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1. Inledning 
När jag sitter på mormor och morfars innegård på deras ställe ute på landsbygden i min 

hemstad Karlskrona har jag alltid njutit av deras berättelser från förr. Dessa berättelser har 

både uppkommit från ingenstans när de har velat dela med sig om något speciellt men framför 

allt uppkommer dessa när vi pratar om min utbildning på universitetet. De har alltid varit 

intresserade av hur det går men även hur utbildningar har förändrats från deras tid till den 

utbildningen jag får nu.  

Något som väckte mitt intresse för min uppsats var när vi satt i somras och pratade om 

att jag hade läst religionsvetenskap som ämne. Det som mina morföräldrar tog upp var att det 

att när de gick i skolan fanns det inget som hette religionsvetenskap. De hade något som hette 

kristendomskunskap. De berättade att de endast läst om kristendomen, ingenting om de andra 

religionerna. Mina morföräldrar har alltid haft ett stort intresse för att utveckla sina egna 

kunskaper och försöka hänga med i samtiden. Detta gjorde att vi hamnade i en lång pratstund 

om ”de andra” religionerna, speciellt hinduism, och jag förklarade att dessa religioner är 

något som samtliga ska få kunskaper om under sin skolgång.  

Att mina morföräldrar inte hade fått kunskapen tänkte jag kunde bero på två saker; både 

på hur samhället såg ut under deras tid och att deras läroplaner inte hade med de andra 

religionerna. Detta gjorde mig intresserad av att se hur läroplanerna har utvecklats men 

speciellt hur hinduismen och kristendomen framställts i läroplanerna. Detta för att hinduismen 

alltid intresserat mig men även för att det skapade ett stort intresse hos mina morföräldrar. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att identifiera hur de svenska läroplanerna i religionskunskap har 

förändrats från Lgr62 till Lgr11. Jag vill belysa hur hinduismen som en av världsreligionerna 

har framställts i de svenska läroplanerna i jämförelse med kristendomen. Jag vill även ge 

förslag till de orsaker som kan ligga bakom förändringarna.  

Jag vill undersöka detta då jag själv är intresserad av hinduismen men även för att söka 

svar på hur läroplanerna utvecklas. Går det att kopplas till hur samhället ser ut och samhällets 

bild på hinduism och kristendom? Jag tycker det är viktigt för mig som blivande lärare att 

veta hur läroplanerna utvecklas samt ha en förståelse för hur andra lärare tidigare har förhållit 

sig till äldre läroplaner och hur det har speglats i deras undervisning i religionskunskap.  
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För att kunna besvara ovanstående syfte söker jag svar genom dessa två frågeställningar. 

• Hur framställs hinduismen jämfört med kristendomen i läroplanerna från 1962 till 

2011?  

• Hur har läroplanerna förändrats från Lgr62 till Lgr11? Här studerar jag särskilt 

förändringar som har påverkat framställningen av hinduism och kristendom i 

religionskunskap för högstadiet.  

1.2 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod jag har använt mig av för att kunna besvara mina 

frågeställningar och mitt syfte.  

Min uppsats grundar sig på ett litteraturstudium av tidigare forskning för att kartlägga 

hur läroplanerna förändrats. Ett litteraturstudium är en metodisk och kritisk granskning av 

litteratur med ett vetenskapligt syfte. Litteraturen som granskas är vetenskapliga publikationer 

som avhandlingar och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Sedan har en textstudie genomförts av läroplanerna för att studera framställningen av 

hinduism och kristendom och dess utveckling under perioden 1962−2011. En textstudie är en 

kritisk analys av bestämmande dokument. Det är viktigt att förstå att det finns både nackdelar 

och fördelar med den metoden man väljer för att utföra sin studie. I ett litteraturstudium är det 

viktigt att veta att skriven text kan tolkas på olika sätt. Det är viktigt för mig som undersökare 

att veta att den text jag läser tolkas genom den syn jag har på ämnet som studeras. Att en text 

tolkas av den som läser texten kan ses som en nackdel med metoden då texten påverkas av 

den tolkning som läsaren har.  

