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Sammanfattning  
Vår  religionsundervisning  har  under  de  senaste  hundra  åren  gått  från  att  endast  lära  sig  om  
kristendomen  till  att  istället  lära  sig  om  alla  världsreligioner.  I  detta  arbete  har  vi  synliggjort  hur  våra  
läroplaner  har  utvecklats  i  den  takt  som  vårt  samhälle  har  förändrats.  Detta  medför  att  undervisningen  
inte  är  densamma  som  förr.  Vi  har  valt  att  utgå  från  läroplansteori  där  vi  har  genomfört  en  kvantitativ  
innehållsanalys  som  vi  gjort  på  läroplanerna  62,  80  och  11.  Efter  att  vi  jämfört  dessa  läroplaner  har  vi  
satt  dessa  i  relation  till  samhällsförändringen  genom  tiderna.  Det  har  vi  gjort  för  att  se  hur  dessa  två  har  
samspelat.      
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Förord 
Under detta arbete har vi frekvent träffats på högskolan i Kristianstad, där vi 

tillsammans analyserat  litteraturen och skrivit på vårt arbete. Tillsammans har vi 

planerat hemuppgifter vi ska ha gjort till nästa gång. När vi sedan träffats igen har vi 

gått igenom dessa och fortsatt skriva. Allt vi skrivit i detta arbete har vi tillsammans 

diskuterat och varit överens om. Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad under 

arbetets gång. Vi har träffat handledaren två gånger på högskolan i Kristianstad och haft 

frekvent mejlkontakt och telefonkontakt med vår handledare. 
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1.Inledning 
“Om jag ska vara helt ärlig, är inte religion ganska värdelöst? Det leder till krig, 

kvinnoförtryck och elände. Dessutom är det ju vetenskapligt bevisat att det inte är sant! 

Jag fattar faktiskt inte hur någon kan tro på religion idag” (Thurfjell 2019, s. 67).   

 

Det finns en mängd problem som förknippas med stereotypa framställningar av 

livsåskådningar och religioner när det gäller skolans undervisning. Oavsett vilken 

trosuppfattning eller livsåskådning en lärare har,  kan undervisningen om religionerna 

framställas på ett sätt som eleven inte känner någon tillhörighet till. Eleverna kan även 

uppleva att framställningen blir felaktig som i sin tur bidrar till osäkerhet och förvirring 

för eleverna. Det finns elever med olika religioner och hemförhållande som kan krocka 

med framställning av elevens tillhörande religion, vilket gör att undervisningen inte kan 

bedrivas utan att konflikt uppstår. Konflikt i form av att elevens religion hemifrån inte 

stämmer överens med skolans framställning. Detta kan medföra att eleverna med 

exempelvis en muslimsk tro känner att fel bild målas upp av deras religion i 

undervisningen. Vilket kan medföra krockar mellan skola och hemmet (Berglund 

2011).  

Eleverna i klassrummet har inte en och samma religion, utan idag finns där flertalet 

olika trosuppfattningar och livsåskådningar i samma klassrum. I Lgr 11 står det följande 

under rubriken grundläggande värden, ”Undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 

(skolverket, 2019 s. 7). Skollagen som finns i Sverige menar att skolan ska vara icke -

konfessionell, vilket innebär att det inte får finnas några religiösa inslag i 

undervisningen (Skolverket 2019). I det centrala innehållet står det tydligt att 

undervisningen måste behandla ämne som identitet och livsåskådningar. 

Religionsämnet är ett ämne som ska ta upp mycket om både individen, gruppen och 

samhället vilket syns tydligt i vår senaste läroplan. Undervisningen i religionsämnet 

måste beröra hur våra elever kan utvecklas och bli självständiga individer och hur man 

ska vara mot varandra oavsett vilken bakgrund eller läggning personen har. Detta kan vi 

se i det centrala innehållet där följande punkter beskrivs.  
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•   ”Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär 

att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.” (skolverket, 2019, s 201). 

•   ”Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter 

döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.” (skolverket, 2019, s 

201). 

•   ”Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, 

livsstil och grupptillhörighet.” (skolverket, 2019, s 201).  

Med religionskunskap skapas en förståelse för vår omvärld och människorna runt oss. I 

takt med att samhället utvecklas måste även skolan utvecklas då förutsättningar 

förändras i form av att olika religioner, icke-religioner och livsåskådningar blandas mer 

och mer (Östberg & Andersson 2013). Med vårt arbete vill vi belysa 

läroplansutvecklingen i relation till samhällsförändringen. Hur läroplanerna förändrats i 

religionskunskap i samband med att samhället förändras.  

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning är att belysa hur läroplanerna i religionsämnet 

har utvecklats i relation till Sveriges samhällsförändring.  

 
1.2  Frågeställning 

•   Hur har religionsämnet förändrats i läroplanerna från 1962 till 2011?  

•   Hur samspelar förändringen i läroplanerna med den allmänna 

samhällsutvecklingen?  

 
2. Bakgrund 
Det har skett en förändring i Sveriges läroplaner genom tiderna. I bakgrunden redogörs 

hur religionsämnet för mellanstadiet i läroplanen vuxit fram genom tiderna, samt hur 

samhällsförändringar har påverkat läroplanernas utveckling. 

   

2.1 Världsreligionerna kommer till Sverige. 
Redan på medeltiden var Sverige ett invandrarland och är det fortfarande. De grupper 

som har sökt sig till Sverige har för det mesta varit kristna, fram till 1900-talet då 

samhället förändrades. I mitten av 1940-talet kom det en grupp muslimska invandrare 
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till Stockholm då  den första muslimska församlingen i Sverige grundades (Söderling 

1991). 

  

Vid sekelskiftet 1800-1900 talet var Sverige ett mycket homogent land. 99% av svenska 

befolkningen var född i Sverige. De som var födda utomlands bestod av 1 %.  Endast  

femtio år senare hade dessa siffror ändrats. År 1950 var det istället 3 % av befolkningen 

som var född utomlands, 2014 har siffrorna ändrats drastiskt (Andersson & Sander 

2015). Nu uppger man att det var ungefär 20% av den svenska befolkningen som var 

född utomlands. Detta medförde inte bara ny arbetskraft utan med dem kom det flera 

olika religioner och livsåskådningar. Denna utveckling har inneburit stora förändringar 

för den svenska skolan. Sverige kunde inte längre ha sin kristna och religiösa skolgång 

då det inte enbart gick kristna elever i skolorna. Sverige står inför fortsatt religiösa och 

livsförändringar under de kommande decennier. Detta har lett till det nya mångreligiösa 

samhälle som Sverige har blivit (Andersson & Sander 2015). 

 

2.2 Religionsfrihet 
1951 var en milstolpe i Sveriges religiösa utveckling då en religionsfrihetslag antogs. I 

boken Undervisa i religionskunskap (Selander 1993) skrev författaren att kyrkan och 

samhället skulle gå skilda vägar.  Med detta menades att den självklara lutherska 

traditionen mellan kyrkan och samhället bröts. Förut hade skolundervisning och 

samhället lutat sig mot den kristna traditionen. År 1951 blev Sverige bli allt mer liberalt 

och människorna i landet fick se hur samhället utvecklades till att varje individ hade en 

fri vilja när det kommer till tro och livsåskådningar. Undervisningen skulle istället 

baseras på demokratisk grundideologi. De nya grundläggande motiven var hädanefter 

pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet.  

 
2.3 Den svenska läroplanen 

Den skola vi har idag styrs genom olika styrdokument, lagar och regler, exempelvis 

förordningar, kursplanen, skollagen och läroplanen. Den svenska skolan har idag en 

läroplan, en förordning, som måste följas. Det är regeringen som utfärdar denna och de 

olika verksamheterna måste följa den. Läroplanen finnas för att alla skolor i Sverige ska 

få en utbildning som är likvärdig. Det innebär att undervisningen ska ge förutsättningar 

för att alla elever ska lyckas utifrån deras olika behov och förutsättningar. Har skolorna 
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inte en mall att arbeta utifrån blir konsekvenserna att skolorna runt om i landet inte får 

liknande utbildningar. I dag finns det sex olika läroplaner och i alla dessa beskrivs 

verksamheternas värdegrund. Även vilka uppdrag och mål som finns och som måste 

följas för att kunna bedriva en svensk skola. De sex läroplanerna som finns i nuläget för 

skolor i Sverige är följande: 

•   Läroplan för förskolan 

•   Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 

•   Läroplan för grundsärskolan 

•   Läroplan för specialskolan 

•   Läroplan för sameskolan 

•   Läroplan för de frivilliga skolformerna, Gy11, Lvux12 

Innehållet i läroplanen består av fem delar. I den senaste upplagan av Lgr 11 finns 

delarna:  Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav (Skolverket 2019). Av följande sex läroplaner som finns kommer vi i 

detta arbete bland annat göra en analys på läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket 2019) där vi fokuserar på ämnet religionskunskap 

i mellanstadiet.  

 
År 1962 kom den första läroplanen (Skolöverstyrelsen 1962) för den svenska skolan. I 

denna läroplan läste eleverna endast om kristendomskunskap där bibliska berättelser 

och psalmer låg i fokus. Andra världsreligioner hade ännu inte en stor plats i läroplanen 

för mellanstadiet.  År 1969 (Skolöverstyrelsen 1969) kom den andra läroplanen ut, 

kristendomskunskap bytte namn till religionskunskap. Fokus var fortfarande att 

eleverna skulle lära sig om bibliska berättelser och olika psalmer som var viktiga för 

den kristna läran. Den tredje läroplanen kom ut år 1980 (Skolöverstyrelsen 1980), då 

beslutade regeringen att skolan skulle bli icke-konfessionell. Det innebar att skolan inte 

ska lägga någon  religiös påverkan på eleverna.  Den religion som undervisades var 

fortfarande om den kristna tron.  14 år senare, år 1994 kom den fjärde läroplanen 

(Skolverket 1994) ut. Här började skolan sakta men säkert ta bort den kristna biten och 

eleverna skulle nu reflektera om sitt eget jag.  Den senaste läroplanen som vi använder 

oss av idag är Lgr11(Skolverket 2019). Denna läroplan har dock reviderats vid flera 

tillfällen och sista revideringen kom ut 2019 (Skolverket 2019).  I Lgr 11 står det skrivet 

att det inte ska ske någon diskriminering oavsett vilken religionsuppfattning eleverna 
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har. Det står också att skolan ska vara icke-konfessionell. Lärarna ska leda eleverna till 

att bli medvetna om olika religiösa traditioner som finns i alla våra världsreligioner. 

