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Abstrakt 

Studien syftar till att ge en bild av hur förändringar i kursplanerna för grundskolans senare år 

för religionsämnet har sett ut, från Lgr 62 fram till dagens kursplan, Lgr 11. Detta innefattar 

över 50 år av skolans utveckling och bidrar till att ge en bild av skolans förändring. Den här 

utvecklingen har studerats med utgångspunkt från två politiska ideologier, konservatism och 

liberalism. Detta innebär således att författarna dels har tittat på vilken/vilka politiska 

ideologier (liberalism och konservatism) man kan tyda spår av i kursplanerna, dels hur 

förändringarna har sett ut i förhållande till ideologierna kursplanerna emellan. Integrerat med 

detta har kristendomens förändringar i kursplanerna också studerats och presenterats. 

Analysen har strukturerats som så att innehåll från kursplanerna som tyder på konservativa 

idéer, har placerats under en titel som benämns konservatism, medan innehåll som igen 

stämmer med liberala idéer har placerats under titeln benämnt liberalism.   

 

Resultatet visar en förändring från Lgr 62 som var tydligt präglad av en konservativ ideologi, 

med kristendomen som central rollsinnehavare, till idag, där liberalismens idéer är tydliga. 

Dock visar resultatet att kristendomen fortfarande har en central roll i dagens kursplan för 

religionsämnet. 

 

 

Nyckelord: Kursplan, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11, ideologi, förändring 
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1.0 Inledning 
 

Vi kommer i det här kapitlet att presentera en kort bakgrund till uppsatsens ämne och hur 

benämningen på religionsämnet har förändrats, samt knyta an ämnet till utbildningsvetenskap. 

 

Det är viktigt för uppsatsen att redan nu, i inledningen, visa på den förändring av benämningar 

ämnet religionskunskap har genomgått. Innan grundskolans första läroplan, Lgr 62, var 

benämningen för religionsämnet kristendom. I och med Lgr 62 ändrades benämningen från 

kristendom till kristendomskunskap. Benämningen kristendomskunskap behöll man fram till 

1969. År 1969 kom en ny läroplan samt en ny benämning, religionskunskap, vilket används 

än idag.  

                            

Huvudämnet i svenska skolor var länge religionsämnet, till skillnad från dagens huvudämnen 

som är svenska, engelska och matematik. Religionsämnet har över åren fått gå igenom många 

och oftast stora förändringar i kursplanen. Från början utformades religionsämnet utifrån 

överhetens och prästerskapets villkor, och enligt Hartman (1994) vilade den här 

undervisningen utan tvekan på en konservativ grund. Den konservativa grundton som 

undervisningen hade, uppskattades inte av alla. Självklart fanns de å ena sidan dem som stod 

bakom den konservativa grundton som religionsämnet vilade på, men å andra sidan fanns de 

människor som faktiskt var emot den. Ett exempel på motståndare till denna konservativa 

undervisning var den svenska arbetarrörelsen, antiklerikal, vilket innebär att dem var 

motståndare till kyrkan eller prästerskapet (Hartman, 1994:23). Religionsämnet har alltid haft 

en central roll i skoldebatter, och Ellen Key har bland annat varit en del av de här debatterna. 

 

Ellen Key har skrivit ett helt kapitel i Barnets århundrade där hon kritiserar den traditionella 

religionsundervisningen. Hon inleder detta kapitel med en mening som kritiserar den 

religionsundervisning som benämndes kristendomsundervisning, alltså innan 1996 års 

läroplan. ”Det i denna stund mest demoraliserande momentet av uppfostran är 

kristendomsundervisningen” (Key, 1996:169). Key menar att religion inte hör hemma i 

skolbänken, tvärtom menar hon att religion ska läras i hemmet. Barnen ska själva få chansen 

att läsa sig in i testamentets patriarkaliska värld, när det så behagar dem själva. På så sätt, 

menar Key, blir bibeln något kärt för barnet. Hon menar vidare att om man lär barnen att den 

kristna moralen eller etiken, är något man skall sträva efter, kommer de att bli besvikna 

väldigt tidigt. Key menar att den kristna moralen kränks ständigt i och med att det industriella 

och kapitalistiska samhället inte vilar på det bud som kristendomen föreskriver; alltså att älska 

din nästa som dig själv, utan på budet; att var och en är sig själv närmast (Key, 1996: 169). 
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Idag är religionsämnet fortfarande föremål för debatt. De förslag som skolverket utarbetade 

för dagens läroplan, Lgr 11, innebar en stor förändring för religionsämnets kursplan. 

Kristendomens särställning i kursplanen skulle tas bort, för att istället ge alla stora religioner 

lika stort utrymme. Detta förslag väckte stor debatt och väldiga protester. 

 

Utbildningsministern Jan Björklund konstaterade att: 

 

Det är självklart att elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att 

kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande 

religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel 

hinduismen, säger Jan Björklund (dagen.se). 

 

Björklund menade också att om det kommer ett förslag som likställer religionerna i 

kursplanen kommer regeringen att ändra på detta (dagen.se). 

 

Som det framgår ovan, har religionsämnet varit en del av många debatter och fått utså stor 

kritik många gånger, på gott och ont. Som blivande lärare finner vi det intressant att 

undersöka hur kristendomens plats i styrdokumenten har förändrats över tid och hur det 

hierarkiskt sätt har sett ut mellan världsreligionerna och världsåskådningar. 

 

Med texten ovan som bakgrund vill vi nu knyta an uppsatsens ämne med 

utbildningsvetenskap. Uppsatsens ämne är relaterat till utbildningsvetenskap på så sätt att, 

lärare i praktiken utformar lektioner för sina elever utifrån en kursplan, och efter år och år av 

att ha blivit vana med en kursplan byter man sedan ut den till en ny. Det tar tid att komma in i 

det nya och mest av allt krävs det erfarenhet, alltså att använda sig av den nya kursplanen i 

praktiken. Därför är det viktigt att lyfta fram skillnaderna så att man som lärare kan se 

utvecklingen och vilka förändringar de har burit med sig. Det som skrivs i den här uppsatsen 

är faktiskt en del av den svenska skolans historia, och historia hjälper oss att förstå nutiden. 

Genom att titta på de olika förändringarna inom religionsämnet, kan vi se varför de ser ut som 

de gör, och hur de kan utvecklas ytterligare i framtiden.  
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2.0 Bakgrund 
 

För att förstå varför religionsundervisningen ser ut som den gör idag, anser vi att det är 

relevant att veta hur den såg ut igår, man behöver alltså se den ur ett historiskt perspektiv. Den 

religionsundervisning som finns idag är på många sett annorlunda från hur den till exempel 

såg ut på 1600-talet. För att förstå religionens utveckling i skolans undervisning, är det 

relevant att också betrakta utvecklingen i relation till samhällsutvecklingen i stort. I följande 

del av arbetat kommer det därför att ges en inblick i hur religionsundervisningen har sett ut 

och utvecklats under åren. 

2.1 Samhällsutvecklingen i Sverige 
 

I Sverige har de största förändringarna inom det religiösa området skett i takt med 

invandringen. Från att Sverige nästan totalt dominerats av olika former av kristendomen, har 

invandringen burit med sig andra religioner. Även om invandring i Sverige varit begränsad till 

skillnad från de senaste årtionden, är det trots det inget nytt fenomen (Göran Gustafsson, 

1997:89). 

Fram till 1960-talet kan Sverige beskrivas som ”ett osedvanligt isolerat och etniskt, kulturellt, 

religiöst och socialt homogent samhälle” (Andersson, Sander, 2005:25). Det finns dock få 

undantag, menar Andersson och Sander (2005), och de är framförallt senmedeltiden och 

perioden under Stormaktstiden (25). Man måste dock ha i åtanke att det faktiskt levt 

människor av olika slag i Sverige genom dess historia. Vidare menar dem att fram till mitten 

på förra seklet, hade Sverige mycket liten erfarenhet av att hantera bl.a. etnisk och religiös 

mångfald (25). 0,7 procent av befolkningen i Sverige var år 1900 födda utomlands. Andelen 

utomlandsfödda i Sverige ökade år 1930 till 1 procent. År 1950 hade procentantalet ökat med 

2,9 procent. Siffran har sedan dess ökat och i början på 2000-talet, kunde man konstatera att 

det nu låg på cirka 20 procent. Denna andel inkluderade utlandsfödda personer och deras 

barn. På ett religiöst plan har Sverige i takt med detta förändrats avsevärt. Förutom det faktum 

att invandringen inneburit nya människor och ny arbetskraft, har det också resulterat i att alla 

världens religiösa traditioner har kommit till Sverige. De religioner som har kommit till 

Sverige är buddhismen, hinduismen, islam, sikhismen, jainismen, zoroastrismen, bahai, 

katolicismen samt olika ortodoxa och öst kyrkliga traditioner (Andersson, Sander, 2005:9). 

Det finns inte ett enda land i världen som har förändrats så mycket efter andra världskriget, 

som Sverige har gjort i och med migrationen (Anderson, Sander, 2005:9). 
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2.2 Formandet av religionsämnet 
 

Det svenska skolsystemet har ständigt präglats av religionens inflytande på samhället, från de 

första skolorna där kristen tro var det centrala ämnet där man lade vikt på kristendomens 

moraliska vägledning i form av den lilla katekesen. 1686 infördes en ny kyrkolag där den 

pedagogiska verksamheten, som utövades i skolan, nu också skulle utövas i hemmet. Hemmet 

skulle nu bli en religiöst främjande läroarena, där barn skulle bli förhörda av sina föräldrar om 

innehållet i den lille katekesen, det här var alla föräldrars undervisningsplikt och det här 

systemet byggde på att det kontrollerades av prästerskapet (Hartman, 2000:212). Denna arena 

av lärande sträckte sig inte enbart till barnen utan även till föräldrarnas tjänstefolk. Denna 

lärandeplikt som föräldrarna tvunget skulle fullfölja kontrollerades av präster som bedrev 

hembesök där man förhörde barnen om den kristna tron. Hemundervisningen var en produkt 

av reformationen där Luther själv hade gett förslag på metoder man kan använda sig av i sin 

undervisning (Hartman, 2000:213). 