Detta litteraturstudium följde en process som beskrivs av Dicenso et al. innebär att man 

först formulerar syfte och frågeställningar, sedan genomför man textstudien. Efter detta 

fastställer man inklusions- och exklusionskriterier för vad som ska tas med i studien. Efter det 

värderar och sammanställer man den data man fått fram för att avsluta med att analysera 

materialet man fått fram.1  

I min textstudie har jag valt att arbeta med läroplanerna Lgr62, Lgr69, Lgr80, Lpo94 

samt Lgr11. Dessa analyseras i min uppsats men det kommer även att användas litteratur som 

behandlar läroplanernas förändring gällande religionskunskap med fokus på hinduism och 

kristendom. Jag har valt att använda läroplanerna just för att analysera hur förändringen har 

																																																								
1 Dicenso et al, 2005. 
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sett ut både på religionsundervisningen men även på hur hinduismen framställs i förhållande 

med kristendomen i läroplanerna.  

Det har varit en utmaning att analysera hinduismens framställning då det inte funnits 

mycket om hinduismen i läroplanerna. Det jag har gjort då är att studera det som inte skrivs ut 

och vart man kan tolka in hinduismen. Även analyserat de delar där det inte tydligt handlar 

om kristendomen och sett om hinduismen kan passa in i det som beskrivs.  

Detta är med i min litteraturstudie för att få en bra överblick över den historiska delen 

av läroplanernas uppkomst och religionskunskapens historia.  

1.3 Avgränsningar 

Hinduismen och kristendomen valdes då det är intressant att se skillnaden mellan en av de 

religioner som präglat vårt samhälle till skillnad från en mer främmande religion och deras 

roll i både samhället och i skolundervisningen.  

Den andra avgränsningen som gjordes var att jag skulle studera läroplaner under en viss 

tidsperiod. Den tidsperiod som valdes är 1962–2011. Varför jag har valt just dessa år är för att 

begränsa min undersökning till de år, som enligt tidigare forskning och min hypotes, att 1962 

var startskottet för de förändringarna som har haft störst påverkan för just 

religionsundervisningen.  

En avgränsning i utformandet av frågeställningarna gjordes då dessa inte får bli för stora 

och oöverkomliga under tidsbegränsningen. Mina frågeställningar är begränsade till 

kristendom, hinduism och läroplansforskning.  

Man skulle kunna undersöka mer material i min studie där samtliga stora 

världsreligioner ingick men då det finns en tidsbegränsning på nio veckor valde jag att inte 

undersöka samtliga religioner utan fokuserade på hinduism och kristendom.  

1.4 Uppsatsens utgångspunkt 

Den utgångspunkt som jag har för min uppsats är att det är viktigt för blivande lärare att förstå 

hur skolans och läroplanernas utveckling har sett ut och varför det har sett ut som det gör? Jag 

vill visa hur kristendom och hinduism framställs och varför det ser ut som det gör och vad det 

kan få för konsekvenser i framtiden för elever och lärarnas undervisning.  

Hur ska vi som lärare förhålla oss till den framställning som de olika religionerna får i 

läroplanerna? Skolan ska vara en oberoende part inom ämnet religion men är det verkligen 

så?  
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2. Bakgrund 

2.1 Hinduismens bakgrund i Sverige 

Det uppges att den första hinduiska invandraren kom till Sverige 1944 och under 1950- och 

60-talen kom en mindre grupp läkare, studenter och ingenjörer. Men invandringen av 

hinduiska invandrare ökade under 1970- och 80-talen och då som flyktingar från bland annat 

Uganda och Sri Lanka.2  

Idag uppskattar man att det finns ungefär 25–30 000 hinduer i Sverige; de flesta är 

bosatta i Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö-Lund.3 Idag finns det flera hinduiska 

församlingar men det första hinduiska templet ligger i Helenelund, Stockholm och invigdes 

1998. Möjligen har antalet hinduer påverkat hur läroplanerna har utformats.  

I dagens Sverige har det även vuxit fram en ökad betoning på andlighet av olika slag 

som till exempel yoga, meditation och mindfullness. Yoga har framförallt gått från att vara en 

hinduisk religiös aktivitet till en tjänst man kan köpa. En hypotes jag har är att yogaindustrin 

och den ökade globaliseringen påverkar skolans utformning. Denna hypotes grundar sig i att 

läroplanerna utvecklas i samband med samhället. Samhället har tagit till sig yogan och det har 

blivit en del av vardagen och min hypotes är då att yogaindustrin inte enbart påverkar den 

ekonomiska delen i samhället utan även skolan och att hinduismen och dess tankar om yoga 

växer fram till något som skolan måste ta hänsyn till. Elever får idag utöva yoga på 

idrottslektionerna och enligt min hypotes borde det även påverka religionsundervisningen.  