 
2.4 Läroplansutveckling 
I boken Livstolkning och värdegrund (Hartman 2000) diskuterades vilka mönster som 

kunde spåras längre bak i tiden som bidragit till dessa förändringar som sker tidigare 

och vår nuvarande läroplan. Det som kan ha varit en stor bidragande faktor för att 

innehållet i  läroplanen om religionsämnet har ändrats är den politiska debatten om 

religionsämnet. Sven G Hartman (Hartman 2000) resonerar om att det funnits fyra olika 

vändpunkter i processen om förändring för religionsämnet. Den första förändringen 

inträffade år 1883 då man hade undervisning i hemmet. Då infördes undervisningsplikt 

och ansvaret på utbildningen och religionsundervisningen lades på lärare och skola. Den 

andra vändpunkten kom år 1919, det var då folkskolan infördes och fick en egen 

undervisningsplan. Luthers lilla katekes försvann och folkskolan stod för en 

konfessionslös kristendomsundervisning. Tredje vändningen kom år 1962 när 

grundskolan införde att man skulle ha en mer objektiv syn på 

kristendomsundervisningen. Eleverna fick en allsidig och saklig undervisning om 

religion i allmänhet och inte enbart inom kristen lära. Fjärde och senaste vändpunkten 

för utvecklingen av läroplanen för religionsämnet var år 1969. Tidigare hade 

undervisning på olika stoff skett men nu skulle undervisningen bli mer elevcentrerad 

och det som skulle undervisas var livsfrågeorienteringen (Hartman 2000).  

 
3. Tidigare forskning 
När en ny läroplan utformas är avsikten att den nya läroplanen ska kunna vägleda och 

vara ett meningsfullt hjälpmedel för en framgångsrik undervisning. Läroplanen är till 

för att ta fram vad en elev ska kunna för respektive årskurs kopplat till deras ålder och 

mognad (Linde 2012). I läroplanen år 1994 i religionskunskap för mellanstadiet står det 

att undervisningen ska främja en öppen diskussion kring frågor om tros- och 

livsåskådningar och bidra till möten med människor från olika traditioner och kulturer 

sker med respekt för vars och ens egenart (Skolverket 1994). Detta menar Karlsson & 

Svanberg (Karlsson & Svanberg 1997) syftar till att svenskar får lära sig om de olika 

trosinriktningarnas syn på de stora existentiella frågor som handlar om livets uppkomst 

och mening. Eleverna får tillgång till basfakta som innefattade religionernas grunddrag 

och historien bakom dessa. Om eleverna inte känner till religionernas bakgrund kan de 
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inte heller förstå religionen. Att vara medveten om de olika religionerna är en viktig del 

av undervisningen. Idag är Sverige ett land med många olika religioner eller icke-

religioner, det vill säga ateister. För att få ett fungerande samhälle bör människor 

respektera varandra. Det kan vara svårt att respektera och samverka om information av 

något okänt inte finns. Det ligger i människans natur att döma boken efter dess omslag 

och tro på osann fakta. Om eleverna lär sig om varje religion och diskuterar frågor som 

rör livsåskådning och trosuppfattning får eleverna en djupare förståelse och 

förhoppningsvis respektera olikheter lättare. En forskare som också undersöker på vilket 

sätt eleverna ska lära sig är Björlin (Björlin 2006). Han menar på att eleverna inte ska ha 

lektioner som syftar på att undervisningen ska tvinga dem att ledas in och tro på den 

tron. Däremot menar han att eleverna ska ha undervisning där de får en helhet från 

vardera religion eller livsåskådning, exempel hur bör de be inom en viss religion? Eller 

hur ska man uppfatta det gudomliga på ett korrekt sätt?  I vår skola som ska vara icke-

konfessionell är det meningen att undervisningen inte ska leda in elever i olika tänk. 

Utan istället ska det undervisas om alla religioner så eleverna har kunskaper om alla 

olika tros- och livsåskådningar (Björlin 2006). 

  

I den senaste läroplanen, lgr 11 (Skolverket 2019) har syftet förändrats från tidigare 

läroplaner. Det står istället att undervisningen ska stimulera eleverna till att reflektera 

över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt och att eleverna ska ges 

förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor 

(Skolverket 2019).  Det innebär att det har utvecklats till att bli ännu mer tänkande i 

form av att reflektera, analysera och ta ställning till olika etiska och moraliska frågor. 

Som i sin tur bidrar till en ökad förståelse för sin omgivning. 

  

Att religionsundervisningen ska vara icke-konventionell kan innebära två saker. Första 

kan det vara att den ska utformas så att det inte finns några religiösa inslag eller åsikter. 

Det kan också innebära att presentera olika religiösa åskådningar på ett neutralt 

sätt.  Det senare är det som skolan ska undervisa efter men står tyvärr inte lika tydligt 

utskrivet i dagens läroplan (Skolverket 2019). Det blir ett problem när lärare ska 

undervisa i skolan. Även lärare har olika trosuppfattningar och undervisar olika. Om vi 

har en läroplan vi ska följa men kan tolka den olika så kan här uppstå bekymmer. Om 

en lärare med kristen tro är religionslärare kan risken vara att stor del av undervisningen 
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kretsar kring kristendomskunskap. Vilket innebär att de andra religionerna inte får lika 

stor plats i undervisningen. Eleverna får inte chansen att reflektera kring hur muslimer, 

judar eller någon av de andra religionerna tänker. Det leder i sin tur till att eleverna inte 

får en förståelse för grannen mitt över och det bildas större religionskrockar ute i 

samhället. Det gäller också att läraren presenterar de olika religionerna på ett naturligt 

sätt. Genom att analysera läroplanerna genom tiderna och hur de utvecklas i  relation till 

samhället får vi syn på hur mycket dessa samspelar.  

 

3.1 Det mångreligiösa Sverige 
Sverre Moe (Moe 1995) skriver om Emile Durkheim en sociolog, filosof och pedagog 

från Frankrike. Durkheim menade att det finns en sociologisk förklaring till religionens 

funktion i vårt samhälle.  Det handlade om att man ska kunna se sambandet mellan 

kunskap och samhället istället för att förklara religiösa uppfattningar och 

frågeställningar. Durkheim menar att religionen som sker i sociologisk avseende inte 

ska uppfattas på ett sätt som blir mystiskt eller skadligt för samhället. Religionen bidrar 

med fler korrekta förklaringar mellan förhållandet av naturen och samhället. Durkheims 

synsätt bidrar till att bättre och mer förklaringar som är mer rätta. Hans syn på 

religionen är att den för med sig en positiv roll för vårt samhälle. Även om Durkheim 

har rätt i det han säger så har lärare en plikt att lära ut om olika religioner.  

  

För en del människor innebär religion trygghet. Att komma från ett annat land och 

mötas av en annan kultur kan vara svårt. Att hitta sin egen religion i detta okända land 

och samhörighet är en trygghet. Personen i fråga kanske inte var troende i sitt hemland 

men när den kom till Sverige och hittade en trygghet började tro. Det kan också vara det 

motsatta. Samhället  förändras och idag handlar det mycket om att hitta sig själv i 

religionen. Du får chansen att bygga din egen identitet från grunden (Bauman 1995). 

Sverige är idag ett liberalt land där du får tänka, tycka och vara som du vill. Det kan 

även ställa till besvär. Du får ha vilken tro du vill jämfört med förr i Sverige då alla 

skulle tillhöra den lutherska tron. I skolsammanhang kan detta bli förvirrande, inte 

minst för de nyanlända eleverna. Kommer du från ett land där religionsfrihet inte råder, 

Exempelvis Iran, där regimen tagit över makten för spridning av hur var och en ska 

tolka den muslimska tron, hur varje individ ska tänka (Otterbeck 2000) där blir du 

tvingad till att tro och leva på ett visst sätt. Det kan skapa förvirring när eleven sedan 
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kommer till ett land som Sverige där du får tro vad du vill och leva hur du vill. Dessa 

elever är vana vid att det inte finns olikheter och den fria viljan inte råder. När det 

kommer till undervisningssammanhang kan här uppstå svårhanterade situationer. 

Föräldrar som är uppvuxna med en viss tro kan ha svårt att acceptera skolans liberala 

syn. Föräldrarna  är uppvuxna med att det är en sak som gäller och  de följer vissa 

regler. Det finns så många olika scenarier. Som lärare är det vår uppgift att lära ut och 

skydda våra elever. När det kommer till religion är det förknippat med identitet, vilket 

gör det till ett känsligt ämne. Allt som kan inkräkta på identiteten är svårt då vi lever i 

ett samhälle med olikheter och alla individer har rätt att vara olika. Vi går från ett 

samhälle som varit objektivt till ett som är subjektivt. Om en människa lever i en tro har 

den lättare att acceptera att andra tror. Även om religionerna är olika så är grunden 

densamma, i en religion tror människan på något större, en högre makt. Därför är det 

viktigt att även ge eleverna som inte har någon religiös tro en förståelse för de olika 

religionerna som finns. Även ge de elever med religiös tro en förståelse till de som inte 

tror.  

  

Husyin Ayata från Islamistiska rådet i Sverige sa i en nyhetsartikel 1993 (Borevi 1997) 

att det skulle förenkla samhället om Sverige varit mer kristet och haft Jesus som 

förebild. Även här är en aspekt att ta tillvara, fördomar. Fördomarna om att exempelvis 

muslimer tycker att alla ska tillhöra deras tro. Fördomarna kring att religion är ett 

faktum. Husyin menar på att det skulle förenkla även för muslimer då han tror att rasism 

och främlingsfientlighet bottnar sig i osäkerhet. När en person har en tro att luta sig mot 

känner den sig tryggare. Även om det låter logiskt så kan ingen tvinga någon att tro. Att 

tvinga alla till att bli religiösa vore att gå tillbaka i utvecklingen. Alla har rätt till sin fria 

vilja. Däremot är det viktigt att man i skolans värld undervisar om det så att man gör 

eleverna medvetna om olikheter och likheter. Skolans uppgift är att få eleverna till att 

börja fundera på hur andra ser på saker. Elever ska få möjligheten att se på saker ur ett 

annat perspektiv så de kan acceptera olikheter. 

 
Det finns ett syfte med att den svenska skolan är konfessionslös, alla elever med olika 

tros- eller livsåskådningar ska ha känslan att de är fria från egen religion i skolan. I 

skolan ska eleverna inte bli påverkad i en viss riktning. Det är nu det kan uppstå ett 

bekymmer mellan skola och föräldrarna. För vare sig man är muslim, Jehovas vittne 

eller buddist kan man uppleva att den svenska skolan har för mycket kristna inslag i sin 
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läroplan. Det medför att det blir en inskränkning i deras egen inställning och konflikter 

mellan skola och hem kan uppstå (Borevi 1997). Att möta situationer av detta slag är 

ingen lätt utmaning. Lärare ska se till att alla elevers röst bli hörd. Att avgöra om det är 

elevernas röst som hörs eller om det är föräldrarnas kan inte säkerställas. Alla individer 

har rätt att tycka och tänka som de vill. Vi vet inte om en elev bär slöja för att det är ett 

eget val eller det är påtvingat hemifrån. När föräldrarna kommer till skolan och vill 

lägga sig i undervisningen är det läraren och skolans uppgift att stå på sig. Det är 

lärarens och skolans uppgift att se till att eleven får leva i frihet och att inget är 

påtvingat, varken hemifrån eller från skolan.  

 

Att möta elever med andra religioner är något som kan vara svårt för en lärare. De 

känner osäkerhet kring hur de ska ta kontakt med eleverna och deras föräldrar.  I Islam, 

muslimer och den svenska skolan (Otterbeck 2000) skriver författarna om situationer 

som kan vara problematiskt och ovanligt för lärarna. Framförallt att en del muslimska 

föräldrar ser det som ett problem när deras barn ska undervisas i andra religioner än i 

deras egna. De misstänker att undervisningen i andra religioner är till för att få över 

eleven till annan tro. Här är det viktigt att som lärare klargöra att undervisningen är till 

för att lära sig om andra religioner så eleven kan få en förståelse för sin omvärld. Även i 

Världsreligioner i vardagen globalt och i Sverige (Stenberg 2005) skriver författarna 

om oroliga muslimska föräldrar. De är oroliga över att deras barn ska pådyvlas den 

kristna läran. Här skrivs även  om barnen som lever i två världar (Stenberg 2005). Då 

regler och normer inte är samma hemma som i skolan. När situationer som dessa 

uppstår måste lärarna vara uppmärksamma. Lärare har ett ansvar att skydda eleverna. 