 

År 1882 infördes en ny skolstadga som avskaffade sig det gamla systemet av föräldrars plikt 

till att undervisa eleverna hemma. Denna föräldraplikt ersattes istället då med skolplikten som 

innebar att varje barn skulle ha rätt till en utbildning, denna utbildning hade nu utökats till att 

inte enbart omfatta kristendomslära, med samhällets utökning och allt större population, fick 

matematik och språkkunskap en roll i skolan. Trots detta hade kyrkan ett stort inflytande på 

skolorna och den kristna teologin genomsyrade undervisningen. Skolorna på denna tid kan 

inte ses som något annat än religiösa till sin natur (Hartman, 2000: 214-215). 

Under de ca 150 åren som gått sedan 1882 års skolstadga infördes har det införts, enligt Sven 

G Hartman, fyra stora förändringar för att anpassa religionens roll till samhället snarare än 

skolans och samhällets roll i religionen. 

Den första stora förändringen innebar att religionen sågs som något personligt och därför 

hörde det då hemma i hemmet. Föräldrarnas roll i att överföra deras livsåskådning i arv kom 

här att betonas (Hartman, 2000:212). Den andra vändpunkten kom då man insåg att förhör om 

den lilla katekesen innebar att man höll kvar i förlegade traditioner som band skolan till den 

svenska kyrkan. Med en allt större population i städerna och i takt med att partier som 

socialdemokraterna och andra folkrörelser kom att få mer makt i samhället, kom den lilla 

katekesen att tas ur ämnesplanen år 1919 (Hartman, 2000:216). Den tredje vändningen kom 

när man valde att lämna den konfessionella undervisningen inom kristendomen och valde att 

då röra sig mot ett objektivt förhållningssätt gentemot den kristna religionen. Ett utifrån 

perspektiv om religionen tillämpades år 1962. 

Före 1969 undervisade man om religionen, detta innebar undervisning utifrån ett historiskt 



 

 

8 

perspektiv där man lärde sig om kristendomens framväxt, figurer etc. Förändringen som 

Hartman beskriver som den fjärde stora förändringen i skolans inställning till 

religionsundervisning kom sju år efter skiftet från konfessionell till objektiv undervisning 

röstats igenom. Livsfrågeorientering blev fokus för religionskunskap i läroplanen 1969. 

(Hartman, 2000: 216-217). 

 

Decentraliseringen av skolan kan även den också ses som en kritisk punkt för religionsämnet i 

skolorna. Då statens regelsystem och styre över läroinstitutionerna i landet överlämnades till 

kommunerna, och privata företag, kom en ekonomisk faktor att spela avgörande roll för 

ämnets utveckling. Den kommunalt målstyrda skolan kom att bedrivas som ett företag där 

intäkter kom att spela en allt större roll. Vilket ledde till att pedagoger skulle bedriva 

undervisning där målen skulle nås med färre resurser till deras förfogande (Hartman m.fl. 

2000:217).  

 

Som tabellen nedan visar kan man se förändringen i antal utlagda lektionstimmar inom 

religionsvetenskapen i sex olika skolor. 

 

Styrdokuments år Antal veckotimmar under sex skolår 

 

1878 & 1883  32 

1889  30 

1900  28 

1919 tom 1962  12 

1969  11,7 

1980 & 1994  ca 10,7 

  (lågstadiet. 6) 

  (mellanstadiet. 4,7) 

 

Tabell. Planeringsramar för skolans religionsundervisning i olika styrdokument för den 

obligatoriska skolan 1878 till 1994 (Hartman m.fl. 2000:217). 
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3.0 Syfte & frågeställningar 
  

Kursplanerna för religionsämnet har varit väldigt omdebatterade över åren. En av flera 

faktorer som har lett kursplanerna för religionsämnet i debatt är den konservativa grundton 

som (Almén m.fl. 1994:23) menade utan tvekan präglade undervisningen, och med det också 

kursplanerna. Många liberala tänkare har även kritiserat kursplanerna pga. att denna ideologi 

framhävts till större grad. Den konservativa grundton, så som det behandlas i det här arbetet, 

utmärks främst av kristendomens centrala roll i kursplanerna. 

 

Huvudsyftet med arbetet är att dels finna vilket/vilka politiska ideologier, liberalism eller 

konservatism, som genomsyrar kursplanerna för grundskolans senare år, dels ämnar vi urskilja 

en förändring i fråga om dessa två politiska ideologiers roll i kursplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 

80, Lpo 94 samt Lgr 11. 

 

I och med att kristendomen har haft en central roll i kursplanerna och det faktum att 

kristendomens roll i kursplanerna utgör den stora delen av det som benämns konservativ 

grundton i detta arbete, finner vi det därför av vikt för arbetet att integrerat med huvudsyftet, 

följa kristendomens utveckling i samtliga kursplaner. 

 

1. Vilken/vilka politiska ideologier – å ena sidan konservatism, å andra sidan liberalism 

kan man utröna/tyda i kursplanerna för grundskolans senare år? 

 

2. Kan man urskilja en förändring i kursplanerna för grundskolans senare år, från Lgr 

62 fram till Lgr 11, gällande de två politiska ideologierna, konservatism och 

liberalism?   

 

3. Hur har kristendomens position i kursplanerna för grundskolans senare år utvecklats? 
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4.0 Metod 
 

I den här delen av arbetet kommer vi att presentera vilken metod vi kommer att utgå ifrån, för 

att kunna besvara frågorna som har formulerats för arbetet. 

 

För att kunna besvara frågorna som formulerats för detta arbete, kommer vi att använda oss 

utav en metod inom textanalys som heter innehållsanalys. Vi vill få reda på vad det är texterna 

egentligen säger och hur dem säger det, och enligt Hellspong och Ledin (1997:11) kan man 

göra detta genom att använda textanalys som metod. 

 

Hellspong och Ledin (1997) konstaterar i förordet av Vägar genom texten att vi faktiskt lever i 

en skriftkultur. I dagens samhälle möter människor ständigt texter, alltifrån datorinstruktioner 

och tidningar till texter vi själva skriver, som till exempel affärsbrev eller platsansökningar. 

Hellspong och Ledin (1997) kallar dem för brukstexter, på grund av deras praktiskta 

användning. De olika texter som är exemplifierade ovan är alla exempel på texter som vi 

använder oss av för att få eller ge information om världen runt omkring. Det är texter som 

uttrycker en viss kunskap och det är dessutom texter som styr handlingar. Vidare hör texterna 

alltid samman med någon viss verksamhet. Hellspong och Ledin (1997) menar att det är värt 

att undersöka brukstexter närmare i och med att dem faktiskt är en del av vad som påverkar 

hur vi ser på vår verklighet samt hur vi faktiskt uppträdder i den (Hellspong, Ledin, 1997:7). 

4.1 Textanalys 
 

I den svenska skolan får man oftast analysera litterära texter under svensklektionerna. Man 

försökte till exempel hitta en dikts djupare mening och komma fram till hur språket användes, 

och idén bakom detta var att texter som är konstnärliga, faktiskt ska läsas med omsorg 

(Hellspong, Ledin, 1997:11). Att analysera konstnärliga texter har alltså blivit något utav en 

självklarhet, dock menar Hellspong och Ledin (1997) att det också kan vara lärorikt att titta 

närmare på hur texter som används i vardagslivet är skrivna. Brukstexter som rapporter, 

utredningar, lagar, läroböcker osv. Dessa texter kan också säga mycket, och vi kan få ut 

mycket av att undersöka vad texterna faktiskt säger och hur de säger det (Hellspong och 

Ledin, 1997:11). 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Bergström och Boréus (2000) konstaterar att en innehållsanalys görs främst när något skall 

kvantifieras (44). Dem menar vidare att både kvalitativ innehållsanalys eller kvantitativ 
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innehållsanalys kan göras. Medan en kvantitativ innehållsanalys alltså syftar till att mäta eller 

räkna vissa företeelser i en text, syftar en kvalitativ innehållsanalys till att analysera texter där 

ingenting faktiskt mäts eller räknas (Bergström och Boréus, 2000:45). Vi har alltså använt oss 

utav en kvalitativ innehållsanalys. 

 

“/…/ qualitative content analysis emphasizes an integrated view of speech/texts and 

their specific contexts. Qualitative content analysis goes beyond merely counting 

words or extracting objective content from texts to examine meanings, themes and 

patterns that may be manifest or latent in a particular text. It allows researchers to 

understand social reality in a subjective but scientific manner.” (Zhang, Wildemuth, 1) 

 

Precis som Bergström och Boréus (2000), menar Zhang och Wildemuth också att metoden 

inte innebär att man till exempel räknar ord, utan det går så mycket längre än det. Metoden ser 

snarare den politiska och sociala diskurs som kretsar kring textens uppkomst. Analysmetoden 

ger därför en deduktiv förståelse i hur förändringar skett i läroplanen över tid. 

4.3 Genomförande 
 

Vi började med att läsa igenom kursplanerna ett antal gånger för att få en känsla för helheten. 

Efter att vi hade läst texterna ett antal gånger, letade vi sedan efter fraser eller meningar som 

innehöll information som var relevant för syfte och frågeställning. När dessa meningar eller 

fraser hittades, markades dem med en överstrykningspenna. Dessa meningsbärande enheter, 

som dem kallas, kodades, alltså gavs ett namn. Vidare gick vi igenom koderna för att försöka 

hitta gemensamma nämnare dem emellan, eller om de överhuvud taget speglade liknande 

ideologiska åsikter. Dessa åsikter delade vi in i kategorierna liberalism och konservatism. 

Definitionen av dessa två ideologier kommer från diverse refererade författare som används i 

vår uppsats.  

I den här uppsatsen kommer vi alltså att använda oss av metoden innehållsanalys för att 

besvara frågeställningarna som har utarbetats för det här arbetet. Dock har vi också haft 

hermeneutiken som metod i bakhuvudet. Inom hermeneutik är det viktigt att man tittar på 

helheten för att förstå en del. En del kan alltså endast förstås ur helheten (Alvesson, Mats, 

Sköldberg, Kaj, 1994:115), därför har vi valt att titta på samtliga fem kursplaner, Lgr 62 till 

Lgr 11, för att erhålla en helhetsbild av hur förändringen faktiskt har sett ut. Vidare är 

förförståelse en viktig faktor inom hermeneutiken, och vår förförståelse idag är ett resultat av 

vår skolgång men också som pedagoger inom den verksamhetsförlagda utbildningen inom 

lärarutbildningen. 
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5.0 Urval 

5.1 Urval: ämne 
 

Att välja vilket skolämne vi ska undersöka i vårt arbeta var inte en svår uppgift. För det första 

är religion ett av två ämnen som vi har valt att undervisa i. Vi har från början en större relation 

till religionsämnet, då vi faktiskt har undervisat i religion under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, och på så sätt är vi inte främlingar för ämnets kursplaner. Vi har en bredare 

förförståelse för ämnet, vilket vi har konstaterat är en viktig faktor inom hermeneutiken. 