Edgren skriver i sin artikel ”Yoga från religion till industri” i DN om hur yoga har 

utvecklats under de senaste 20 åren.  

 

Popularisering behöver inte vara samma sak som kommersialisering. Man kan ju utöva yoga 

utan att det kostar något. Men visst har yoga blivit en vara i allt större utsträckning. Men så är 

den ju också en del av ett globalt fenomen där vi handlar allt mer med tjänster.4  

 

2.2 Läroplanernas historia 

I detta avsnitt kommer de olika läroplanernas historia tas upp samt de viktigaste förändringar i 

dessa läroplaner. Läroplaner är något som förändrats i takt med hur samhället förändras och 

																																																								
2 Vikström, 2004, s. 21. 
3 Vikström, 2004, s. 21. 
4 Edgren, 2014.  
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ett exempel på detta är hur skolan har gått från att endast vara för en viss del av samhället till 

att vara för alla, oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller religion. Vad som gjorde att dessa 

läroplaner tillsattes under denna tid kommer även det tas upp.  

2.2.1 Lgr62 

1962 tog riksdagen ett beslut om den nya grundskolan. Detta blev starten för alla de reformer 

som skolväsendet skulle genomgå under de kommande decennierna. 1960-talet kan ses som 

den händelserikaste perioden under svensk skolhistoria och införandet av grundskolan är 

starten. 

Den nya grundskolan var inte det enda som skedde 1962. Det blev en samlad skolstadga 

och en ny läroplan samt ett nytt gymnasium med både fackskola och yrkesutbildningar.  

Reformen delade dock lärare i hela landet. Den stora frågan handlade först och främst om när 

och hur elever skulle välja väg och varför eleverna skulle välja just det. Genom denna reform 

ersattes folkskolan, fortsättningsskolan, högre folkskolan och den allmänna realskolan.5 

Införandet av grundskolan 1962 innebar stora förändringar. I den nya läroplanen Lgr62 

fastställde riksdagen att undervisningen i kristendomskunskap skulle vara icke-bekännande 

och vara konfessionslös.6 I och med detta hade den svenska statskyrkan inte längre något 

formellt inflytande i skolan. Detta är ett exempel på de nya inslag som avspeglade det samtida 

samhällsklimatet.7 

Undervisningen skulle vara objektiv i den mening att den skulle förmedla sakliga 

kunskaper om de olika trosuppfattningarnas innebörd och innehåll, utan att påverka eleverna 

att omfatta en viss åskådning.8 

2.2.2 Lgr69 

Under 1969 kom grundskolans andra läroplan, Lgr69, som återigen betonade att 

undervisningen ska vara objektiv och särskilt lyfte fram de två begreppen saklighet och 

engagemang.  

Lgr69 tog även med begreppet livsfråga som en viktig del i undervisningen efter en 

studie som Skolöverstyrelsen (SÖ) lät genomföra och som sedan ledde till boken Tonåringen 

och livsfrågorna. Studien visade att eleverna hade ett stort intresse för att prata om bland 

annat människovärde, lidande, kärlek och sexualitet.9 En grund till förändringen var att man 

																																																								
5 Lärarnas historia, 2004.  
6 Svensson, 2001, s. 6. 
7 Svensson, 2001, s. 6. 
8 Lgr62, 1962, s. 217. 
9 Skolöverstyrelsen, 1969, s. 102. 
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trodde att intresset för religionsämnet skulle öka om man utgick från de existentiella frågorna 

och diskuterade de olika svaren de olika livsåskådningarna presenterade.  

2.2.3 Lgr80 

I och med Lgr80 fortsatte fokuseringen på elevcentreringen istället för stoffcentreringen. 

Livsfrågorna skulle vara en central del i religionsundervisningen och man menade att 

kunskapsinhämtandet skulle ske naturligt när man utgick från livsfrågorna.10 

2.2.4 Lpo94 

Lpo94 fortsatte bygga vidare på elevens egen utvecklingsprocess, behovet av personlig 

bearbetning, reflektion angående livsfrågor och meningssökande men läroplanen har också ett 

konfessionellt drag.  