Eleverna skyddas inte genom att konflikt uppstår men ibland kan konflikt inte undgås. 

När det kommer till skolans värld frågar man sig om det är rätt att gå mot föräldrarna 

för att uppmuntra muslimska elever till att söka sina egna svar utanför religionen. 

  

Läromedel målar ofta upp bilden av att den med muslimsk tro också har ett specifikt 

levnadssätt. Många muslimer i Sverige delar inte synen som dessa läromedel framställer 

(Otterbeck 2000). Att på bara några få timmar, som religionsundervisningen äger rum 

försöka få inblick i olika religioner, levnadssätt och livsåskådning går inte. Ändå är det 

skolans uppgift att göra detta. Att få en rättvis och vidgad bild är i stort sett en 

omöjlighet. Det räcker inte med att bara ta fakta ur läroböckerna. För att få olika 
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infallsvinklar måste man ge sig ut, möta ansikten som lever i tron i religionen man 

undervisar om. Det kan ske via tv, studiebesök eller varför inte intervju med människor 

som lever i tron (Selander 1993). I böcker står det om hur lärare kan göra eller vad som 

kan vara bra att göra. Samtidigt vet vi att verkligheten är mer komplex. 

  

Idag har skolan tagit bort alla religiösa inslag vilket innebär att morgonsamling med bön 

och psalmsång har tagits bort. Dock är vår svenska kalender fortfarande uppbyggd efter 

den kristna tideräkningen där man fortfarande följer de kristna högtiderna (Karlsson & 

Svanberg 1997). Även om den svenska skolan ska hålla sig neutral och vara icke-

konventionell kan det bli problematiskt för både läraren och eleven. Som tidigare 

nämnts är kalendern uppbyggd utifrån den kristna tron. Exempelvis är våra lov och 

helgdagar baserade på de kristna högtiderna (Karlsson & Svanbergs 1997). Detta kan 

medföra problem för eleverna med annan bakgrund än den kristna. Exempelvis när 

elever med annan tro än den kristna ska fira sina högtider, då dessa äger rum under 

skoltid. Jenny Berglund har i sin undersökning (Berglund 2011) gjort en del intervjuer 

med verksamma lärare på grundskolor runt om i Sverige. En av lärarna som Jenny 

intervjuade uppger att klassen som läraren undervisar består av fler muslimska elever än 

elever med andra religioner eller ateister.  Detta medför att islam blir synlig i vardagen 

och i skolan. För att undvika frånvaro i undervisningen har skolan tagit reda på när alla 

muslimska högtider äger rum. Skolan kommer då inte lägga några möten, viktiga prov 

eller andra liknande saker just för att föräldrarna tar oftast sina barn ledigt under de 

stora högtiderna (Berglund 2011). Alla elever är lediga när de kristna högtiderna 

infaller, men när högtider i andra religioner ska firas så är det skola som vanligt. Skolan 

är obligatorisk och eleverna måste vara där trots högtider. Frågan är om samhället och 

skolan verkligen samspelar lika bra som önskvärt? Med detta arbete vill vi få syn på 

utvecklingen av läroplanen i relation till samhällsutvecklingen. 

 
  

I boken religionsfrihet i Sverige (Karlsson & Svanberg 1997) skrivs det om att bara för 

att skolan ska vara en plats som är religionsfri betyder det inte att eleven inte får utöva 

sin religion. Religionsfriheten betyder att eleven har en frihet till religion, detta gör det 

möjligt för eleverna att leva upp till sin religion i skolan.  Skolorna har flertal olika tros- 

och livsåskådningar, därför har skolledningen flexibla lösningar för de önskemål 

föräldrarna önskar. Skolor har efter föräldrarnas önskemål erbjudit elever att be under 
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skoltid. Likaså att eleverna kan ha specifika kläder på sig under skolidrotten (Borevi 

1997). Frågan som kan ställas här är om skolan ska ta så pass mycket hänsyn till 

religionen att bön och specifika kläder ska behöva införas. Kan det verkligen kallas att 

vara icke- konfessionell?.  

 
På skolor runt om i Sverige pågår det många diskussioner om skolan ska tillåta elever 

som är muslimer att fasta under ramadan. Det uppstår konflikter mellan skola och 

hemmet där lärare anser att eleverna inte ska fasta då det påverkar skolarbetet på ett 

negativt sätt. Föräldrarna menar att det är en självklarhet att deras barn ska fasta under 

ramadan precis som de själv kommer att göra. Skolorna anklagar en del föräldrar för att 

inte ta ansvar över sina barn för att de låter de fasta när de går i skolan. Varför var det så 

många som vill fasta under ramadan och vad kan skolan och läraren göra för eleverna så 

att det blev en fungerande undervisning ändå? Jenny Berglund  (Berglund 2011) har i 

sin undersökning åkt runt på skolor runt om i Sverige för och tog reda på hur de 

hanterade de olika religiösa högtiderna.  En av skolorna Jenny besökte har hittat rutiner 

för att få skolundervisningen fungerande under ramadan.  Det första de gjorde var att 

införskaffa sig mångkulturella almanackan som sitter uppe i både lärarrum och 

klassrummet. Det blev ett stort bidrag för religionsundervisningen då uppmärksammas 

alla religioner och inte bara den kristna religionen.  Det andra de gjorde inför ramadan 

varje år var att skicka ut en lapp hem till föräldrarna där de önskade få att veta hur de 

ställde sig till om deras barn ska fasta under skoltid under ramadan. Föräldrarna fick då 

fylla i vilka dagar och vad de skulle göra med eleven om den såg ut att må dåligt. 

Vidare diskuterade Berglund (Berglund 2011) fler tillvägagångssätt vid ramadan.  En 

rektor på en annan skola menade att läraren borde ha en dialog med föräldrarna i syfte 

att övertala de att eleverna inte skulle fasta när skoldagarna var längre eller när de hade 

skolidrott. Eleverna kan fasta på helger där de också kan sova längre (Berglund 2011). I 

detta såg vi ett problem. Är man så pass troende att föräldrarna låter sitt  barn fasta har 

vi svårt att tro att de kommer gå med på att deras barn endast ska fasta under helgen. 

Frågan är hur man tacklar dessa saker utan att skapa allt för stor konflikt. I följande 

exempel refererar Jenny Berglund i sin bok religionsdidaktik för lärande om en imam i 

Aysha- mosken i Stockholm tycker inte att det ska finnas några specifika 

rekommendationer till elever som fastar under ramadan. Han tycker istället att 

skolledningen ska diskutera varje elev individuellt och göra vad som är bäst för enskild 

elev. 
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 I vår läroplan (Skolverket 2019) står det följande under rubriken skola och hem 

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande” 

(Skolverket, 2019 s, 16). Detta betyder att läraren ska samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare och att man tillsammans ska utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för alla elevers skolgång. Under 

ramadan kan läraren få nya insikter som kan bli till ens hjälp hur elever ska hanteras när 

de exempelvis vill avstå från skollunchen. Det är komplexa frågor vi står inför, vi har en 

skollag att följa som samtidigt krockar med samhället då skolan har en del regler som 

krockar med muslimska elevers levnadsvanor. I det svenska samhället lever det idag 

mer muslimska medborgare än förr vilket gör det hela lite mer komplext.  

  

3.2 Att vara religionslärare 
Under de senaste femtio åren har ämnet förändrats radikalt. Ett viktigt uppdrag som 

lärare har när de undervisar i religion är att skapa en förståelse för andra människor.  I 

Lpo 94 (Skolverket 1994) står det att skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse.  Det är två olika begrepp av ordet förståelse, förståelse för 

andra människor och sen förmåga till inlevelse. Det första syftar till en sort intellektuell 

förståelse medans den andra handlar om empatiskt förståelse (Furenhed 2000). 

  

Det finns två slags kunskapsbegrepp som Furenhed (Furenhed 2000) har tolkat av den 

brittiska religionspedagogen Michael Grimmith som har analyserat 

religionsundervisning. Att lära sig om religionen och den andra är att lära sig av 

religionen. När en elev lär sig om religionen innebär det att den ska skaffa sig 

faktakunskaper om alla religioner. Läraren framställer bara en massa fakta som inte 

lockar eleverna att lära sig för de angår inte dem.  Det som kan bli ett problem här är att 

det skapas fördomar eller att tidigare fördomar bekräftas vilket medför att 

undervisningen försvåras.  Att lära sig av religionerna blir istället att eleven går in i sina 

egna tankar och värderingar. Det blir således att de tvingas till nytänk när det kommer 

till ens personlighetsutveckling.  Nu måste eleven veta vad religionerna handlar om för 

att kunna ta lärdom av dem. Grimmith menar att om eleverna vill utvecklas i 

religionsämnet måste de få bli motiverade så att de lär sig.  Eleverna måste se att 
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människans livsfrågor och funderingar är deras egna frågor som sedan kommer tas upp i 

framtida religionsundervisningen (Furenhed 2000). 

 

Religionskunskapen har blivit ett ämne som är med bland de åtta ämnen som är 

obligatoriska i grundskolan. Ingen får längre avskrivas från att läsa detta ämne. Genom 

migrationen som har skett i Sverige de senaste 50 åren har det medfört att nya 

situationer har skapats i klassrummet.  Björlin (Björlin 2006) menar att dessa nya 

situationer beror på de är nya människor med olika tros och livsåskådningar som 

kommit till Sverige och blivit en del i vår religionsundervisning. Nya krav ställs på 

läraren då de måste undervisa elever med flertal olika trosuppfattningar vilket kan göra 

det problematiskt (Björlin 2006). 

 
3.3 Från jordbrukssamhälle via industri- till tjänstesamhälle 

De senaste 150 åren har det svenska samhället genomgått en stor förändring.  Sverige 

har gått från att vara ett jordbrukssamhälle där religionen har varit med och styrt hur 

samhället ska fungera. Kyrkan och samhället skulle vara en enhet och alla som levde i 

samhället var tvingade till att medverka i  kyrkans alla tjänster.  Det övergick sen till 

industrisamhället och sen vidare till där vi är idag,  tjänstesamhället.  I detta samhälle 

råder det religionsfrihet och svenska kyrkan har blivit en organisation som är fristående 

och vem som helst får välja om den ska vara medlem eller inte.  

 
Under 1800-talet när  industrisamhället växte fram utgjorde detta ett hot mot det tidigare 

jordbrukssamhället, både för jordbruken och för den kyrkliga statusen.  Då fler 

människor började arbeta inom industrierna  medförde det att de som arbetade inom 

jordbruket minskade. Nu minskade också gudstjänsterna då människorna frigjordes för 

att kunna arbeta i industrierna. Det moderna samhällets framväxt medför att det blir 

mindre besökare i kyrkan som genomför nattvarden och husförhör (Pettersson & Leis-

Peters 2015). 