 

För det andra är religionsämnet det skolämne som faktiskt har erhållits den främsta rollen i 

skoldebatter över åren, och det ämne som har sett flest förändringar. Därför ansåg vi att 

religionsämnets förändringar är viktiga att belysa.   

 

5.2 Urval: kursplaner 
 

Lgr 62 och Lgr 11 har många och stora olikheter dem emellan, och vi kunde självklart ha valt 

endast dem två kursplanerna för att faktiskt se förändringarna, men de innebär att man då bara 

hade fått se en liten del av en helhet. Det vi ville uppnå med vår uppsats var att faktiskt belysa 

förändringen av kursplanerna inom religionsämnet på en så bred plan som möjligt, därför 

valde vi att inkludera samtliga fem kursplaner. På så sätt får man se helheterna och delarna i 

kursplanerna. 

 

5.3 Urval: val av ideologier 
 

När vi skulle välja vilka kategorier vi ville placera våra koder under, letade vi efter något som 

faktiskt representerade de fynd vi hade gjort. Liberalism och konservatism kan man säga är 

varandras motsatser, och utifrån vår förförståelse av kursplanerna, ansåg vi att dessa två 

ideologier är adekvata för vår undersökning. Vi ansåg att de var lämpligast att använda sig 

utav liberalism och konservatism, i och med att dem klarast stod för det vi hittade.   

 

5.4 Val av metod 
 

Vi valde inte innehållsanalys som metod, för att på något sätt gagna vårt resultat, utan valde 

det efter diskussion med varandra. Metoden kändes också relevant för vår undersökning och 

därför valde vi den. Vidare valde vi att inkludera hermeneutik i vår metod, för att delar av 
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dess tankesätt stämde överens med vårt sätt att tänka i vår undersökning. 

 

5.5 Empiriska indikationer 
 

Indikatorer för att analysera hur vida läroplanerna har en liberalistisk eller konservativ 

tendens kommer att baseras på hur texten kan tolkas utifrån respektive ideologiers 

framställning kring individen kontra samhället. Detta innefattar synen på exempelvis 

vetenskapens roll kontra religiös sanning när man talar om konservatism och samhällets 

bevarande traditioner kontra individuell utveckling då man talar om liberalism. 
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Liberalismen 

 

                                      

                                     

  

 

 

 

 

Figur 1. Det liberalistiska tankesättet (Ball, Dagger, 2008:47)    

 

 

Beskrivning av begrepp i figur 1 samt 2 

 

5.5.1 Normer 

 

Normer syftar på handlingsregel för invånare i ett samhälle och påbud om hur man bör handla 

eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat. Normer är då de kollektiva, sociala, 

etiska och moraliska regler som styr folket i ett samhälle. 

 

5.5.2 Institutionell tradition   

 

När man talar om traditioner så är begreppet vida brett, inom denna studie är det institutionell 

tradition som kommer att studeras. Ordet tradition kommer från det latinska tradition som 

betyder överlämnande. Den institutionella traditionen syftar på att se hur gemenskapsstruktur, 

rangordning, organisation är strukturerat utifrån ett traditionellt perspektiv. Att studera denna 

form av tradition kommer att ge en inblick i hur skolans organisation är strukturerad i dess 

formgivning av religionsämnet. (NE.se) 
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          Konservatismen 

 

   

                                                                                              

 

 

 

                                           

Figur 2. Det konservativa tankesättet (Ball, Dagger, 2008:98).                               

                                                                                

6.0 Material 
 

Vi kommer att använda oss utav kursplaner för religionsämnet för att kunna utföra en analys, 

och för att på så sätt också kunna besvara frågeställningarna som har formulerats för det här 

arbetet. De kursplaner som kommer användas är Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11. 

Vidare kommer vi också att använda oss av relevant litteratur för att kunna förstärka 

analysens reliabilitet. 

6.1 Kursplaner 
 

”Kursplaner är bestämmelser som antingen fastställs av regeringen eller av Skolverket. 

Grundskolans kursplaner fastställs av regeringen baserat på förslag framtagna av Skolverket” 

(95). 

6.2 Lgr 62 
 

År 1962 tillkom den grundskola som var ett resultat av en långt gående kompromiss, och med 

den kom också grundskolans första läroplan, Lgr 62. Grundskolan var nu enhetlig och 
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organisatoriskt sammanhållen. Man övergick nu från att benämna religionsundervisningen 

kristendom till att använda beteckningen kristendomskunskap. Även om ämnesbeteckningen 

fanns kvar, var idén nu att kristendomskunskapen skulle integreras med de andra 

samhällsorienterade ämnena (Almén, Furenhed, Hartman, 1994:15). Hartman (1994) menar 

att en av dem delar i Lgr 62 som väckte stor debatt, var meningar formulerade i målen som 

riktade sig till undervisningen i kristendomskunskap (16). Målen uttryckte att undervisningen 

i kristendomskunskap hade till uppgift att orientera om de bibliska skrifternas huvudsakliga 

innehåll och om kristen tro och etik. Vidare skulle man lära eleverna om huvuddragen i 

kristendomens historia, icke-kristna religioner samt om ”de strömningar, som satt de religiösa 

sanningarnas värde i fråga” (Lgr 62, 217), en mening som Hartman menar hade en väldigt 

provokativ verkan. (Almén, Furenhed, Hartman, 1994:16). 

 

Syftet med den grundskolan var en skola för alla, man ville skapa en grundskola som var mer 

jämlik än tidigare. Man ville ha en mer individualiserad grundskola under 1960-talet, och i 

och med det blev begreppet individualiserad undervisning centralt. För att möjliggöra en 

individualiserad undervisning tillämpade man undervisningsteknologin, för att på så sätt 

också kunna göra undervisningen mer effektiv (Lindensjö, Lundgren, 2000: 66-67). Idén 

utspelade sig inte väl, och enligt Lindensjö och Lundgren (2000) var en av anledningarna till 

att det inte fungerade det faktum att det inte handlade om samspel och innehåll utan mest om 

metoder (67-68). Ytterligare en anledning var det faktum att lärare på grundskolan tidigare 

hade undervisat i parallella skolformer och var därför inte vana vid en sådan likformig 

undervisning där eleverna sågs som heterogena (Tinglev, 2005:17). En ny läroplan kom efter 

sju år, Lgr 69. 

6.3 Lgr 69 
 

Med 1969 års läroplan innebar det självklart förändringar. Först och främst innebar det att 

man gjorde undervisningen mer elevcentrerad, till skillnad från den tidigare undervisningen 

som var stoffcentrerad. Vidare fick religionsundervisningen en ny benämning, 

religionskunskap. Trots det att religionsämnet nu betecknades religionskunskap i Lgr 69, var 

själva uppläggningen inte så olik Lgr 62. I Lgr 69 kunde man se en förändring, rent 

innehållsmässigt. Till exempel så uteslöt man begreppet fostran från Lgr 69. 

6.4 Lgr 80 
 

Religionskunskap benämndes i Lgr 80 med rubriken ”människans frågor inför livet och 

tillvaron; religionskunskap” (Lgr 80, 127). Fokusen på eleven har nu tydligt framhävts utifrån 

kursplanernas anvisningar. I Lgr 80 är elevernas livsfrågor utgångspunkten och lärarna ges 
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stor frihet på det sättet att de kan planera undervisningen tillsammans med klassen. (Almén, 

Furenhed, Hartman, 1994: 17-18).  I denna läroplan beskriver man ämnet med betoning i 

religionernas och livsåskådningens funktion för individen, vilket främst sker genom att 

utgångspunkten i läroplanen nu är elevernas livsfrågor. I de tidigare läroplanerna har man 

istället beskrivit religion och livsåskådning som att de är sociala och kulturella fenomen i 

historien samt omvärlden. 

6.5 Lpo 94 
 

Dåvarande statsrådet Göran Persson tillsatte en kommitté, efter att ha blivit bemyndigad av 

regeringen den 14 februari 1991. Kommittén, som antog namnet Läroplanskommittén, hade i 

uppdrag att utarbeta förslag till mål och riktlinjer för barnomsorgen och det offentliga 

skolväsendet. I och med regeringsbeslut den 19 december 1991, fick Läroplanskommittén nya 

direktiv efter föredragning av statsrådet Beatrice Ask.    

I mars, år 1994, fattade regeringen beslut om grundskolans kursplaner. Grundskolans 

kursplaner trädde sedan i kraft den 1 juli 1995 (SOU 2007:28:79). Utbildningsdepartementet 

skriver i inledningen att; 

 

”Kursplanerna beskriver vidare respektive ämnes karaktär och uppbyggnad, genom att ange 

ämnets kärna, dess centrala begrepp, mest väsentliga perspektiv, kunskapsområden, teorier, 

frågeställningar, aspekter etc. Genom att ämnena har olika karaktär beskrivs de på skilda sätt” 

(SOU 2007:28:79). 

6.6 Lgr 11 
 

Skolverket fick, den 1 januari 2009, i uppdrag av regeringen att formulera förslag till nya 

kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Religionsämnet blev ännu en gång en central del av 

skoldebatten. I skolverkets förslag till nya kursplaner hade man helt och hållet omarbetat 

texten för religionsämnet. Kristendomen som tidigare har haft en särställning i kursplanen, 

hade inte det nu. I förslaget från skolverket kan man till exempel läsa att eleverna skall ges 

förutsättningarna att utveckla förmågan att ”analysera religioner och andra livsåskådningar 

samt olika tolkningar och bruk inom dessa” (2010-03-22, Dnr 2008:741: 90). Det utarbetade 

förslaget från skolverket innebar alltså att man skulle i kursplanen för religionsämnet, 

förändra den position som kristendomen har haft i tidigare kursplaner. Kristendomen hade en 

central roll i Lpo 94 och likställdes inte med övriga religioner. Skolverket menar att alla stora 

religioner bör studeras av eleverna på ungefär samma sätt. De texter i kursplanen som visade 

på kristendomens betydande roll, ville alltså skolverket ta bort. Det innebar att kristendomens 

särskilda plats i kursplanen skulle försvinna, och det blev väldiga protester mot detta. Kristna 

i Sverige var oroliga för att kristendomens ställning i skolan inte kommer att vara lika stark 
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som tidigare i och med de nya kursplanerna. 