Med reformen 1994 synliggjordes den invandring som skedde till Sverige under de 

föregående decennierna. I Lpo94 tar man även upp hur skolan ska arbeta för att förhålla sig 

till det rådande samhällsklimatet. Skolan ska arbeta för att ge eleverna en förståelse för andra 

människor samt arbeta mot främlingsfientlighet och intolerans.11  

2.2.5 Lgr11 

Läroplanen betonar att skolan vilar på en demokratisk grund och att den demokratiska 

grunden i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde.12 

På Skolverkets hemsida skriver de att skolans mål är att eleven ska uppnå följande mål 

med undervisningen. Skolan ska ge eleverna kunskaperna att kunna föra och uttrycka 

medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Skolan ska även lära 

eleverna att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts 

för förtryck och kränkande behandling, samt ska eleverna medverka till att hjälpa andra 

människor. Skolan ska även ge eleverna kunskapen att kunna leva sig in i och förstå andra 

människors livssituation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, 

och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.13 

Utbildningsministern Jan Björklund konstaterade att det politiska styret påverkar 

läroplanernas utveckling genom att säga: 

 

																																																								
10 Svensson, 2001, s. 7. 
11 Skolverket, 1996, s. 5 . 
12 Skolverket, 2011.  
13 Skolverket, 2011.  
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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 på̊ ett helt annat sätt än till exempel hinduismen, säger Jan Björklund.14 

 

Detta visar tydligt på hur samhället och det politiska styret ständigt påverkar läroplanerna och 

skolan i helhet. Vad som ska läras ut och varför är något som är föränderligt.  

I årskurs 7–9 ska världsreligionernas historia liksom kristendomen i Sverige och dess 

utveckling från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering behandlas.15 

2.3 Tidigare forskning 

Den litteratur som presenteras här kommer vara en del av den undersökning som genomförts. 

Jag kommer att ta upp de viktigaste personerna som studerat detta tidigare enligt mig. I 

undersökningen används även tidigare examensarbeten och rapporter.  

Kjell Härenstams undersökningar handlar både om hinduism, läroplaner och läroböcker. 

I Härenstams rapport, En granskning av hur religions/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker, har han undersökt hur hinduism framställs i läroböcker för religionskunskap.  I 

rapporten skriver Härenstam om skillnaderna mellan islam och hinduism. Han menar att 

hinduism inte har fått något stort genomslag i läroböcker eller läroplaner då den bild som 

visas upp av hinduismen är att de inte har förståelse för medmänsklighet eller förståelse för 

utsatta, vilket inte är i linje med läroplanens mål om kunskap.16 

Sven Hartman är en annan forskare som har studerat religionskunskap med ett fokus på 

läroplansutveckling. Han skriver i sin artikel 40 år om livsfrågebegreppet ur ett 40-års 

perspektiv. Han har valt att lyfta fram denna läroplansterm för religionsundervisningen men 

detta begrepp har medfört både möjligheter och problem.17 Hartman skriver om hur det ofta 

kan bli ett problem när det finns en skillnad i hur olika lärare behandlar ämnet 

religionskunskap. Ska det vara ämnet eller eleven som ska vara fokus, något som blev svårare 

med livsfrågebegreppet. Hartman skriver: 

 

 

 

																																																								
14 Svenska Dagbladet, 2010.  
15 Berntson, 2014, s. 25. 
16 Härenstam, 2006, ss. 47–48. 
17 Hartman, 2009, s. 3. 
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Olika kategorier av lärare, forskare eller politiker väljer ofta att lägga tyngdpunkten vid endera 

polen: Barnet eller läroplanen; eleven eller ämnes- stoffet. Yrkesutbildningen och de fackliga 

traditionerna spelar här stor roll. Lärare på lägre stadier tenderar att betona barnet; lärarna för 

högre åldrar lägger tonvikten på ämnet.18 

Detta citat visar på hur livsfrågebegreppet skapade två olika läger som gjorde att detta 

begrepp har medfört både möjligheter och problem för religionsundervisningen i skolan. 