 
3.4 Separation stat-kyrka och religionsfrihet 
Redan år 1850 väcktes frågan om att den svenska kyrkan skulle separeras från staten. 

Kyrkans inflytande i samhället fick kritik från de olika politiska partierna som ansåg att 

kyrkan hade för mycket inflytande i samhällets alla delar.  År 1862 var svenska kyrkan 

med om en stor förändring. Svenska kyrkan delades upp i två delar,  en kyrklig 
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administration och en civil förvaltning. Sedan dess har nattvarden, som varit en plikt att 

genomföra, avskaffats och prästernas deltagande i riksdagen upphörde år 1864.  Länge 

hade det varit svenska kyrkans uppgift att föra protokoll på folkbokföringen på alla 

människor som bodde i Sverige. År 1991 ändrades detta och svenska kyrkan fick 

överlämna detta ansvar till Skatteverket, ett ansvar som kyrkan haft sedan 1600-talet. 

(Pettersson & Leis-Peters 2015).   

 
Det var först år 1951 som Sverige fick en lag om att det skulle vara religionsfrihet i 

landet.  Det betydde att alla fick utöva vilken religion som helst, det var bara en själv 

som kunde bestämma. Förändringen till en neutral religiös stat skedde år 1997, då kom 

det beslut från vår riksdag om att  grundlagen skulle ändras. Det var också då 

kyrkoavgiften ändras till att den ska betalas via skatteverket istället för att betala på de 

sätt man gjorde förr, till kyrkan direkt (Pettersson & Leis-Peters 2015).  

 
Tidigare har alla spädbarn som haft en kristen förälder blivit medlem i svenska 

kyrkan.  Men år 1996 kom en stor förändring.  För parallellt med separationsprocessen 

mellan stat och kyrkan fick svenska kyrkan se över sina medlemsvillkor och hur en 

skulle bli medlem i svenska kyrkan.  Istället för att människor blev automatisk medlem 

när de föddes var barnet  tvunget att döpas för att få tillhöra den svenska kyrkan. Det 

innebar att det är nu föräldrarnas egna aktiva val om svenska kyrkan ska få nya 

medlemmar (Pettersson & Leis-Peters 2015).  

Den 1 januari år 2000 blev svenska kyrkan en fristående organisation. Sedan år 

2000  började den svenska kyrkan arbeta på kommunnivå istället. Det betyder att lokala 

organisationer skapades vid sidan om och kyrkan fick nu en mindre roll i samhället.  I 

jämförelse med andra länder runt om i Europa var Sverige ett land som införde 

religionsfrihet väldigt sent(Pettersson & Leis-Peters 2015). 

 
3.5 Den nya världen 
I boken Skolan och de kulturella förändringarna (Andersson, Persson, Thavenius 1999) 

förs en diskussion om Sverige verkligen befinner sig i en ny tid eller inte. Samhällets 

förändring syns mycket på skolorna. Fler uppgifter har lagts på lärarna, uppgifter som 

att ge elever de rätta värderingarna, ansvar över elevernas sociala hälsa. (Andersson, 

Persson, Thavenius 1999). 
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Sverige har gått och blivit ett modernt samhälle.  I detta moderna samhälle har det blivit 

viktigt att det innehåller demokrati, solidaritet samt att människor skaffat sig olika 

grupper mellan olika religioner och länder.  Det har också  blivit en stor skillnad när det 

gäller friheten för både män och kvinnor. Dessa saker har blivit olika aspekter när det 

kommer till modernitet. Detta har medfört att religionen har fått dra sig tillbaka 

(Bäckström, Beckman & Pettersson 2004). Dessa olika kulturerna har medfört också 

problem, exempelvis går det inte att prata om en kultur längre. Med tanke på 

migrationen till Sverige som för bara 100 år sen var ett kristet samhälle har Sverige 

blivit ett land med flertal olika kulturer och religioner (Andersson, Persson, Thavenius 

1999). 

 
I boken Läraren i det postmoderna samhället (Andersson & Hargreaves 1998) 

diskuterar forskaren Andy Hargreaves om hur skolan har förändrats genom tiderna. 

Hargreaves anser att skolan är i den nya tiden och att den bygger på ett samhälle som är 

modernt.  Detta moderna samhället är fullt anpassat till ett positivistiskt samhälle där 

individerna ska satsar på ett yrkesliv.  Idag har lärarna i det postmoderna samhället 

mycket mer krav på sig. Lärare har flertal system de måste följa för att kunna utföra sitt 

arbete och nya system och arbetssätt dyker upp som läraren måste utföra.  Det medför 

att det postmoderna samhället har bidragit till en kris i dagens skola (Andersson & 

Hargreaves 1998). Kriser i form av större religion-och kulturgrupper som på olika sätt 

påverkat samhället. I religionsundervisningen har dessa kriser synts tydligare med tanke 

på samhällets utveckling.  Eleverna i skolan har olika tros- och livsåskådningar. Med 

detta har uppstått problem då eleverna inte vill undervisas i andra religioner än deras 

egna. Religionsundervisningen kan alltså bli en utmaning i ett postmodernt samhälle. 

 
3.6 Moderna- och  postmoderna samhället 
Det moderna samhället började redan under 1800-talet. Det som gjorde denna tid till ett 

modernt samhälle var industrialiseringen. Urbaniseringen och olika politiska ideologier 

var också en stor del av det moderna samhället.  Det var då människan började tänka att  

de ville utveckla och uppfinna olika saker för att kunna utveckla sig själv. Människan 

började sträva efter frihet, friheten till livet (Ek-Nilsson 2016). Zygmunt Bauman 

(Bauman 1995) som är en forskare på samhällsutvecklingen menar på att vi redan har 

lämnat det moderna samhället och befinner oss det nya tillståndet, det postmoderna. Ett 

postmodernt samhälle kan kännas igen genom att vi som människor har en stor frihet, 
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individualism och pluralism. Med detta menas att vår tid som vi lever i idag har tappat 

bort den rätt som fanns för olika traditioner, religioner.  Det är inte längre någon som 

har rätten att säga till en hur vi ska leva. Det postmoderna samhället bidrar till att den 

individuella valfriheten är stor gör gjort att människorna i vår värld har en stor valfrihet 

till sitt egna liv. Människan är rastlös, detta medför att hen kommer ifrågasätta sin roll 

och identitet i olika sammanhang i relation till sin egen attityd och värdering (Bauman 

1995). Författaren Jörgen Mattlar (Mattlar 2006) menar att människan har under det 

moderna samhället levt i fattigdom där det visar att det självklara för samhället och 

individen har varit att den har fått växa in och utveckla vårt samhälle. Människan får 

slita politiskt med hårt arbete och främmande kulturer för att kunna utvecklas till den tid 

vi lever i idag (Mattlar 2006). Med denna samhällsutveckling sker också förändringar i 

skolan. Nu när skolan är full av lärare och elever med olika livs- och trosuppfattningar 

blir det en utmaning  för vår undervisning, speciellt religionsundervisningen.  Under 

lektionerna har vi således elever med olika etnicitet, tro och andra livsåskådningar. 

Detta gör att den fria tiden som vi lever i idag försvårar för lärarna att kunna stå emot de 

påtryckningar som kan komma utomstående från föräldrar eller eleverna. Det 

postmoderna samhället gör att lärarna står underst i hierarkin. 

 

3.7 Globalisering och det svenska religiösa landet 

Sveriges religiösa inställning har förändrats och en bidragande faktor till detta var 

globaliseringen. De fem nordiska länderna, Sverige, Norge, Island, Danmark och 

Finland som har kallats för det protestantiska norden då alla gjort en liknande resa 

(Pettersson & Leis-Peters 2015). I alla dessa fem länder har luthersk statskyrkan varit en 

dominerande faktor.  År 1000 när Olof Skötkonung kristnades blev etableringen av 

kristendomen stor i Sverige och banden mellan kyrkan och stat grundades (Pettersson & 

Leis-Peters 2015).  Bibeln och de kyrkliga böckerna översattes till svenska och under 

ledning av Gustav Vasa blev Sverige fritt från påvemakten i Rom. Sverige började fira 

de kristna högtiderna genom att anordna mässor i kyrkan. På ett möte år 1593 i Uppsala 

slår man fast att  lutherska kyrkan ska styra i Sverige . Detta ledde till att relationen 

mellan stat och kyrkan blev stark under stormaktstiden och att präster och biskopar 

utgjorde ett av riksdagens stånd (Pettersson & Leis-Peters 2015). 
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Vid den tiden var det omöjligt att bryta sig loss från sitt medlemskapet i den svenska 

kyrkan. Det var lag på att barnen skulle döpas senast åtta dagar efter födseln. 

Konfirmationen var en ritual inom kristendomen för att visa att barnet hade blivit 

vuxen. Under denna tiden var människan tvingad att ta del av kyrkans olikar tjänster 

som dop, konfirmation, vigsel och gudstjänster. Mötet som skedde i kyrkan var inte 

endast en religiös akt utan detta ansågs som en stor social mötesplats för alla som bodde 

i området (Pettersson & Leis-Peters 2015).  

Det tidiga Sverige som var en ren luthersk kyrka har förändrats till ett Sverige som idag 

blivit en mötesplats för många olika religioner.  Under det tidiga 1900-talet var Sverige 

ett kristet land, men idag 2019 har människor från alla världsreligioner som  bosatt i 

Sverige.  Den tidigare protestantiska kyrkan har nu fått sällskap av katoliker, olika 

ortodoxa samfund och mormoner.  Sverige har även fått invandrare från olika 

muslimska inriktningar som bosatt sig i Sverige. När invandring sker kan det uppstå nya 

religiösa konstellationer som skapas från de tidigare religionerna. Globaliseringen har 

medfört att individer blivit mer fria än vad de tidigare var. Nu har livet givit ett 

individuellt projekt där ens egen utveckling har hamnat i centrum. Unga kreativa 

entreprenörer hur skapat nya grupper som saluför sig på den religiösa marknadsplatsen. 

De nya konstellationerna som har skapats kan vara små eller bestå av flera tusentals 

anhängare.  Det kan vara konstellationer som bildats för att bevara den gamla asatron 

som präglade i Sverige innan kristendomen tog över. Dessa grupper som har skapats 

behöver inte höra hemma i en och samma stad. Med tanke på hur utvecklingen av vår 

digitala värld har sett ut när dessa grupper sammanlänkats över internet genom olika 

digitala nätverk. Det medför att de nya grupper har kunnat sprida sig över hela världen 

(Svanberg & Westerlund 2011). 

 
3.8 Sekularisering 
Begreppet sekularisering är ett begrepp som är svårt att beskriva. Forskaren Sindre 

Bangstad skriver i boken Sekularismens ansikten  (Bangstad 2012) att när man ska 

beskriv detta begrepp är det som att trampa på ett minfält, då man knappt vet vad 

begreppet hänvisar till. Författaren (Bangstad 2012) skriver att begreppet sekularisering 

är när individer inte längre är religiösa, vilket betyder att man bryter sig loss från sin 

ursprungsreligion. 
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Redan under upplysningstiden började vi gå mot ett sekulariserat samhälle. 