Utbildningsminister Jan Björklund är en av de som inte stod bakom de nya förslagen. 

Björklund menade på att kristendomen är den religion som har totalt dominerat i Sverige de 

senaste 1000 åren. Vidare menar han att det svenska samhället är uppbyggt på kristna 

värderingar och enligt Björklund är det inte förståeligt att till exempel hinduismen skulle få 

lika mycket utrymme som kristendomen i undervisningen. Enligt Björklund ska man lägga 

tyngdpunkten på det som har relevans för samhället vi lever i, och han menar alltså att 

kristendomen har en relevans för det svenska samhället, som inte de andra religionerna har 

(P1-morgon, onsdag 17 februari 2010 kl. 06:15). 

 

Jan Björklund har uttryckt detta i frågan om förslagen för den nya kursplanen; 

 

I Sverige är det en liten minoritet som anser sig vara ickekristna och tillhöra andra religioner. 

Religionsundervisningen ska innehålla, dels en allmänorientering och kunskaper om alla 

religioner, men en tyngdpunkt på kristendomen. Kommer det något förslag som innebär någon 

annan avvägning då förbehåller sig regeringen rätten att ändra i den (dagen.se). 

 

Skolverket fick in 700 skriftliga protester angående den nya kursplanen för religionsämnet. 

Bland annat har katolska stiftet skrivit att kristendomens position i kursplanen bör lyftas fram. 

Däremot så har till exempel humanisterna uttryckt att det är positivt att ingen religion ges 

någon särställning i kursplanen (dagen.se). Lars Ohly (v) ansåg att förslagen för nya 

kursplanen för religionsämnet är ett utmärkt förslag. Ohly menar att det är ett sätt att 

organisera samhället. På det sättet visar man respekt för människors religion och dessutom 

slipper människor påverkan av religionen, därför menar han att skolverkets förslag går i rätt 

riktning (P1-morgon, onsdag 17 februari 2010 kl. 06:15). 

 

Ordförande för Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, har uttryckt sig så här angående 

kristendomens plats i kursplanen för religion; 

 

Vi menar att det är naturligt att kristendomen ska ha en särställning inom undervisningen i 

svensk skola. Det är lika naturligt som att vi i inom historieundervisning läser särskilt mycket 

om sveriges historia. Eller att litteraturkunskapen ger en särställning för svenska författare. Det 

är nödvändigt för att vi ska förstå oss själva och varför vårt samhälle utvecklats som det gjort 

(svd.se). 

 

7.0 Teoretiskt perspektiv 
 

I detta kapitel kommer de teoretiska perspektiv som står som utgångspunkt för analysen att 
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presenteras. 

 

7.1 Liberalism 
 

Liberalism definieras av Björn Molin (2012) i Nationalencyklopedin som 

”samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum”. De 

båda engelska orden liberal och liberty kommer från latinets liber, vilket betyder fri (Ball, 

Dagger, 2008:45). 

 

Idag har det blivit populärt att anse att liberalism inte finns, men i det här arbetet kommer vi 

utgå ifrån att det faktiskt finns något som heter liberalism. 

De frågor som står liberaler närmast hjärtat är bland annat frågor som rör ekonomi. De är för 

större ekonomisk jämlikhet. Liberaler är också för internationalism, yttrande frihet, större 

jämlikhet mellan människor och mot segregation. Dessa liberala ”hjärtefrågor” gör det enkelt 

att skilja dem från en annan stor politisk grupp, de konservativa (Dworkin 2000:11). Larsson 

(2006:29) menar på att den första politiska åskådning som accepterade skillnaderna mellan 

vad som är och vad som bör vara, var liberalismen. Liberalismen uppkom som en reaktion till 

medeltidens samhälle i Europa som bland annat karakteriserades av religiös anpassning. 

Liberaler var för religiös frihet och separation av stat och kyrka (Ball, Dagger, 2008:48). John 

Locke (engelsk filosof och politisk tänkare) argumenterade för religiös frihet och menade i 

Letter concerning Toleration att det är fel av regeringar att tvinga individer att bekänna sig till 

en viss religion. Locke skiljde mellan privata och allmänna frågor, och menade att religion 

normalt sett tillhör det privata. Han menade vidare att religion är ett ämne som regeringen inte 

ska involvera sig i, då det berör individers personliga liv (Ball, Dagger, 2008:56).   

 

Rudbeck (1997) menar på att liberalismen är fokuserad på individen. Det är inte nationen eller 

folket som står i centrum, inte kollektivet utan individer i ett samhälle (21). Liberalismen har 

väldigt länge talat för individuell frihet (Ball, Dagger, 2008:45). I allmänhet betonar liberaler 

vikten av individuell frihet, främst för att dem anser att de flesta människor faktiskt är kapabla 

till att leva ett fritt liv (Ball, Dagger, 2008:46). Ball och Dagger (2008) fastställer att 

liberalism talar för individuell frihet, detta görs genom att göra ett försök i att garantera 

jämlika förutsättningar inom ett tolerant samhälle (47). Dworkin (2000) talar också om 

jämlikhet, ett begrepp som faktiskt också är viktig för vår analys. Han menar att, det som han 

kallar för det liberala jämlikhets begrepp, är liberalismens kärna (13). 

 

                      ”Nytta eller lycka är det som varje individ eftersträvar. Gränsen för individens strävanden 
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utgörs av andra individers motsvarande strävanden. Den egna strävan efter nytta och lycka får 

icke gå ut över någon annans nytta och lycka” (Larsson, 2006:29). 

 

Detta var en princip som den engelske liberalen Jeremy Bentham introducerade i politiken vid 

början av 1800-talet. Den här principen kallades den utilistiska moralläran eller läran om 

nyttomoralen, och är än idag en av liberalismens viktigaste grundvärderingar (Larsson, 

2006:29). En sådan ideologi skulle bidra till att varje individ skulle bli fri från en yttre 

påverkan i livets frågor kring politiska skiktet. Men detta skulle inte enbart upphöra vid det 

politiska, utan skulle även få en påverkan för hur människor upplever sin tillvaro när det 

kommer till det övernaturliga, då en individs lycka, normer och trosuppfattning inte ska stå i 

högre värde än sina medmänniskor. Grunden för liberalismens framväxt slog rot i tanken om 

att fria individerna i samhället från statligt förtryck. Där statens makt skulle förminskas och 

att individerna som utgör massan i samhället skulle komma att bli fokus för den sociala 

enheten i samhället (Larsson, 2006:33). 

 

Utvecklingsoptimismen som kom att existera då liberalismen växte fram på 1700- talet kom 

att fokusera på vetenskap. Olikheterna mellan nationer och människor skulle försvinna då ett 

hopp om att fördomar skulle upphöra i den nya utopin som tog en ställning mot den 

hierarkiska fördelningen mellan människor. Synen på liberalismen som lösningen på 

mänsklighetens problem, trots orealistiskt som det var, banade årtionde senare vägen för ett 

mer öppet samhälle.   

7.2 Politisk liberalisms påverkan på religion 
 

John Rawls (amerikans filosof) arbetade med att bygga en ”sunt förnuft modell” för hur 

samhället bör styras. Med detta menade han att modellen för att bygga ett samhälle inte 

bildades genom ett fördrag av människor, utan snarare en gemensam förståelse över 

individerna som en samlad enhet och att detta då leder till att varje individ väljer att inte 

enbart se sig själva i samhället. Detta skulle då ha lett till att människorna väljer två 

grundprinciper på vilket samhället ska vila på, då de inte vet vilken position i samhället den 

enskilde individen hamnar i. 

Dessa två principer skulle således vara; 

A) Samma grundläggande friheter och rättigheter, där diskriminering mot en grupp inte skulle 

förekomma. 

B) Ekonomiska olikheter skulle bara få förekomma om det skulle ligga i den sämst ställdas 

fördel (Larsson, 2006:31). 

Detta innebär i sin tur att religiösa uppfattningar bland få, accepteras av samhället men blir då 
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inte den grund från då ett samhälles regler upprättas. Rawls menade här att religionen kan lära 

människan etik och moral, dock får den lagstadga som upprättas inte grunda sig på religiösa 

doktriner då han menade att principerna för hur människan i samhället ska leva ska grunda sig 

i rationella och vetenskapliga argument snarare än religiösa doktriner. 

Debatten om huruvida religionskunskap är relevant i dagens samhälle finner sig här då uttryck 

i hur Jürgen Habermas (tysk filosof och socionom) förklarar vikten av religion i skolan. 

 

 “Religious citizens had to learn to adopt epistemic attitudes toward their secular environment 

/…/ a secularist consciousness does not suffice for the required cooperation with fellow 

citizens who are religious.”(Habermas, 6). 

 

Habermas menar här, likt Rawls, att religionen inte bör påverka den politiska sfären, dock är 

religiösa människor en del av samhället och då ett demokratiskt samhälle endast kan frodas då 

den enskilde individen arbetar med massan för ett gemensamt mål. För att målet ska nås 

behövs en förståelse bland de religiösa i hur deras trosuppfattningar kan översättas in i 

politiken utan att bära på den ”religiösa präglingen” utan snarare bygga på rationalitet och 

vetenskap. Habermas menar även att religionsundervisningen fyller ett syfte för de 

sekulariserade individerna i samhället, då synen på religion inte bör vara negativ i modern tid, 

då detta leder till en splittring bland individerna där fördomar tar fäste. Istället menar han att 

religionsundervisning syftar att ge förståelse för hur alla individer i ett samhälle kan variera 

och att enbart via en acceptans av denna mångfald kan man undvika fördomar och en 

splittring.    

7.3 Konservatism 
 

Inom liberalismen pratade Dworkin (2000) om att liberalismens kärna är det liberala 

jämlikhets begrepp, medan Tännsjö (2001) menar att konservatismens kärna är behovet av att 

hålla fast vid det som man är van vid och som man känner igen (13). Ordet konservatism 

kommer från latinets ”conservare”, vilket betyder att bevara (14). Det man vanligtvis vill 

bevara är det traditionella sättet att leva i ett samhälle (Ball, Dagger, 2008:93). 

 

Den fundamentala inställningen som konservatismen har för människor är att dem är och 

kommer alltid att vara djupt bristfälliga. Detta är anledningen till varför vissa tänkare kallar 

konservatismen för ”the political philosophy of imperfection” (Ball, Dagger, 2008:94). Inom 

konservatismen menar man att människor är ”imperfect” på det sättet att dem faktiskt inte är 

så intelligenta och goda som dem vill tro att dem är. Även den smartaste av människor kan 

inte förutse alla de konsekvenser som är ett resultat av deras handlingar. Det är av den här 
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anledningen som försök till att göra gott oftast leder till störst skada. Utöver det att människor 

är intellektuellt bristfälliga, är dem också det på ett moraliskt plan. Många inom 

konservatismen har ansett att människor är, vare sig teologiskt eller psykologiskt, präglade av 

arvsynden. De menar vidare att det är så här människor alltid kommer att vara, och tanken om 

att människors bristfälligheter kan avlägsnas är dumt. Konservatismen menar inte bara att det 

är dumt utan också rent farligt. Att förändra mänskliga samhällen i ett hopp om att det i sin tur 

förändrar människor kommer att sluta i katastrof. Det människor istället kan göra är att ta 

hjälp av regeringen vilka implementerar behärskning eller ta hjälp av utbildning, i vilken form 

de må vara (skolor, kyrkor, familjer osv.) som lär människor självbehärskning. 

Det som man inom konservatismen alltså menar är att mänsklig natur, är det som leder till 

varning om försök att förbättra samhället (Ball, Dagger, 2008: 94-95). 

                       

 Radical proponents of other ideologies hold out visions of utopian societies; they call for 

revolutions to create perfect societies; or they promise at least to bring about great progress. 

Conservatives are skeptical of these ideological claims-so skeptical, indeed, that conservatism 

has been called an “anti-ideology”. In their view, these grandiose attempts to transform human 

life and society are doomed to end not only in failure but in catastrophe. We do much better, 

conservatives argue, to proceed slowly and cautiously in our attempts to improve society, and 

we are much wiser to cherish a peaceful and stable society than to risk its loss in the futile 

quest for perfection (Ball, Dagger, 2008:95). 

 

Många håller med om att konservatismens grundare är irländske Edmund Burke. Burke 

hade mycket att säga om det mänskliga samhället, bland annat pratade han om begreppet 

frihet, som inom liberalismen är viktig. Enligt Burke är inte frihet nödvändigtvis 

bra, det kan självklart vara det, men det måste inte vara det. En liknelse Ball och Dagger 

(2008) använder är att eld, precis som frihet, är bra under kontrollerade förhållanden. 

Burke menar att; ”The effect of liberty to individual is, that they may do what they please; 

we ought to see what it will please them to do, before we risk congratulations, which may 

be soon turned into complaints” (Ball, Dagger, 2008:98). 

 

Konservatismen uppstod som en motideologi till den liberalism som ledde till den franske 

revolutionen. Ideologin ser likt liberalismen samhället som en levande organism, skillnaden 

ligger i hur man prioriterar samhället. Konservatismen ser samhället som en ”kropp” där varje 

lem fyller en viktig funktion för fortsatt välstånd, dock skiljer sig varje sektion åt av rang. 

Monarken utgjordes av huvudet och ansågs vara viktig att bibehålla, vid sidan av monarken 

stod ämbetsmännen, dessa identifierade sig med statens intresse. 

Detta innebar inte att konservatismen strävade att hålla kvar i förlegna tider, snarare ansåg 

man att samhället skulle förändras historicistiskt. Med detta menar man att samhällets 
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förändring är förutbestämd utifrån tidigare historia och en högre makt. Förändringen ska då 

inte ske utifrån mänskliga begär (Larsson, 2006:41). 

Georg Friedrich Wilhelm Hegel, en ledande tysk filosof under 1800-talet förklarade denna 

historiska förändringens gud för ”världssjälen”. Hegel menade på att förändringar sker i olika 

stadie, det är inte kontinuerligt. Vissa nationer är då kärl för en historisk förändring genom 

deras kultur eller ”folksjäl” som Hegel kallar det. Då staten anses vara den primära 

organismen tar sig denna ”folksjäl” sig uttryck endast genom en enad och stark nation där 

individerna i samhäller bör underkasta sig statens intresse, då det är av yttersta vikt (Larsson, 

2006:32). 

 

Larsson (2006) menar också på att definitionen ”bakåtsträvande” då man talar om 

konservatismen är ett förenklat påstående. Då konservatismen inte strävar att bibehålla gamla 

tider utan snarare anser att tiden fungerar som ett filter där prövade metoder för 

samhällsordning som består ska bibehållas. Tidigare historia blir således fritt tolkat en mentor 

inom konservatismen (Larsson, 2006:45). 

 

Den officiella religionen i ett etablerat samhälle är för konservatismen en viktig normkälla, då 

Hegel menar på att ”folksjälen” ligger till grund för en förändring så är denna förändring inte 

självklar för allmänheten. Endast ett fåtal människor i samhället får en ”vision” av 

förändring/budskap som de sedan kan tolka i samhällets intresse. Då en förändring endast sker 

via en högre makt innebär detta att religionen måste ha en central roll i samhället och därför 

beroende av att individerna i samhället accepterar dess status och även statsskikten som vitala 

för samhällets fortsatta överlevnad (Lindbom, 1996:62). 

 

8.0 Forskningsgenomgång 
 

Detta kapitel kommer att belysa tidigare forskning inom religionsundervisningen.  

 

Sven Hartman (2009) diskuterar i sin artikel med eleven i blickfånget – en aspekt av 

läroplansutvecklingen de förändringar som skett i skolan i samband med de olika läroplaner 

som inrättats över tid. Texten bygger delvis på hans artikel så formades religionsämnet i 

Almén m.fl. (2000) Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och 

etik. Hartman har också tittat på de didaktiska frågornas roll i undervisningen i samband med 

att han har följt läroplansutvecklingen för religionsämnet. De tre didaktiska frågorna är ”vad, 

hur och varför”. Hartman kommer fram till att selektionsfrågan ”vad?”, är den didaktiska 

fråga som har fått störst utrymme i läroplansutvecklingen. Kommunikationsfrågan ”hur?”, är 
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den fråga som tidigt bestämde bland annat läroplansutvecklingen, enligt Hartman. 

Legitimitetsfrågan varför har också enligt Hartman haft en stor roll i läroplansutvecklingen 

(Hartman, 2000:84). 

 

Hartman (2000) går vidare och tittar på hur läroplansutvecklingen har sett ut, fram till Lpo 94. 

I hans undersökning har han kommit fram till att det finns fem vändpunkter, stora 

förändringar som har skett i takt med religionsämnets utveckling för den obligatoriska skolan. 

Hartman listar till exempel Lgr 62 som en tredje vändpunkt, Lgr 69 som en fjärde och Lpo 94 

som den femte (90-95). 

8.1 Kampen om innebörden i objektiv religionsundervisning 
 

Kampen om innebörden i objektiv religionsundervisning är en magisteruppsats från 

grundskollärarprogrammet i Linköpings Universitet. Uppsatsen är skriven av Emil Svensson 

och utfördes år 2004. Utifrån en diskursteoretisk ansats har Emil analyserat hur synen på 

religionsundervisningen har förändrats i fem styrdokument. Vidare har han också analyserat 

hur religionsämnets objektivitet debatterats. Han har analyserat styrdokumenten från 1955 till 

1994 och objektivitetsdebatteten har gjorts utifrån Lärarnas tidning. 

Vi kommer att presentera det resultat som är relevant för vårt arbete. Undersökningen har 

visat att synen på religionsundervisningen har förändrats avsevärt. Synen på 

religionsundervisningen har gått från att ha varit fokuserad på kristendomen, till att ge mer 

utrymme till de andra religionerna och livsåskådningarna. 

 

9.0 Analys och resultat 
 

I denna del av arbetet kommer analys och resultat att presenteras integrerat. Kursplanerna för 

grundskolans senare år kommer också att analyseras integrerat under två rubriker, vilka 

motsvarar de två teorier som står som utgångspunkt för de två första frågeställningarna i 

arbetet, liberalism och konservatism. Det som har hittats i kursplanerna och som motsvarar ett 

liberalt tankesätt, har placerats under den rubrik som benämns liberalism. Vidare har det som 

har hittats i kursplanerna och som motsvarar ett konservativt tankesätt placerats under den 

rubrik som benämns konservatism. Fem kursplaner för religionsämnet ligger till grund för 

studien, vilket ämnar ge en bild av hur förändringarna i kursplanerna för religionsämnet har 

sett ut i förhållande till liberalism och konservatism, med kristendomen som främsta fokus. 

Liberalism står alltså för religiös frihet, jämlikhet, ett öppet samhälle med individen i fokus 

medan konservatismen tror på att bevara det som man är van vid, det vill säga normer i ett 

samhälle. Konservatismen har samhället i fokus. 
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Kategorisering 

9.1 Konservatism 
 

Lgr 62 var den första läroplan som implementerades i den svenska grundskolan. Läroplanen 

infördes under en tid i svensk historia där separation mellan stat och kyrka inte än hade blivit 

verklighet, kyrkan hade alltså huvudansvaret för undervisningen. Den nya grundskolan som 

tillkom med Lgr 62 hade som syfte att vara mer jämlik än tidigare, det skulle vara en skola för 

alla. Grundskolan må ha utvecklats, men var det en jämlik skola, en skola för alla? 

Man benämnde, det vi idag kallar för religionskunskap, för kristendomskunskap. Den här 

benämningen för inte tankarna till en skola för alla, den indikerar istället explicit på en 

undervisning där fokus ligger på en undervisning som helt enkelt syftar till att lära ut om 

kristendomen. Benämningen på ämnet är konservativ i sin ton, och för tankarna till det som 

Tännsjö (2001) kallar för konservatismens kärna, det vill säga, behovet av att bevara det som 

man är van vid (13). Man har i skrift påpekat att undervisningen skall vara objektiv (Lgr 62, 

217), men man har ändå inte kunnat släppa det konservativa som ligger i benämningen 

kristendomskunskap. Detta är ytterst förståeligt i en tid, som nämnt tidigare, där kyrkan hade 

huvudansvaret för vad som lärdes ut i skolan. Att släppa kristendom helt och hållet hade varit 

ett väldigt stort steg och inte passande för 1960-talets Sverige. Precis som man idag hade svårt 

att släppa den centrala roll som kristendomen haft i samband med den nya läroplanen Lgr 11 

(dagens.se). 

 

Undervisningen i kristendomskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska 

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

historia och samfundsformer samt om viktiga icke-kristna religioner (Lgr 62, 1964:217). 

 

Citatet ovan är den första meningen i Lgr 62 och behandlar bland annat icke-kristna. I en tid 

då kristendomen var starkt knutet till folket och deras vardag, innebär ordet icke-religiöst 

något främmande och möjligtvist negativt. Analysen av Lgr 62 visar på den negativa bilden 

som kan framställas då man gör en skillnad mellan kristendomen och icke-kristna religioner. 

Genom denna division av religioner skapar man det som McGuire (2008) förklarar som 

”legitima” kontra ”icke-legitima” religioner. Denna formulering i Lgr 62 bidrar till en 

avgränsning som är antingen svart eller vit, där ett mellanting inte kan existera. Religionen är 

antingen ”legitim” (kristen) eller så är den ”icke-legitim” (alla andra religioner). 

När vi då menar att Lgr 62 är konservativ i dess formulering kan man dra slutsatsen att detta 

görs då definitionen av konservatism så som Tännsjö (2001) beskriver ideologin; 
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Konservatismen är behovet av att hålla fast det som man är van vid och som man känner igen 

(13). Då utdraget ur Lgr 62 ovan inte talar om svensk tradition eller liknande anledning till 

varför den kristna religionen bör stå i fokus, kan man dra slutsatsen av att kristendomens 

särställning i religionsundervisningen står i fokus då det håller kvar i det man känner till och 

är van vid. Detta bidrar till den stärkta bilden av att Lgr 62 kan ses som konservativ då 

beskrivningen stämmer in på Tännsjös beskrivning av konservatismens kärna. 

Sverige under 1960- talet var fortfarande ett land påverkat till stor del av den religiösa makten 

och man förstår när man läser Lgr 62 hur man har tänkt, dock väcker det frågor kring 

motsägelsefullhet och en falsk demokratisk underton som syftar till att endast uppehålla en 

fasad av individens egna rätt till trosuppfattning eller världssyn. 

Då begreppet ”demokrati” inte förekommer i Lgr 62 går det inte att spekulera kring hur vida 

dokumentets syfte ligger i att fostra eleverna till att tänka demokratiskt kring religiösa 

olikheter. Dock finner man undertoner av demokratiskt tänkande i följande citat; 

”Undervisningen skall vara objektiv /…/ utan att auktoritativt söka påverka eleverna att 

omfatta en viss åskådning.” Problematiken med att kalla denna mening demokratisk i sin 

natur kommer när nedanstående citat som indirekt hänvisar till vetenskapens motsägelser och 

ifrågasättande av hur man nedan har beskrivit det som ”sanningen”. Formuleringen ger här en 

antydelse till att religionen sitter inne med den universella sanningen och vetenskapen är 

hädelse. En viss dualism mellan religion och vetenskap uppstår. 

 

 ”Den skall också ge kännedom om de strömningar, som satt de religiösa sanningarnas värde i fråga, samt ge 

inblick i nutidens etiska och religiösa grundfrågor och tankeströmningar” (Lgr 62, 1964:217).  

 

Den dualism som uppstår bidrar till en förstärkt konservativ tolkning av dokumentet. 

Larsson (2006) ger en annorlunda definition av konservatismen än Tännsjö. Larsson menar att 

konservatismen handlar om att bevara det gamla, dock är det inte helt emot utveckling som 

sker under kontrollerade former. Detta innebär att Larssons syn av konservatismen är att det 

inte är en bakåtsträvande ideologi, utan endast en ideologi som värnar om sina traditioner. 

Larssons definition av konservatismen är anpassningsbar på Lgr 62 då ovanstående citat ur 

dokumentet visar på just denna ”kontrollerade utveckling”. Detta citat visar på att allt som 

globaliseringen ökade under 1960 talet så ökade även strömningar av andra trosuppfattningar 

och vetenskapliga teorier, och detta bidrog till att även en förståelse för dessa måste ske, dock 

ska dessa inte likställas med kristendomen. Formuleringen i Lgr 62 visar på att där finns en 

förståelse och vilja till att öppna upp undervisningen och ge en inblick i det som är 

främmande, dock formulerar man sig i sådana termer som ”religiösa sanningarnas värde” som 

ett försvar mot denna utveckling i hopp om att bibehålla det gamla kristna samhället. Detta 
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bidrar i slutändan till att även om analyserat med Larssons eller Tännsjös definition, så är 

resultatet detsamma. 

Fler exempel som visar på normtänket kring religionen kontra vetenskap visar sig i urvalet av 

lärostoff som man i Lgr 62 skriver, ska bestå av religiöst, etiskt och kulturhistoriskt värde. Det 

fackvetenskapliga står explicit utskrivet att det ska träda tillbaka i undervisningen. 

 

Vid stoffurvalet bör hänsyn tas till det religiösa, etiska och kulturhistoriska värde, som 

lärostoffet kan anses äga. Det som haft blott temporär betydelse eller tillhör ett mera periferiskt 

område av religionen liksom allt, som är av fackvetenskapligt intresse, måste vid undervisningen 

träda tillbaka (Lgr 62, 1964:222). 

 

Formuleringen ovan visar på ett tydligt ställningstagande där vetenskap anses vara en falsk 

sanning som inte är kompatibel med den ansedda verkliga sanningen som religionen bidrar 

med. Vetenskapen framstår ovan som blott ett temporärt ting vars resultat inte är av lika värde 

som den religiösa sanningen. En annan konservativ idé som kommer till åtanke här, är idén 

om att människor inte är så intelligenta som dem vill anse sig vara och på grund av det är det 

viktigt att hålla sig till det man känner och är van vid. Man känner kristendomen, man är van 

vid religionen och att ta beslutet att föra in vetenskap i undervisningen kan leda till oanade 

konsekvenser, denna tanke med utgångspunkt från konservativa idéer. 

1969 års läroplan ämnade skapa en undervisning som la fokus på individen, på eleven, till 

skillnad på 1962 års läroplan som hade en stoffcentrerad undervisning (Hartman m.fl. 

2000:216). Vidare introducerades en ny benämning på religionsämnet, religionskunskap. 

Hartman m.fl. (2000) menar att den nya benämningen inte innebar någon förändring i fråga 

om upplägg, tvärtom, var den inte väldigt olik Lgr 62. Det finns dock formuleringar i Lgr 69 

som har förändrats och som kommer att behandlas i analysen. 

Även om Lgr 69 faktiskt visar på en mer öppen syn för de övriga religionerna än Lgr 62, är 

den ändå fortfarande fokuserad på kristendomen. Det är främst kristendomens huvudsakliga 

innehåll som ska behandlas i undervisningen, medan elever endast skall orienteras om övriga 

religioner i undervisningen. Vidare skall undervisningen ”ge kännedom om andra 

livsuppfattningar och attityder till tillvaron än de religiösa” (Lgr 69, 1969:175). Man kan här 

tyda både konservativa och liberala tankar och idéer. Å ena sidan vill man bevara det som 

samhället är van vid, å andra sidan vill man visa på en någorlunda jämlik presentation på vad 

som ska läras ut i undervisningen. 

Målen som har formulerats för till exempel högstadiet i Lgr 69 visar på central fokus på 

kristendomen medan lite utrymme ges för övriga religioner. I målen har man skrivit att 

eleverna skall orienteras om dem; 
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Olika kyrkor och samfund, särskilt om det som förenar och det som skiljer samt något om den 

historiska bakgrunden. /…/. De bibliska skrifternas grundtankar /…/. Gamla testamentet: 

utkorelsen, förbundsfolket, frälsningshistorien. Nya testamentet: Jesus, den i gamla testamentet 

utlovade Messias. Den urkristna förkunnelsen /…/. Något om bibelns tillkomsthistoria och dess 

roll som inspirationskälla /…/ (Lgr 69, 1969: 175-176). 

 

Bland annat står det här som mål för högstadiet, vilket ger ett intryck av en undervisning med 

lite rum för övriga religioner. Vidare visar Lgr 69 års läroplan på mål som stämmer överens 

med den politiska ideologi som kallas konservatism, vars mål är att bevara den norm eller 

normer som samhället länge vilat på. Samhället i det här fallet, det svenska samhället, vilade 

på kristna normer under den här tiden och det speglar sig i det stora utrymme som 

kristendomen har fått i Lgr 62. 

Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap är hur man i Lgr 80 valt att 

beskriva religionsämnet. Vad man här har valt att fokusera sig på är religiösa livsfrågor och 

etiska dilemman med en koppling till elevernas egna erfarenheter. Även ett historiskt 

perspektiv präglade lärostoffet som skulle användas i undervisningen. 

Som tidigare skrivet så fokuserar Lgr 80 sig på individen och då detta kan tolkas som liberalt i 

den mening då individen är i fokus för liberalismen. Felet i att se detta som liberalt kan man 

se i följande citat som berör hur etik bör undervisas och beskrivas; 

 

Hur olika uppfattningar styr våra handlingar och våra ställningstaganden till olika livsfrågor, 

till exempel om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och tillvaron. Betydelsen av en 

religiös tro när man tar ställning till livsfrågor. (Lgr 80, 1980:128) 

 

Anledningen till den konservativa tolkningen kommer från formuleringen till vad etik är, där 

ordet ”våra” syftar på ett kollektivt normtänk kring etik. Där skulle en liberal tolkning utesluta 

ordet för att inte kollektivisera folket i ett enhetligt normtänk. Enligt Ball & Dagger (2008:94-

95), beskriver de religionen som en ledsaga i livets olika frågor, och att normtänket har sin 

grund i religiösa skrifter. Genom denna definition, av hur normtänket grundar sig i religiösa 

livsåskådningar, ger det upphov till en konservativ ideologi i Lgr 80 då man anser att de 

humanitära frågorna som berör gott och ont är en kunskap som kommer från religionen. 

Citatet kan vid första anblick framstå som objektiv i dess syn på hur religioner styr olika 

handlingar, problemet ligger dock i formuleringen, där man har formulerat sig i sådana termer 

som ”hur olika uppfattningar styr våra handlingar /.../”. Med en sådan formulering framställer 

man sig som ett kollektiv av likasinnade, normtänkande individer, snarare än att se på hur de 

religiösa skrifterna ställer sig i frågor kring etik och moral. 
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Undervisningsstoffet, som ligger till grund för att möjliggöra en undervisning med fokus på 

livsfrågor, är det centrala i Lgr 80. För lågstadiet och mellanstadiet är det kristendomskunskap 

med ett undantag i mellanstadiet, då ”religioner” i plural nämns i samband med att eleverna 

ska undervisas om religiösa personer, livsmönster samt lämpliga sånger och psalmer. Inom 

högstadiet skiljer sig beskrivningen av elevernas undervisningsstoff, här nämns 

religionshistoria om icke-kristna religioner samt marxismen och humanism. 

Göran Persson, den förre statsministern tillsatte 1991 en kommitté som syftade till att föra in 

skolan i en ny era. Denna kommitté fick namnet Läroplanskommittén. Syftet med denna 

kommitté var att förändra läroplanen och göra den mer tidsenlig, och innefattade riktlinjer för 

barnomsorg, något som tidigare inte varit närvarande i utformningen av läroplaner. 

Sverige är ett tidigare kristet land och dess koppling till kristendomens historiska påverkan på 

landet är därför viktig enligt Lpo 94. Begreppet kultur är förekommande i Lpo 94 för att 

påpeka denna koppling till hur Sverige och även andra västerländska länder ser ut. Denna 

särställning ska bidra till att skapa en förståelse för hur samhället har utvecklats och då ge 

eleverna en djupare kunskap för hur dagens samhälle ser ut; 

 

Ett lands religiösa liv är en del av dess kultur. Kristendomen har både i historisk tid och i nutid 

haft ett genomgripande inflytande i det svenska samhället, över svensk kultur, samhällsmoral 

och tradition (Lpo 94, 1993:89). 

 

Målen i Lpo 94 är till största del inriktade på kristendomens påverkan på Sverige och väst. Då 

en mångkulturell religionsundervisning ter sig i syftet, visar sig även målen följa liknande 

tänk. Där betoning på icke-kristna religioner är uttryckta i vissa av målen. Dock har man inte i 

Lpo 94, kommit bort från den hierarkiska uppfattningen att kristendomen är viktig för att 

bibehålla en kulturell identitet av något slag. Detta bevarande av den svenska historiska 

kulturen i form av kristendomens plats i svenska samhällsutvecklingen visar sig markant i 

Lpo 94. 

Den kursplan för religionsämnet som vi har idag för grundskolans senare år är Lgr 11, och när 

skolverket presenterade sina förslag för hur deras vision om hur kursplanens innehåll ska 

formuleras, resulterade det i väldiga debatter. Å ena sidan var det en grupp som instämde helt 

och hållet med skolverkets nya förslag, å andra sidan var det dem som protesterande in i det 

sista. 

En mening som skolverket föreslog skulle förändras i Lgr 11, var en av de meningar som hade 

en upprörande effekt, för i och med den skulle kristendomen förlora sin särskilda plats i 

kursplanen och likgiltigas med övriga religioner och livsåskådningar. I förslaget från 

skolverket kan man till exempel läsa att eleverna skall ges förutsättningarna att utveckla 

förmågan att ”analysera religioner och andra livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk 
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inom dessa” (2010-03-22, Dnr 2008:741: 90). Anledningen till varför skolverket formulerade 

meningen ovan på detta vis, var för att man ansåg att religionerna skulle studeras på ungefär 

samma sett, de ska inte finnas så stora skillnader som det har funnits förut (P1-morgon, 

onsdag 17 februari 2010 kl 06:15). Det här ställningstagandet i hur man värdesätter 

religionsundervisningen som något objektivt, utan att lägga fokus på kristendomen pga. 

historiska skäl i Sverige, visade tydliga liberala idéer där jämlikheten tar sig en framträdande 

roll. Dock valde man att ignorera denna jämställdhet då Skolminister Jan Björklund valde att 

bestrida en sådan ställning bland religionerna. Han uttalade sig följande på följande vis; ”Det 

handlar inte om att den kristna religionen är bättre än någon annan, utan det här beror på 

det enorma inflytande som just kristendomen har haft i vårt land, och fortfarande har i vår 

del av världen” (svd.se). I och med detta valde regeringen att inte inkludera de 

formuleringarna som likställer religionerna. Istället formulerades Lgr 11 i följande termer; 

”Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har 

påverkat det svenska samhället och dess värderingar” (Lgr 11, 186). Björklund menar att 

ställningstagandet inte innebär en rangordning mellan olika religioner. 

Tolkningen av Björklunds argument för att hindra att religionerna skulle behandlas jämställt i 

den svenska skolan blir då att, tradition går före lika värde. Skolverket bidrog med en ytterst 

liberal kursplan för religionsämnet, där tradition inte står högre än jämställdhet och där fokus 

inte ligger i en sentimentalitet av historiska händelser. Istället ämnade religionsämnet till att 

ge en förståelse för religioner utifrån ett objektivt perspektiv. Den historiska och traditionella 

sentimentaliten för kristendomens påverkan på det svenska samhället, ansågs inte vara viktig 

för att få en förståelse för vad kristendomen som religion är, medan Björklund visade på en 

motsatt värdering. 

Med formuleringar som ”Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt 

olika tolkningar och bruk inom dessa /…/” (Lgr 11, 186), visar Lgr 11 inte på den 

jämnställdhet mellan religionerna som man så öppet talade om att man skulle införa i den nya 

skolreformen. Den visar snarare på det som är centralt inom konservatismen, att bevara och 

hålla kvar vid det som man är van vid. 

9.2 Liberalism 
 

Lgr 62 är dock inte enbart bärare av konservativa idéer. Ett samhälle accepterande av olika 

trosuppfattningar visar sig även det i dokumentet, även om de inte är så självklara i texten. 

Där en förståelse för olikheter och respekt för individers olika trossystem och uppfattningar 

tydligt står skrivet i syftet för religionsundervisningen. Till att lyfta fram de olikheter som 

existerar bland individer. 
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Då dokumentet talar om hur kristendomskunskapen bör tillämpas i praktiken, alltså i 

undervisningen finner man detta citat; 

 

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

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

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

förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor (Lgr 62, 1964:217). 

 

Citatet syftar till att vidga elevernas syn på religionsfrågor och få dem till att respektera och 

förstå den mångfald av uppfattningar som existerar. Dock kan detta citat även vändas och 

tolkas som sådant att det syftar till att ”hjälpa” eleverna till en så kallad insikt i värdet av en 

trosuppfattning i deras egna liv. Utan att löpa risk för att gräva sig för djupt in i psyket av 

författarens underton väljer vi i denna analys att framställa den tolkning som gör vid så kallad 

”face value”, det vill säga den direkta tolkningen av dokumentets skrift. I och med att man har 

valt att formulera sig på det sättet, där man fokuserat sig på individen och dessutom inkluderat 

begrepp som tolerans, förståelse och respekt visar det inte på en konservativ grundton utan 

snarare på liberalistiska tendenser. Det som först och främst definierar liberalismen är det sätt 

dem betraktar samhället och individen, där fokus inte hamnar på samhället i sig utan på 

individen, enligt Molin (2012). Citatet ovan kan användas för att beskriva den individ fokus 

som liberalismen förespråkar. Vidare pekar det på en av liberalismens hjärtefrågor, jämlikhet, 

vilket Dworkin (2000) menar är liberalismens kärna (13).  

Lgr 69 visar vidare på mer acceptans än tidigare kursplan, Lgr 62, bland annat genom att inte 

ha inkluderat den här formuleringen; ”Den skall också ge kännedom om de strömningar, som 

satt de religiösa sanningarnas värde i fråga, samt ge inblick i nutidens etiska och religiösa 

grundfrågor och tankeströmningar” (217). 

 

De formuleringar som visar på en förändring, där syftet har varit att röra sig mot en mer 

liberal ståndpunkt i religionsundervisningen, är formuleringar där lärare manas till att ha ett 

mer objektivt förhållningssätt till ämnet som undervisas. I Lgr 62 skriver man att; 

 

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

olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att 

omfatta en viss åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på 

ett sådant sätt, att eleverna uppfattar frågeställingarnas 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. 

Arbetet i kristendomskunskap bör inriktas på att bibringa eleverna sådana färdigheter, att de 

kan självständigt förvärva kunskaper (217). 
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I Lgr 69 har man under mål i princip formulerat samma meningar, med få undantag. 

I Lgr 69 kan man läsa att; 

 

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. Arbetet bör inriktas på att 

bibringa eleverna sådana färdigheter, att de kan självständigt förvärva kunskaper (175). 

 

Förutom att man till exempel har ändrat plats på ordet vidsynt, där man valt att poängtera 

att undervisningen skall vara vidsynt, lite tidigare i dess formuleringar, är de huvudsakliga 

skillnaderna det faktum att man valt att inte inkludera begreppet tolerans i Lgr 69 samt 

ligger skillnaderna i hur man har formulerat den sista meningen i både Lgr 69 och Lgr 62. 

Tanken om varför man valde att inte inkludera begreppet tolerans är intressant, som om det 

begreppet inte längre har någon relevans sju år senare, då Lgr 69 kom. 

De sista meningarna i båda kursplaner, ”Arbetet i kristendomskunskap bör inriktas på att 

bibringa eleverna sådana färdigheter, att de kan självständigt förvärva kunskaper” (Lgr 62, 

1964:217), samt ”Arbetet bör inriktas på att bibringa eleverna sådana färdigheter, att de 

kan självständigt förvärva kunskaper” är var den främsta förändringen skett (Lgr 69, 

1969:175). Formuleringen i Lgr 62 syftar på att det tillvägagångsätt man skall ta för att 

undervisningen bland annat skall vara vidsynt och objektiv, är igenom arbetet man gör med 

kristendomen. Den bild man å ena sidan får av Lgr 62 är att kristendomen är normen, 

utgångspunkten, för allt det arbete som görs i religionsundervisningen. 

Lgr 69 å andra sidan, visar inte på detta då den inte är så specifik i sin formulering på vad det 

är detta arbeta ska utgå ifrån. Man gör här ett försök i att ge jämlika förutsättningar där fokus 

inte enbart hamnar på en representerad grupp av människor i samhället. 

 

Något som också pekar på ett av liberalismens viktigaste begrepp, jämlikhet, är det faktum 

att man i Lgr 69 valt att benämna religionsämnet religionskunskap, till skillnad från Lgr 62 

där den benämndes kristendomskunskap. Det faktum att man ändrade det visar på 

utveckling och på vad man prioriterade, det vill säga individen, det som man inom 

liberalismen anser viktigare än samhället. Man har haft varje individ i åtanke och anammat ett 

mer vidsynt sett att se på religion och religionsundervisningen i Lgr69. 
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Läroplanerna förändras långsamt och en markant förändring kan man först börja tyda spår av i 

Lgr 80 då den visar sig vara individinriktad snarare än att bygga på ett kollektivt tänkande, 

även om detta också går att tolka, till viss del. En mer samhällsaktualitet visar sig i denna 

läroplan med tillskott av humanism. Dock innebär inte denna belysning nödvändigtvis att 

dokumentet är mer liberalt än konservativt. Det ger dock bevis på att en förändring har skett, 

där fokus skiftat till viss del, från att tidigare varit riktad mot ett dominerat kollektivt tänk där 

samhället tog den framträdande rollen, till att istället skina ett ljus på enskilda individer. 

Lpo 94 visar på en vidareutveckling från Lgr 80, där ett betydligt mer öppet synsätt kring 

religioner och individens rätt till personliga livsåskådningar synliggörs. Andra stycket i Lpo 

94 har formulerats som följande; 

 

I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att 

förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av 

traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt 

utvecklar elevernas känsla för tolerans (Lpo 94, 2000:81). 

 

Tanken om respekt för människors religion har i tidigare läroplaner varit formulerat, men 

aldrig i liknande utmärkelse och utformning och då inte i början av dokumenten. Liberalismen 

visar sig först i denna läroplan ha en större påverkan, då denna detaljerade utformning av 

respekt och förståelse för andra religioner är den första i sitt slag.  

Hindret för liberalismen är den institutionella traditionen och normerna som existerar i 

samhället. Detta visar sig här nedan där man kan se hur kristendomens ställning formuleras. 

Sverige är ett tidigare kristet land och dess koppling till kristendomens historiska påverkan på 

landet är därför viktig enligt Lpo 94. Begreppet kultur förekommer i Lpo 94, för att påpeka 

denna koppling till hur Sverige och även andra västerländska länder ser ut. Denna särställning 

ska bidra till en förståelse över hur samhället har utvecklats och då ge eleverna en djupare 

kunskap för hur dagens samhälle ser ut. 

 

Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning 

och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om 

Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i 

olika tider. (Lpo 94, 2000:83) 

 

Målen i Lpo 94 skiljer sig markant åt från tidigare läroplaner, där det tidigare varit 

kristendomsfokuserat, har Lpo 94 tagit sig an en individinriktat synsätt som syftar till att 

synliggöra den multietniska och kulturella existensen i Sverige. Där jämställdhet, respekt och 

förståelse för medmänniskors olikheter tar en tydlig roll. Då Dworkin (2000) menar på att 

jämlikhet utifrån ett individfokuserat synsätt är kärnan i liberalismen (13), kan man med hjälp 
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av analysen i detta arbete endast dra slutsatsen att Lpo 94 visar på en vidareutveckling av det 

liberala tänk som inleddes i Lgr 80. 

Även om skolverket inte fick igenom alla förslag de kom med, kan man ändå se på 

liberalistiska tankesett i följande citat där vikten av individen framhävs i texten; 

 

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor 

och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför 

centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse 

mellan människor (Lgr 11, 186). 

 

Man har tydliggjort hur dagens samhälle faktiskt ser ut, och att det är av vikt att lära sig om 

religioner och andra livsåskådningar, för att kunna leva i ett samhälle som är präglat av 

ömsesidig förståelse. Man visar här att man förstår att samhället har utvecklats och att 

religionsundervisningen inte endast ska anpassa sig till kristendomen. I detta citat visar man 

på en av liberalismens viktigaste ståndpunkter, dvs. att man i ett samhälle förstår sig på att 

utveckling innebär ett större ansvar att ständigt sträva efter jämnställdhet. Lgr 11 visar på att i 

dagens samhälle måste religionsundervisningen ge jämnlika förutsättningar för att ett tolerant 

samhälle ska existera. Detta visar man även i följande citat; 

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom 

undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 

traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 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 (Lgr 11, 186). 

 

I följande citat pratar man inte bara om att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar, de går ett steg längre och skriver att 

undervisningen också ska behandla frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer 

i relation till religioner och livsåskådningar; 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner 

och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och 

moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för 

hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. 

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande 

till sig själva och sin omgivning (Lgr 11, 186). 
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Analysen visar att det har skett en markant förändring, där en konservativ grundton var 

väldigt tydlig i till exempel Lgr 62 och där kristendomen spelade en viktig roll. Lgr 11 visar 

på ett tydligt liberalt tänk, dock är konservativa idéer närvarande. 

 

10.0  Diskussion 
 

Nedan kommer diskussion att presenteras. Diskussionen är genomförd som så att alla tre 

frågeställningar diskuteras integrerat. 

 

Vilken/vilka politiska ideologier – å ena sidan konservatism, å andra sidan liberalism – kan 

man utröna/tyda i kursplanerna? 

 

Kan man urskilja en förändring, från Lgr 62 fram till Lgr 11, gällande de två politiska 

ideologierna, konservatism och liberalism?   

 

Hur har kristendomens position i kursplanerna för grundskolans senare år utvecklats? 

 

Sverige är ett land som genomsyras av demokratins idéer och som hela tiden arbetar för 

individens rätt och för jämlikhet, vilka är mål som liberalister strävar efter.  Vidare är det 

precis som det har nämnts tidigare i studien, längesedan Sverige utgjordes av en kultur eller 

en religion, tvärtom är mångfalden tydlig idag, inte minst i skolan. Idag är Sverige ett av 

världens mest sekulariserade länder, men trots det har kristendomen en central roll i 

samhället. Inte minst i skolan där kristna värderingar kommer till uttryck i till exempel 

kursplanen för religionsämnet, vilket vi har funnit i samband med denna genomförda studie. 

Studien har visat på olika resultat, beroende på vilken kursplan vi har tittat på, och självklart 

visar den på förändring, men det är intressant att se att konservatismen faktiskt fortfarande 

idag har en framträdande roll. 

 

De förutfattade meningar som fanns var att det skulle vara svårt att hitta formuleringar i de 

tidiga kursplanerna, till exempel Lgr 62, som överensstämde med liberalismen, med tanke på 

var Sverige låg utvecklingsmässigt under den tiden. Till exempel att stat och kyrka inte var 

separata ting. Trots detta var det möjligt att utröna ett liberalt tankesätt i samtliga kursplaner, 

dock som det framgår i resultat, var det mer tydligt vid vissa kursplaner än andra. 

 

Lgr 62 var implementerat i en tid då religionen hade en stark position i landets utveckling och 
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samhällets normer, man kan därför se en tydlig röd tråd av religiös betydelse. Framställningen 

av Lgr 62 visar på ett starkt konservativt tänk där religionen ansågs vara en viktig del av 

svenskt kultur arv samt svensk identitet. Denna identitet, även om inte explicit formulerad, 

går som en röd tråd genom läroplanerna fram till Lpo 94. Lpo 80 visar på att liberalismen 

sakta framkommer som ett möjligt perspektiv vilket utifrån undervisning är möjligt. Dock 

förblir den röda tråden av identitetsbildande via religiöst arv en markant del av utformningen 

av religionsämnet, fram till Lgr 11 där denna identitets skapande bild av kristendomen tar en 

betydligt mindre roll än i dess föregångare. 

 

I Lgr 11 har man valt att acceptera nutidens Sverige som ett sekulärt samhälle, med en allt 

större växande religiös minoritet, och att tradition är något som ständigt är föränderligt. Vilket 

bidrar till det identitets skapande som kristendomen en gång stod för, nu har fasats ut och 

istället består av ett historiskt arv som ska bidra till att eleverna förstår svensk historia och 

kristendomens roll i dess skapande. En skillnad i framställningen av religionsämnet kan man 

tydligt urskilja i läroplanerna, och utifrån den teori som framställts i arbetet framgår det att ett 

paradigmskifte från konservatism till liberalism har skett i framställningen av läroplanen. 

Dock kvarstår problematiken i att fortfarande göra en delning mellan religion och 

livsåskådning som bidrar enligt Mcguire (2008) till en fördomsfull syn. Men i framtida 

läroplaner ser vi förhoppningsvis en förändring i även detta där total acceptans för 

livsåskådning existerar utan dessa begränsningar för vad som är religion och annan 

livsåskådning. Det viktiga är i slutändan inte vad man väljer att tro på, utan att vi i samhället 

arbetar för en likvärdig behandling och acceptans av alla olika åsikter och trossystem en 

individ väljer att tro eller inte tro på. 

 

Kristendomens roll i Lgr 62 var markant, både i innehållet och i till exempel den benämning 

som gavs religionsämnet. Dock visar studien att dess position har förändrats, även om 

religionen fortfarande har en central roll i Lgr 11. Det kommer inte som en överraskning att 

den här utvecklingen har skett, med tanke på den stora samhällsförändring i stort som faktiskt 

också skett över åren. Religionsämnet benämns inte idag kristendomskunskap, istället kallar vi 

den för religionskunskap. Det syftar inte på en särskild religion, som tidigare, utan syftar 

istället på kunskapen om religion i det stora hela. Kursplanerna har gått igenom stora 

förändringar, och den nuvarande kursplan för religionsämnet är fortfarande ny för oss 

blivande lärare. Det ska bli intressant att fortsätta följa den utveckling i religionsämnet, som 

med all sannolikhet kommer ske konstant. 
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