Hartman menar även att ”det krävs lika mycket ämnesteori för att rätt kunna välja ut ett litet 

lärostoff för små elever, som att göra samma sak för storvuxna ungdomar. Det gamla 

argumentet, att bara man behärskar sina ämnen, så blir man en bra lärare, det håller inte 

heller”.19 

Hartman skriver att skolan har genomgått en förändring i att gå från att reproducera en 

kulturell och religiös tradition till att ersätta denna tradition med målet att ge bästa möjliga 

förutsättningar för den enskilde individens personliga utveckling och kunskapsinhämtande.20 

Den viktigaste förändringen i religionsämnet mellan Lgr62 och Lgr69 är enligt Hartman 

att man gjorde en ”existentiell vändning” i att närma sig religionernas värld.21 Med det menar 

Hartman att det viktigaste inte var att man ändrade från kristendomskunskap till 

religionskunskap, utan att man förde in lärandeprocessen i nya banor där elevens egna 

erfarenheter och tankar skulle stå i centrum.22 

Hartman skriver även i sin rapport att man inte ska se den svenska 

livsfrågepedagogikens utveckling det senaste halvseklet i termer av framsteg eller bakslag.23 

Hartman beskriver utvecklingen från 1962 till 1994 på följande sätt.  

 

Kristendomskunskap i 1962 års läroplan som stoffcentrerad och traditionell; religionskunskap i 

1969 års läroplan som introduceringen av elevperspektivet; religionskunskap i 1980 års läroplan 

som konsolidering av elevcentreringen och livsfrågepedagogiken; religionskunskap i 1994 som 

en återgång, en backlash och kompromiss mellan tidigare ståndpunkter.24 

 

I citatet ovan menar Hartman att man inte ska se denna utveckling som en inomdisciplinär 

teologisk och pedagogisk utveckling; man ska snarare se det som en återspegling å ena sidan 

																																																								
18 Hartman, 2009, s. 8. 
19 Hartman, 2009, s. 8. 
20 Hartman, 2009, s. 6. 
21 Hartman, 2009, s. 6. 
22 Hartman, 2009, s. 6. 
23 Hartman, 2009, s. 8. 
24 Hartman, 2009, s. 8. 
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av förhållandet mellan all utbildnings grundläggande faktorer, lärostoffet och den lärande. Å 

andra sidan är det också en återspegling av samhällsutvecklingen och utbildningspolitiken.25  

Härenstams och Hartmans studier har hjälpt mig i min undersökning om läroplanerna 

men även att se hinduismens utveckling i religionskunskapen i de svenska klassrummen. 

Undersökningarna ovan kommer byggas vidare på i min undersökning. Hur står sig 

Härenstams undersökning i relation till min? Får vi samma svar eller får vi olika svar i min 

textstudie av läroplanerna? Uppsatsen kommer att bygga vidare på dessa undersökningar och 

ta inspiration från dessa i min egen textstudie.  

En annan forskare som använts i min studie är Ulf Linells studie om ”Läroplaner och 

kursplaner i Sverige under 1900-talet”. Denna rapport skrev Linell på uppdrag av utredningen 

om mål och uppföljning i grundskolan. Rapporten är väldigt intressant och har givit mig 

mycket information och tankar om läroplanerna. I denna rapport skriver han bland annat om 

hur ansvaret för elevernas lärande har förändrats och hur det påverkat skolan. 

 Det har givit mig citat som hjälper mig att lyfta fram hur skillnaderna mellan de olika 

läroplanerna ser ut. Rapporten behandlar ämnet läroplaner och kursplaner mycket bra och 

noggrant.  

Pedagogen Birgit Lendahls är en annan som har forskat kring religionsundervisningen i 

skolan och har lyft fram det faktum att många lärare tycker att det är problematiskt att 

undervisa i religion och att detta måste tas på allvar. Lendahls tar upp en bidragande orsak till 

varför det kan vara svårt för lärare att undervisa i detta ämne.  

Den viktigaste bidragande orsaken menar Lendahls är de krav lärarna upplever från 

samhället på̊ hur undervisningen bör bedrivas. Både politiska och religiösa organisationer 

samt föräldragrupper uttrycker sina krav på̊ religionsundervisningen. Lendahls tar upp 

synpunkter som bland annat: 

 

• Lärare fortfarande undervisar för mycket i kristendom trots att ämnet skall vara allsidigt.  

• Kristna lärare bör inte få undervisa eleverna p.g.a. att de påverkar dem i trosfrågor.  

• Om läraren inte tror på Gud påverkar de barnen att bli ateister.  

• Det är för lite kristendomsundervisning i skolorna. