

förändring och tidningsdebatten, har tillsammans gett en bredare bild av religionsämnets 

förändringsprocess än om jag endast nöjt mig med en del. 
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Slutdiskussion 

Resultaten av min undersökning är varken spektakulära eller nydanande, men de har för min 

del bidragit till tydligare bild av den förändring religionsämnet genomgått. Jag anser också att 

jag har fått ytterligare förklaringar till varför förändringen skett. Den diskursanalys jag gjort 

gav ett nytt perspektiv på ett historiskt skeende och min uppfattning är att diskursteorin kan 

vara ett mycket användbart redskap för en forskare.  

 

Mina slutsatser får nog inga större konsekvenser vare sig för skolan eller för samhället. 

Kanhända blir en konsekvens av arbetet att den forskare, eller kanske student, som intresserar 

sig för religionsundervisningens historia får upp ögonen för dels mitt arbete, dels för den 

metod jag använt mig av. Diskursteorier verkar vara lite på modet och en konsekvens av mitt 

arbete är att de bryter lite ny mark. Vid en sökning på universitetsbibliotekets dator fann jag 

nämligen inga andra undersökningar av religionsämnet som gjorts med hjälp av 

diskursanalys. 

 

Religionsämnet kommer troligtvis att finnas kvar ett tag till och undervisningen kommer, 

förhoppningsvis, att bedrivas på det sakliga och allsidiga sätt som numera är påbjudet. Här 

vill jag dock stanna upp och fråga mig varför dessa två begrepp – som ersatt 

objektivitetsbegreppet – inte ger upphov till någon ny debatt. Är alla som berörs av begreppen 

saklighet och allsidighet helt på det klara med, och överens om, vad de betyder och hur de ska 

tillämpas? I Lgr 80 gavs några exempel på vad saklighet och allsidighet kan innebära, ska 

dagens lärare förstå Lpo 94:s saklighet och allsidighet på samma sätt? Diskursteorins svar på 

dessa frågor är att den skoldiskurs som nu råder, där begreppen saklighet och allsidighet 

ingår, inte är beständig. Det kommer att uppstå nya diskursiva konflikter och kanske kommer 

de att påverka vårt sätt att tolka vad saklighet och allsidighet innebär. 

 

Frågorna efter genomförd undersökning är nästan fler än vad de var före. I första hand har jag 

frågor om själva arbetet. Om jag analyserat artiklar från andra lärartidningar hade bilden av 

religionsämnets objektivitet blivit annorlunda då? Borde jag kanske ha utgått från ett större 

material för att ge mer tyngd åt undersökningen? Debattörerna var av blandad karaktär, några 

var ”vanliga” lärare, andra var politiker och någon debatterade i egenskap av representant för 
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skolöverstyrelsen. Vad hade jag fått för resultat om jag fokuserat mer på den rent politiska 

kampen?  

 

Om jag bortser från dessa mer arbetscentrerade frågor och lyfter blicken kan jag se att min 

studie gett upphov till andra sorters frågor. Vilka är orsakerna bakom införandet av begreppet 

objektivitet i skolans religionsundervisning? Vad pågick i samhället under efterkrigstiden som 

ledde fram till 1962 års objektivitetskrav? Var objektivitet ett begrepp som användes i fler av 

samhällets delar än skolväsendet? Finns det någon specifik orsak för begreppets minskade 

användning i och med Lgr 80? 
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