Människorna blev läskunniga vilket innebar att de kunde förstå världsbildernas 

framställningar ur ett naturvetenskapligt förhållningssätt (Wikström 2003). För ungefär 

100 år sen förändrades samhället och började övergå till ett postmodernt samhälle, 

sekulariseringen blev då ett faktum för människan. Förr var det religionen som syntes i 

individens tillvaro men nu efter sekulariseringen var människan mer ute efter att få veta 

den vetenskapliga tolkningen av verkligheten (Bangstad 2012). Sekulariseringen bidrog 

till att kyrkan fråntogs olika statliga uppgifter som de tidigare hade utfört. Detta ledde 

till att svenska kyrkan endast har ansvar för begravningar (Bangstad 2012). Sverige har 

förändrats och det har bidragit till att de har blivit ett av de länder som är mest 

sekulariserade. Sverige har avkristnas i en snabbare takt än vad andra länder har gjort. 

Sverige har en migration som är hög, inte bara under de senaste åren utan redan sen 

början av 1900-talet. Människorna var fast beslutna att de skulle gå sin egna väg istället 

för att följa kyrkans normer som tidigare präglat det svenska samhället. Kyrkans 

tidigare roll var att människan skulle gå dit för att få rådgivning och svar på sina 

livsfrågor. När samhället sekulariserats går människan istället till de närmsta anhöriga 

för att få ett svar (Engdahl & Larsson 2006). Detta i sin tur har bidragit till att 

undervisningen i skolan berör ämnet livsfrågor blir viktigare. Efter andra världskriget år 

1945 har Sveriges kristna tro minskat. Tron på gud har minskat och människor har 

slutat att gå i kyrkan om söndagar, möjligen kunde de ha gått på mässor vid viktiga 

tillfällen eller under de kristna högtiderna (Engdahl & Larsson 2006). 

År 2000 går svenska kyrkan och stat skilda vägar men inte fullt ut, då svenska kyrkan 

fortfarande har tagit ut beskattning via staten av sina medlemmar. I och med att Sverige 

blivit så sekulariserat menar Fredrik Schulte (Schulte 2012) att 

begravningsverksamheten ska ske via andra aktörer än svenska kyrkan.  

Idag pågår diskussioner angående om skolavslutningar ska hållas i kyrkan då skolan ska 

vara icke-konfessionell. Gustav Fridolin, som var Sveriges utbildningsminister mellan 

år oktober 2014- januari 2019  skrev följande  i ett öppet  brev på riksdagens hemsida 

“Skolavslutningar kan ske i kyrkan om de utformas så att tonvikten ligger på 

traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer 

några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller tros-bekännelse.” (Fridolin 2017). 

Med detta menade Gustav att skolan kan ha skolavslutning i kyrkan så länge det inte 



	  

23 
 

innehöll någon form av predikan eller psalmsång. Här uppstod det konflikter mellan 

präster och skolan. Det var ett flertal präster som ansåg att om skolavslutningen skulle 

ske i en kyrka var det omöjligt att den blev konfessionslös då kyrkan alltid har varit 

guds hem. Skolan menade på att kyrkan var en perfekt lokal då den var stor och fick in 

alla elever på ett och samma ställe. Under de senaste åren har skolorna slutat ha 

avslutningar i kyrkan, men inte p g a för att de andra religionerna protesterar emot det. 

Utan det var istället det sekulariserade samhällets utveckling som satte stopp för det. 

Sverige är idag inte längre ett kristet religiöst land, majoriteten av svenska befolkningen 

tror inte på något, de flesta är ateister. Det betyder att de inte har någon form av tro på 

någon gud/gudar (Carlsson 2007).  Det är bland annat ateisterna som anser att 

skolavslutningen inte bör ske i skolan då de inte vill bli påverkade av någon religion i 

sitt liv, varken på sin fritid eller i skolan. 

 
3.9 Invandring och utvandring 
Under 1860-talet fram till 1930-talet ansågs Sverige vara ett utvandringsland. Då flydde 

svenska invånarna till andra länder och kontinenter från den hunger och fattigdomen 

som pågick i Sverige.  År 1940 ändrades det och många av de som tidigare flytt kom 

tillbaka.  Under stora delar av 1900-talet var huvuddelen av Sveriges invandrare  

nordiska bor. År 1970 bröts mönstret. De stora konflikterna som pågick i Europa bidrog 

till att Sverige fick mer invandrare. Människorna som kom var från länder långt borta, 

rent geografiskt.  Ungefär 30 000 till 50 000 personer invandrade till Sverige per år 

under 1960-talet. Sedan dess har detta bara ökat. År 1970  nådde Sverige rekord på antal 

invandrare som var cirka 80 000.  Under dessa år invandrade många människor till 

Sverige som arbetskraft. Från år 1980 när ekonomin gick ner i Sverige minskade 

arbetskraftsinvandringen men istället ökade antalet politiska flyktingar. I Sverige 

bosatte sig en tredjedel av de som ansökt om asyl eller flyktingliknande skäl. Under 

2000-talet beviljades det drygt 98 000 uppehållstillstånd och många av dem var 

släktingar till redan bosatta invandrare. Sammanlagt var det ungefär tre miljoner 

människor som invandrade  till Sverige sedan år 1945. En halv miljon av dessa 

invandrare kom från de nordiska länderna. Resten av invandrarna kom från länder runt 

omkring i världen (Östberg & Andersson 2013).  

 
Det är inte bara arbetskraft och flyktingar som invandrat till Sverige. Sverige var 

tidigare ett land som lockade hit människor som ville studera på en högre nivå för att 
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utbildningen i Sverige var kostnadsfri. Ungefär 15 000 studerande kom till Sverige varje 

år men när en terminsavgift kom år 2011 minskade detta antal drastiskt (Östberg & 

Andersson 2013).  

 
Invandringen är av stor betydelse för den svenska samhällsutvecklingen.  Enligt 

författarna Kjell Östberg och Jenny Andersson till boken Sveriges Historia (Östberg & 

Andersson 2013) är detta en orsak till en livlig diskussion där de menar att invandringen 

har en stor betydande roll för befolkningsutvecklingen i Sverige. Sedan år 1945, året då 

andra världskriget slutade har utlandsfödda ökat i Sverige med en miljon 

människor.  Dödligheten under denna tid är kvar på en lågnivå och resultatet blir  att 

befolkningen kan öka.  

 
De invandrarna som kom till Sverige på 1970-talet var i yrkessam ålder. Det betyder att 

de kunde börja arbeta direkt. Detta förändrades då invandrarna inte fick tillgång till 

arbete lika lätt.  Trots att det svenska samhället var väldigt aktiva inom 

integrationspolitiken och att efterfrågan på arbetskraft var hög minskade 

sysselsättningen för invandrare. Under det tidiga 1970-talet var det 77% av de 

utlandsfödda som hade arbete. Tendensen fortsatte genom hela 1990-talet. På  2000-

talet var det bara 60% av de utlandsfödda som arbetade. Detta är ett av Sveriges största 

misslyckande inom integrationspolitiken (Östberg & Andersson 2013).  

 
Samtidigt som arbetslösheten fortsatte pågick ytterligare en kris, nämligen 

boendesegregeringen. Runt om i Sverige var det stora skillnader på antal utrikesfödda 

som var bosatta i de olika kommunerna. Förr var det arbetet som styrde var 

människorna bosatte sig. Idag har det blivit tvärtom, människor bosätter sig där det 

finns möjlighet till bostad. De stora städerna har kunnat lösa dessa problem genom att 

bygga område för flera miljoner. Det leder  till att de stora kommunerna har fler antal 

invandrare och därmed är andelen arbetslösa större (Östberg & Andersson 2013).  

 

3.10 Teoretiskt perspektiv 
 
Vi har valt att utgå från läroplansteori där den mest grundläggande frågan är  -vad 

räknas som kunskap? En fråga som alltid att varit aktuell i diskussionen om hur 

undervisningen i den svenska skolan ska se ut.  Det har länge varit en fråga som är 

omdiskuterad från våra politiker, det betyder att vi troligtvis aldrig kommer få ett 
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slutgiltigt svar på (Wahlström 2016). Frågan har alltid legat i politikernas och 

samhällets intresse.  Göran Linde skriver i boken Det ska ni veta! (Linde 2012) att 

läroplansteori är  samhället syn på vad kunskap är. Man menar att det är samhället som 

bestämmer vad som är viktig att ha som kunskap för att kunna bli självständiga och 

framgångsrika individer.  “En aspekt av skolframgång i relation till innehåll i 

undervisningen är vilka kunskapsformer som lyft fram i stoffurvalet.”(Linde 2012 

s.100).  Han menar att det är Platon och Aristoteles  kunskapssyner som ligger till grund 

på vilken kunskap som sker i vårt samhälle. Vi vill med detta arbete lyfta vad som 

räknas med kunskap i religionsämnet i läroplanerna och hur dessa har utvecklats i 

relation till hur vårt samhälle har förändrats.  

 
“Den västerländska kulturens utveckling har inneburit ett formande av en uppfattning 

om vad utbildningen är och vad som är väsentligt för utbildningen.” (Lundgren, 1979 s. 

24). Författaren i boken Att organisera omvärlden- en introduktion till läroplansteori 

(Lundgren 1979) skrev att i pedagogikens historia finns fem olika milstolpar i vår 

skolutveckling. Den första skedde i antikens Grekland fram till 1800-talet, där 

utbildningen var till för de privilegierade klasserna. Andra milstolpen inträffade när 

skolsystemet blir obligatoriskt och ser utbildning som en skyldighet och rättighet. Den 

tredje hände inom loppet av 1900-talets början fram till andra världskriget. 

Utbildningen är nu länkad till den industriella utvecklingen.  Den fjärde perioden pågick 

från andra världskriget fram till början av 1970 talet.  Under denna period kommer det 

att ske en explosion av utbildningen. Det blev av central betydelse för både samhället 

och individen.  Den femte och sista milstolpen börjarde på sjuttiotalet och utbildningen 

blir mer politiskt som måste ordnas inom begränsade resurser (Lundgren 1979).  

 
4. Metod 
I en avhandling av Jonsson (Jonsson 2016) nämnde hon att Sverige var sämre än våra 

grannländer när det kom till forskning och utveckling kring vår undervisning i 

religionskunskap. Vi har haft en stor yrkesgrupp innehållande utbildade religionslärare 

men ändå har mycket lite forskning skett kring hur skolan ska vara konfessionell samt 

även icke-konfessionell. I avhandlingen (Jonsson 2016) skrev hon om olika utmaningar 

som fanns för religionslärarna. Utmaningar i form av religionskrockar som vi beskrivit 

tidigare i texten. 
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4.1  Innehållsanalys   
 
I det här arbetet har vi valt att göra en kvantitativ innehållsanalys på hur läroplanerna i 

religionsämnet har utvecklats i takt med samhällets utveckling. Att läroplanen ser ut 

som den gör är beroende på att samhället ser ut som det gör, med andra ord går de hand 

i hand och med vår kvantitativa analys där vi vill få syn på detta och hur det sett ut de 

senaste 50 åren. En kvantitativ innehållsanalys kan innebära att man räknar ord i den 

refererade kurslitteraturen och sedan jämför dessa (Bergström & Boréus 2012). Det 

innebär också att man ska vara medveten om ordens innebörd och vad som menas med 

det.  Begreppen vi har valt att utgå ifrån är begrepp från den första läroplanen, Lgr 62 

(Skolöverstyrelsen 1962). Vi utgick från dessa begrepp när vi sedan analyserade Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen 1980) och Lgr 11 (skolverket 2019). Detta för att kunna synliggöra 

hur begreppen minskat i de kommande läroplanerna.  

 

4.2 Analys av läroplanerna 
När vi analyserade läroplanerna läste vi igenom alla läroplanerna och tog ut innehållet 

som berör religionskunskap. Sedan jämförde vi innehållet i läroplanerna 62, 80 och 11 

med varandra för att få se likheter och skillnader däremellan.  

 
4.3 Urval 
Vi kommer i den här undersökningen att jämföra och granska ord i läroplanerna 62, 80 

och 11 för att tydligare få syn på hur dessa förändrats och vad innebörden blir. För att 

sedan koppla det vidare till Sveriges samhällsutveckling och få syn på kopplingen 

däremellan. Vi har valt att fokusera på Lgr 62 (Skolöverstyrelsen 1962), Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen 1980) och Lgr 11 (Skolverket 2019). Anledningen till detta är för att 

se hur läroplanen utvecklats från det att den första till att den senaste kom, vi vill också 

få syn på vad som hände däremellan. Val av läroplan 62 är för att det är Sveriges första 

läroplan. Vi väljer sedan att analysera den tredje läroplanen som är Lgr 80. För att sedan 

gå över till den sista läroplanen, Lgr 11,  den som vi använder oss av idag. Anledningen 

till att vi väljer att analysera dessa tre är för att vi vill ha tydliga skillnader när det 

kommer till utvecklingen av läroplanen. I redogörelsen har vi med alla läroplaner för att 

få en övergripande bild. Vi har inriktning på religionskunskap då det är ett ämne som 

intresserar oss och där utvecklingen i samhället ändrats mycket de senaste 150 åren, 
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från att vara ett kristet samhälle till att numera vara mångkulturellt. Vårt fokus ligger på 

mellanstadiet då det är där vi kommer arbeta som blivande lärare. 

     

5. Analys av Lgr 62 

1962 fick Sverige sin första läroplan för grundskolan. I denna läroplan hette ämnet 

kristendomskunskap och står som eget ämne i kursplanen. I ämnet kristendomskunskap 

ingick bibelkunskap, kyrkohistoria och samfundskunskap, den kristna tro- och 

livsuppfattningar och andra livsuppfattningar. “Undervisningen kristendomskunskap 

har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, 

tro och etik, om huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer samt om 

viktiga icke-kristna religioner” (Skolöverstyrelsen 1962, s. 217). Anledningen till att 

lära ut om kristendomskunskap i ett djupare plan var för att skapa en bättre förståelse 

för sin omvärld. “ Undervisningen skall vara objektiv i den meningen, att den 

meddelade sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att 

lärare auktoritativt försökte påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den ska 

vara präglad av vidsynthet och tolerans” (Skolöverstyrelsen 1962, s. 217). Ett mål i 

kursplanen för kristendomskunskapen var att eleverna skulle ha respekt för olika 

uppfattningar i förhållande till livsåskådningar. Eleverna skulle undervisas i icke-kristna 

religioner och de antika kulturfolkens religioner (Selander 1993).  Även om ämnet heter 

kristendomskunskap och präglades mestadels av den kristna tron så skulle även 

undervisning i andra religioner ske. “ […] att den främjar deras personliga utveckling 

och bidrar till att skapa förståelse för värdet av den personliga livsåskådning liksom 

förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor” (Skolöverstyrelsen 

1962, s. 217).  Här gick undervisningen från det objektiva till det subjektiva då 

undervisningen inte längre skulle fokusera på samhällets religion och livsåskådning. 

Istället skulle fokus läggas på personlighetsutveckling, med andra ord din egna 

inställning kring tro och livsåskådning (Selander 1993). I läroplanen skrevs det fram 

tydligt att skolan utgjorde en del av samhället. I mål och riktlinjer stod det mycket om 

hur eleverna ska lära sig att bli goda samhällsmedborgare (Skolöverstyrelsen 1962). De 

lade där stor vikt på gemenskap och att integration i samhället och ta sitt ansvar. Skolan 

skulle också följa samhället utveckling och måste därför hela tiden vara föremål för 

omprövning.   
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5.1 Analys av Lgr 69 
År 1969 kommer en reviderad läroplan då kristendomskunskap ändrat namn till 

religionskunskap. Religionsämnet ligger fortfarande som en central del under de 

samhällsorienterande ämnena. I Lgr 69 står det vad huvudmomenten är för de olika 

stadierna, låg, mellan och hög, anvisningar och kommentarer på hur lärarna ska arbeta i 

skolan. Det sista som står i Lgr 69 är vilket mål som finns för religionskunskapen, ett av 

målen är följande: “Undervisningen i religionskunskap har till sin uppgift att orientera 

eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och 

om huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer” (Skolöverstyrelsen 

1969, s. 175). Lärarna som undervisar i detta ämne när denna läroplan var gällande 

skulle då lägga stort fokus på den kristna religionen. Läser man vidare i Lgr 69  så står 

det under rubriken anvisningar och kommentarer står det följande: “kristendomen är den 

tros- och livsuppfattning, som  genom århundrade präglat  det andliga livet i vårt land 

och i västerlandet över huvud. Den alltjämt den religion, som omfattas av flertal i 

landet. Också de, som arbetar sig fram  till en icke-kristen åskådning, har i regel fått 

göra detta genom uppgörelse med kristna åskådningar och värderingar. God kännedom 

om kristendomens förhistoria och grundare, dess källskrifter och historia, dess olika 

riktningar, nutida trosuppfattningar och institutioner och dess betydelse i dagens 

samhälle hör därför inte bara till allmän bildning att känna till utan också till de 

instrument, som var och en behöver för sin livsåskådning.” (Skolöverstyrelsen 1969, s. 

176). I religionskunskapen för mellanstadiet så är det den kristna som får den största 

rollen att lära sig om. Det är nämligen den kristna religionen som har format hur 

människorna levde i Sverige. Det är därför att de som går i den svenska skolan ska lära 

sig hitta sig själv med hjälp av den kristna. Under rubriken mellanstadiet i lgr 69 står 

det vad lärarna ska lära ut till sina elever i religionskunskap, “ … Berättelser och bilder 

ur kristendomens historia, särskilt sådana  som belyser karakteristiska drag i gudstjänst- 

och fromhetsliv samt betydelsefulla personer och händelser. Bibeltexter ur gamla 

testamentet […] Lämpliga sånger och psalmer” (Skolöverstyrelsen 1969, s. 175). 

Undervisning i religionskunskap ska alltså baseras på berättelser ur kristendomens 

historia, betydelsefulla personer och händelser, bibeltexter. Även andra religioner ska 

ingå i undervisningen men dessa tog inte lika stor plats som läran om kristendomen, där 

skulle undervisning bör ske i form av religiösa uppfattningar och förhållande samt seder 

för respektive religion (Skolöverstyrelsen 1969) 
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5.2 Analys av Lgr 80 
I den här läroplanen skrivs det fram att eleverna ska lära sig grundläggande solidaritet 

med eftersatta grupper både i och utanför landet. Invandrare ska känna gemenskap i vårt 

samhälle och vi ska lägga en grund till fred och olika konfliktlösningar. Betydelsen av 

detta är att skolan ska sträva till att ge eleverna redskap till att utveckla förmågan att 

leva sig in i förståelsen för hur andra människor har det. I Lgr 80 finns olika mål och 

riktlinjer som genomsyrar hela läroplanen. Under rubriken fostran och utveckling står 

följande: “Skolan tar emot barn ur alla grupper och åsiktsläger i samhället. Alla 

föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om 

att dessa inte blir påverkade från skolans sida till förmån för den andra av inbördes 

kämpande åskådningar och uppfattningar. I frågor, där det föreligger olika 

uppfattningar, skal skolans undervisning därför vara saklig och 

allsidig”(Skolöverstyrelsen 1980, s. 19).  Vårdnadshavande ska alltså känna tro till att 

lämna barn till skolan utan att de ska påverkas av andra religions- och livsuppfattningar. 

Skolan ska helt enkelt vara icke-konfessionell där alla olika religioner och 

livsåskådningar ska accepteras.  

 

När religionskunskapen  introduceras i Lgr 80 görs det under rubriken “Människans 

frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” och rubriken finns fortfarande under 

orienteringsämnen; Samhällsorienterande ämnen (Skolöverstyrelsen 1980, s. 127).  

Under rubriken  mellanstadiet står följande “ undervisningen skall utgå från och 

anknytas till elevernas egna erfarenheter, aktuella händelser och företeelser och 

behandla aktuella personer i nutid.” (Skolöverstyrelsen 1980, s. 127).  Målet med det 

var att människan nu skulle sättas i första rum och undervisningen skulle komma 

efteråt.  En ståndpunkt som genomsyrar undervisningen var att utgå från och anknyta 

till elevers egna erfarenheter. Utgångspunkten kommer således inte handla om 

ämnesinnehållet utan elevens tidigare kunskaper samt färdigheter. I lgr 80 

(Skolöverstyrelsen 1980) skriver de uttryckligen att undervisningen ska  handla om 

livsfrågor, tro och etik samt vilka de aktuella livsfrågorna är. Detta ska anknytas till 

elevernas egna erfarenheter. Vidare i läroplanen kommer olika punkter, som förutom 

det tidigare nämnda också skulle undervisas om.  “Bibeln, t ex skapelseberättelserna, 

profeterna, Jesu möten med människor, kyrkokunskap, t ex Petrus, Franciscus, Birgitta, 

Luther. 1600- och 1700-talen, personer, tankesätt och livsmönster inom några samfund 
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och religioner. Lämpliga sånger och psalmer” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 128). Den 

undervisningen som de verksamma lärarna bör bedriva ska alltså handla om bibelns 

innehåll, kyrkokunskap, personers tankesätt och livsmönster inom några samfund och 

religioner, lämpliga sånger och psalmer. Det är fortfarande ett stort fokus på 

kristendomen då de andra religionerna  inte tar så stor och tydlig  plats i undervisningen 

enligt lgr 80.  

 
5.3 Analys av Lpo94 
“Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att 

bemöta främlingsfientlighet samt utveckla elevernas känsla för tolerans” (Skolverket 

1994, s. 81). När Lpo 94 (Skolverket 1994) introduceras var religionsundervisningen 

syftet att den ska bidra till utvecklingen till olika förmågor. Förmågor som att kunna 

förstå och reflektera över sig själv och sin omgivning. Eleverna ska utveckla en 

beredskap och kunna agera ansvarsfullt. Denna läroplan har sakta men säkert tagit bort 

den kristna biten om att undervisa om bibeln, kyrkokunskap och psalmer. Nu ska det 

strävas efter nya mål i religionsundervisningen, människans reflektion om livet var i 

centrum. “Skolan skall i undervisningen i religionskunskap sträva efter att eleven - 

reflekterar över etiska, extenstentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes 

liv, - fördjupa sina kunskaper om religion och andra livsåskådningar i vår egen tid och 

historiens tid […] (Skolverket 1994, s. 81-82). Eleverna ska också få en förståelse hur 

kristendomen har påverkat det svenska samhället. Kunna lite om likheter och skillnader 

mellan de andra etablerade religionerna, livsåskådningar och även nya religiösa rörelser. 

Hösten 1996 kom där ett beslut från riksdagen att ta bort möjligheten till befrielse från 

religionsundervisningen. Tidigare har religionsundervisningen haft ett stort inslag från 

den kristna tron vilket har gjort att elever med annan trosuppfattning har fått dispens 

från undervisningen. När beslutet kom år 1996 skulle det inte finnas några anledningar 

att bli befriad från undervisningen. Religionsämnet ska vara helt konfessionslöst. 

Riksdagen mena att ämnet religion inte skulle befrias för att eleven ha en annan tros- 

eller livsåskådning (Borevi 1997) 

 

5.4 Analys av Lgr11 
“Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, […]” (Skolverket 2019, s. 5). I dagens läroplan 
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(Skolverket 2019) står det uttryckligen under rubriken “Skolans värdegrund och 

uppdrag” (Skolverket 2019, s.5) att det inte ska ske någon diskriminering oavsett 

religion och trosuppfattning. ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” 

(Skolverkerket 2019, s. 5).  

 “Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet” (Skolverket 2019, s. 8). 

 

Med tanke på att Sverige idag är ett samhälle som har en växande rörlighet gällande 

internationalisering över nationsgränserna så medför det att det blir höga krav på 

människors förmåga att leva. Om främlingsfientlighet uppkommer ska det bemötas med 

öppna diskussioner, aktiva insatser och kunskap. Skolan har många uppgifter och en av 

dem är att de ska få varje enskilda individ att kunna delta i samhället genom att de ska 

finna sin egna väg. “Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.” (Skolverket 

2019, s.5). 

 

 Syftet med religionsundervisningen är att utveckla elevernas kunskaper om alla 

världsreligioner. Även andra livsåskådningar i vårt samhälle och på alla håll runt 

omkring i världen. Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sina olika 

sociala sammanhang de ingår i, samt människors olika levnadsvillkor. “Undervisningen 

ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden 

och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.” 

(Skolverket 2019, s. 215). Läroplanens syfte för ämnet religionskunskap är att 

undervisningen ska leda till att eleverna blir medvetna om olika religiösa traditioner 

som finns i alla våra världsreligioner. Samt hur dessa uttrycks i samhället och hur 

inflytandet blir i vårt samhälle. Eleverna ska också få en förståelse för sambandet 

mellan människors värderingar  till olika religioner (Skolverket 2019). Även om dagens 

läroplan har kristendomen som egen punkt i centrala innehållet så är det kopplat till hur 

det såg ut förr. “Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och 

rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 

buddhism.” (Skolverket 2019, s. 217). Det står även att eleverna ska få kunskap kring 

andra religioner, där det ger exempel på världsreligionerna vid namn och vad som ska 
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ingå. Det innebär att undervisningen som bedrivs ska lägga lika stor plats för islam, 

Hinduism, buddhism och  judendomen som kristendomen.   

 
5.5 Jämförelse Lgr 62 och Lgr 80 
I Lgr 62 ska eleverna lära sig kristendomskunskap och det stod som eget ämne. 

Undervisningen ska innefatta den kristna läran, där det fanns tydliga riktlinjer vad som 

skulle läras ut. Eleverna skulle också lära sig om livsuppfattningar för att förstå sin 

omvärld. I Lgr 80 heter ämnet religionskunskap och ingår i de samhällsorienterande 

ämnena. Undervisningen som bedrivs ska inte endast vara den kristna, eleverna skulle 

även få kunskap om andra religioner. De skriver uttryckligen att den svenska skolan 

skulle vara icke-konfessionell. Även i denna läroplan finns klara direktiv kring vad som 

ska läras ut när det kommer till kristendomen. Gemensamt för dessa två läroplaner är att 

det fortfarande finns klara riktlinjer kring undervisningen i kristendomen och vad som 

ska  läras ut där. Mindre tydligt blir det när det kommer till andra religioner och vad 

som ska läras ut kring dessa. I Lgr 62 står det att eleverna ska undervisas i icke-kristna 

religioner och antika kulturfolkens. I Lgr 80 ska några andra samfund och religioner än 

den kristna ta plats i undervisningen, då läran om psalmer och sånger exempelvis. 

Ingenting om vilka andra samfund och religioner eller kunskap kring skilda religioner. 

Fokus i de två läroplanerna handlar om gemenskap. Eleverna ska få en förståelse för sin 

omvärld och utvecklas till en samhällsmedborgare i rätt riktning. I Lgr 62 var det fokus 

på personutveckling, hur varje individ skulle integrera i samhället och ta sitt ansvar och 

respektera andra. I Lgr 80 skrivs det fram att man ska lära sig solidaritet med eftersatta 

grupper, nu inte endast i samhället, det skulle ske både i och utanför landet. När det 

kommer till samhällsnivå i Lgr 80 skrivs det att invandrare ska få känna gemenskap.  

 
5.6 Jämförelse Lgr 80 och Lgr 11 
Gemensamt för Lgr 80 och Lgr 11 är att skolan ska vara icke-konfessionell. I dessa 

läroplaner heter ämnet religionskunskap och ingår i de samhällsorienterande ämnena. 

Även om religion ingår i de samhällsorienterande ämnena så är upplägget lite 

annorlunda i de två läroplanerna. I Lgr 80 står religion som rubrik under de 

samhällsorienterande ämnena. I Lgr 11 står religion som eget ämne även om de tillhör 

de samhällsorienterande ämnena. I Lgr 80 står det vad som ska ingå när undervisning i 

kristendomen bedrivs, det vill säga att eleverna ska lära sig om bibel och kyrkokunskap. 

Vilka andra religioner som eleverna ska få kunskap kring står inte, det står inte heller 
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några riktlinjer kring hur många andra religioner som ska ingå i 

religionsundervisningen. Även om det står specifikt vad eleverna ska lära sig om när det 

kommer till kristendomskunskap i Lgr 11 så anknyter det till historien och hur 

samhället har utvecklats. Undervisning i kristendomskunskap är för att förstå skildringar 

i samhället och hur det har utvecklats. I Lgr 11 ska undervisningen i religionskunskap 

syfta till att eleverna lär sig om alla världsreligioner. De andra världsreligionerna 

benämns även vid namn i Lgr 11. I Lgr 80 ville man att människan ska sättas i första 

rum och kunskapen därefter. Det vill säga individen ska stå i centrum och 

undervisningen skulle anpassas till att bli så elevnära som möjligt genom egna 

erfarenheter. I Lgr 11 finner vi att skolans uppgift är att utveckla varje enskild individ så 

att de kan delta i samhället genom att finna sin egen väg. Eleverna ska få kunskap kring 

alla religioner och dess livsåskådning samt livsvillkor för att få kunskap och förståelse 

kring sin omvärld. Det tillåts idag ingen diskriminering oavsett religion och man lägger 

stor vikt på förståelse kring andra religioner. Detta på grund av att förståelse för sin 

omvärld.  

 
5.7 Tabell 1 

En sammanfattning av vilket innehåll det är i läroplanerna under ämnet 

religion.  Tabellen visar hur läroplanerna har klassificerat religionsämnets innehåll. Mer 

detaljerat innehåll av vad som står i respektive läroplan finner ni i bilaga 1.  

Lgr 62 : 

Kristendomskunskap 

“huvudmoment” 

Lgr 80: 

Religionskunskap 

“huvudmoment” 

Lgr 11: 

Religionskunskap 

“Kunskapsområden” 

Urval av kristna 

berättelser och texter 

Bibeln, t. ex 

skapelseberättelserna, 

profeterna, Jesu möten 

med människor 

Religioner och andra 

livsåskådningar 

Psalmbok och 

kyrkoåret 

Kyrkokunskap Religion och samhälle 

Kristendomens historia Personer, tankesätt och 

livsmönster 

Identitet och livsfrågor 
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Sociala förhållande i 

Palestina 

Sånger och psalmer Etik 

 

5.8 Tabell 2  

Lgr 62  Lgr 60  Lgr 11  

Gamla testamentet 2 Gamla testamentet 1 Gamla testamentet  

Jesus liv 2 Jesus liv 1 Jesus liv  

Kristna berättelser 1 Kristna berättelser 1 Kristna berättelser 1 

Psalmer 1 Psalmer 1 Psalmer 1 

Kyrkoåret 1 Kyrkoåret 1 Kyrkoåret 1 

Gudstjänst 1 Gudstjänst  Gudstjänst  

Etiska ämne 1 Etiska ämne 1 Etiska ämne 1 

religiös uppfattning 1 religiös uppfattning  religiös uppfattning  

      

Resultat 10 Resultat 6 Resultat 4 

 
5.9 Resultat av tabell 2 
Vi har gjort  en kvantitativ undersökning där vi har räknat ut hur ofta ämnesspecifika 

begrepp förekommer i läroplanerna år 62, 80 och 11. Genom det kan vi konkret se hur 

ämnet religion har ändrats med tiden i läroplanerna. I tabell 2 ser vi tydligt för Lgr 62 

att de olika begreppen används 10 gånger. I Lgr 62 (skolöverstyrelsen 1962) används 

alla de kristna begreppen en eller flera gånger, det betyder att religionen kristendomen 

stått i fokus.  Vi såg en tydlig  minskning  av de kristna begreppen i Lgr 80 

(skolöverstyrelsen 1980). Den största skillnaden syntes när vi analyserade Lgr 11 

(skolverket 2019) där hittar vi endast fyra av de kristna begreppen. Ska vi vara kritiska 

är det egentligen bara tre begrepp som används. Vi valde begreppet kristna berättelser, 
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detta begrepp finner vi både i Lgr 62 och i Lgr 68. Men i Lgr 11 stod det följande “ 

[…]  uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln  […]” (skolverket 2019 s.  217). Det stod 

inte uttryckligen Kristna berättelser, men Bibeln innehåller olika kristna berättelser. 

Genom att ha gjort denna analys blir det tydligt att religionsämnet har förändrats i alla 

läroplanerna. Fokus för undervisningen ligger på alla världsreligioner och den enskilda 

individen. Religionsämnet har gått ifrån ett kristet ämne till att bli ett ämne där 

kunskapsinnehållet är mycket mindre kristet. 

 

 
6. Diskussion 
I denna del av arbetet  kommer vi att diskuterat resultatet från vår analys av 

läroplanerna. Då vi valt att fokus ska ligga på 62, 80 och 11 är det endast dessa som är 

med i diskussionen. Vi kommer även att diskutera analysens resultat i relation till hur 

samhällets utvecklats i Sverige med hjälp av våra frågeställningar.  

•   Hur har religionsämnet förändrats i läroplanerna från 1962 till 2019?  

•   Hur samspelar förändringen i läroplanerna med den allmänna 

samhällsutvecklingen?  

 
6.1 Resultatdiskussion 
Om vi går tillbaka till svenska samhällets utveckling får vi gå tillbaka till invandringen i 

Sverige fram till 1930-talet. Då räknades Sverige som ett land där invånare utvandrade 

(Östberg & Andersson 2013). Under denna tid emigrerar det svenska folket då 

fattigdom medan svält präglar det svenska samhället. Tio år senare, år 1940 sker en 

förändring. De som tidigare har utvandrat flyttade tillbaka till Sverige. Majoriteten av 

människorna som flyttade hit var av nordiskt ursprung (Östberg & Andersson 2013). År 

1951 kommer en ny grundlag då religionsfrihet ska råda, den kristna kyrkan och skolan 

skulle gå skilda vägar (Pettersson & Leis-Peters 2015). 

 
Sekulariseringen som skedde för ungefär hundra år sedan gjorde att människor ställde 

sig kritiska kring att religionen skulle forma individen. Människor blev läskunniga och 

kunde då få en mer vetenskaplig tolkning (Engdahl & Larsson 2006). År 1962 kom 

Sveriges första läroplan (Skolöverstyrelsen 1962). Den svenska riksdagen beslutade då 

att skolplikt skulle införas för alla barn som var bosatta i Sverige. Den nya läroplanen 

blev utformad så att kyrkan inte längre styrde över skolan och istället kom skolan att 



	  

36 
 

styras av andra regelverk. Sverige var fortfarande  ett land med en stark kristen 

bakgrund vilket också genomsyras i hela läroplanen. Det var kristendomskunskap, 

bibeln, kristendomens bakgrund och olika psalmer (Skolöverstyrelsen 1962) som 

eleverna skulle undervisas i. Det gjorde ingen större skillnad i skolan eller vad som stod 

i den nya läroplanen då majoriteten av invandrarna hade nordiskt ursprung. Alla de fem 

nordiska länderna har den kristna bakgrunden vilket medförde att de som var bosatta i 

Sverige och gick i den svenska skolan fick lära sig om kristendomen. Ett av målen i Lgr 

62 (Skolöverstyrelsen 1962) lyder ”Undervisningen i kristendomskunskap har till 

uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om 

kristen tro och etik” […](Skolöverstyrelsen 1962 s. 217). Mönstret bröts år 1970, då de 

var politiska konflikter i stora delar av Europa (Östberg & Andersson 2013). 

Konsekvenserna av detta blev att Sverige fick tusentals flyktingar av annat ursprung än 

nordiskt.  Med tanke på att det rådde skolplikt i Sverige bidrog det till att de familjer 

som flytt krigen och bosatte i Sverige  var tvungna att börja i skolan. Det innebar att de 

elever som flytt krigen har en annan tro vilket gjorde att den svenska skolan inte enbart  

bestod av elever med den kristna lutherska tron. Detta kunde vi se i värdegrunden som 

står  i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) där de skrev om invandrare, dess gemenskap och 

hur man skulle se på fred och olika konfliktlösningar. Följande står under kursplanens 

mål ”Hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och våra ställningstagande till 

olika livsfrågor, t ex om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och tillvaron” 

(skolöverstyrelsen 1980 s.127).  Skolans uppgift är att eleverna ska utveckla förmågan 

att förstå sin omvärld och att invandrare ska känna gemenskap i vårt samhälle. Eleverna 

skulle inte påverkas av andra religioner och livsuppfattningar, skolan ska vara icke-

konfessionell. Här såg vi spår av samhällets invandring i läroplanen, då de belyste 

invandring och påverkan av olika trosuppfattningar. Då kunde vi dra slutsatsen att 

Sverige inte endast hade kristna invånare utan blir ett land med olika religioner och 

trosuppfattningar.  

 
Kring 1970- talet kunde de invandrare som kom börja arbeta direkt. Detta förändrades 

senare då invandrarna inte fick tillgång till arbete lika lätt (Östberg & Andersson 2013). 

Sverige tog fortfarande in ett högt antal flyktingar men dessa fick inte arbete lika lätt 

som tidigare trots att efterfrågan på arbetskraft var hög. Detta fortsätter fram till 2000-

talet. Det blev ytterligare en kris när det kom till boendesegreringen. Då kommunerna 

satsade många miljoner kronor  på att bygga område där invandrarna kunde bo 
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medförde det att alla invandrare samlades på ett och samma ställe. När det samlades så 

många människor i ett och samma område som var arbetslösa kunde de därmed finna en 

gemenskap i religionen. Antalet invånare ökade och de befintliga skolorna i  

kommunerna räckte inte till. Vilket gjorde att fler skolor måste byggas om för att få 

plats med alla elever i skolan,  då det som tidigare nämnt råder skolplikt i Sverige.  

 
Samhällsförändringen innebar att vi inte längre va ett land där enbart kristen tro var 

enarådande utan andra religioner tog lika stor plats.  Trots att Sverige fortfarande hade 

kristendomen som grund betydde det inte att alla var religiösa, utan man valde istället 

att inte tro på någon gud. Detta såg vi i Lgr 11 (Skolverket 2019) då de andra 

världsreligionerna fick större plats än förut då de benämns vid namn och eleverna ska 

undervisas i dessa. Det som var fokus i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) där 

undervisningen bland annat skulle handla om jesus liv och gamla testamentet har nu 

försvunnit i Lgr 11 (Skolverket 2019). Fokus idag var inte att leda eleverna till en viss 

tro, det handlade istället om eleverna skulle få kunskap kring alla religioner för att 

förståelse av sin omvärld. Det ser vi i ämnets syfte ”Undervisning i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i de egna samhället och på andra håll i världen.” (Skolverket 2019 s. 

215). Med tanke på att världen har blivit så liten och vi idag har ett samhälle som 

numera är mångreligiöst är det viktigt att eleverna får kunskap kring alla 

världsreligioner. Det är vårt uppdrag som lärare att förmedla den här kunskapen.  

 
7. Slutsats  
Går vi tillbaka i tiden, det räcker med att gå tillbaka 150 år så är det tydligt att det 

svenska samhället har genomgått en stor förändring. Från att vara ett land som präglats 

av kristendomen där samhällena runt omkring i Sverige styrdes av kyrkan, vilket 

innebar att de som var bosatta i Sverige är tvungna att delta i kyrkans olika aktiviteter. 

Prästerna har den näst största makten, efter kungen (Pettersson & Leis-Peters, 2015). 

Till nu 150 år senare vara ett förändrat samhälle och få en mer modern 

framväxt.  Sverige är inte längre ett land där majoriteten av befolkningen utövar den 

kristna religionen. Detta leder till att de individer som går i skolan idag, år 2019, inte 

enbart längre utövar den kristna religionen. Skolorna idag har flera elever som utövar 

andra religioner eller livsåskådningar. Detta finns det klara spår av i Sveriges läroplaner 

genom tiderna. Genom innehållsanalysen som vi genomfört på Lgr 62 
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(Skolöverstyrelsen 1962), Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) och Lgr 11(skolverket 2019) 

blir det tydligt att religionsämnets innehåll  har förändrats i alla läroplaner. Från att vara 

en läroplan där majoriteten av kunskapsinnehållet är från den kristna religionen till ett 

kunskapsinnehållet med mindre kristna inslag. Fokus har ändrats till  alla 

världsreligioner samt den enskilda individen.  Det som alla läroplaner har gemensamt är 

att det är viktigt att undervisningen i religionskunskap ska utveckla en förståelse för hur 

kristendomens historia har utspelats i Sverige.  

 
 
Vidare forskning 
Dagens skola går fortfarande efter de kristna högtiderna precis som tidigare. Eleverna 

har lov när de kristna högtiderna infaller. Detta kan innebära att konflikter kan uppstå då 

skolan inte längre enbart har elever med en kristen bakgrund.  Eleverna som tillhör 

annan religion är då ledig när de egentligen inte behöver då de inte firar denna tradition. 

När dessa elever ska fira sina högtider, som då oftast infaller när det är skola, får 

elevernas vårdnadshavare gå till skolledningen för att ansöka om ledighet.  Att vara 

religionslärare idag är inte en enkel uppgift. De måste se till att vara neutrala och 

framställa alla religioner likvärdigt. Eleverna ska undervisas till förståelse och respekt 

för andra människor och dess trosuppfattningar. Frågan är om skolan och samhället 

verkligen samspelar lika bra som önskvärt? Eller är det dags att göra ändringar? Dessa 

två ska samspela och det finns många exempel på att det är så. 2019 reviderades den 

senaste läroplanen (Skolverket 2019). Frågan borde vara om en ny revidering skulle 

krävas för att den ska följa samhällsutvecklingen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

I Lgr 62 (Skolöverstyrelsen 1962) heter religionsundervisningen Kristendomskunskap. I 

kursplanen står där att elever i mellanstadiet ska lära sig: 

 
“ Ur gamla testamentet: Ett urval av berättelser och texter, som belyser väsentliga sidor 

av den gammaltestamentliga religionen, särskilt profeternas förkunnelse, eller som har 

allmänkulturellt intresse.” (Skolöverstyrelsen 1962 s. 217).  

“Ur nya testamentet: Religiösa och sociala förhållanden i Palestina på Jesu tid. Fortsatt 

behandling av Jesu liv och verksamhet. Den första församlingen i Jerusalem samt 

Kristendomens första utbredning. Ett urval Jesusord och liknelse så valda, att de ger en 

samlad bild av Jesu gärning och budskap. Välkända Paulusord.” (Skolöversyrelsen 1962 

s. 218). 

“ Ur kristendomens historia: Berättelser och tidsbilder ur kristendomens historia från 

äldsta tid till omkring 1800. Särskilt uppmärksammas karakteristiska drag i gudstjänst- 

och fromhetsliv samt i folk- och kulturliv. I anslutning därtill betydelsefulla personer 

och händelser.” (Skolöverstyrelsen 1962 s. 2018). 

“Psalmboken och kyrkoåret. 

Något om religiösa uppfattningar och förhållande samt därmed sammanhängande seder 

och bruk inom icke-kristna religioner.” (Skolöverstyrelsen 1962 s. 218).  

“Samtal i för eleverna lämpliga etiska och religiösa ämnen i anslutning antingen till 

undervisningen i övrigt eller till händelser och företeelser, som på annat sätt blivit 

aktuella för eleverna.” (Skolöverstyrelsen 1962 s. 218).  

“Studiebesök. Arbete med olika slag av studie- och arbetsmaterial.” (Skolöverstyrelsen 

1962 s. 218).   

 
I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) ska elever i mellanstadiet i ämnet Religionskunskap 

ska det undervisas om : 

“bibeln, t ex skapelseberättelserna, profeterna, Jesu möten med människor, 

kyrkokunskap, t ex Petrus, Franciscus, Birgitta, Luther. 1600- och 1700- talen, 
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personer, tankesätt och livsmönster inom några samfund och religioner. Lämpliga 

sånger och psalmer.” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 127-128) 

 

I Lgr 11 (Skolverket 2019) i Religionskunskap för mellanstadiet finner vi under de 

centrala innehållet:  

“Religioner och andra livsåskådningar 

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 

kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 

buddhism. 

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen- domen 

och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i 

Bibeln och andra urkunder. 

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. 

Begreppen religion och livsåskådning.” (Skolverket 2019 s. 217) 

“Religion och samhälle 

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. 

Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och 

psalmer. 

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. 

Identitet och livsfrågor 

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara 

en bra kamrat, skildras i populärkulturen. 

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, 

skildras i religioner och andra livsåskådningar. 

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil 

och grupptillhörighet.” (Skolverket 2019 s. 218).  
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“Etik 

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. 

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.” (Skolverket 

2019 s. 218). 

 
 


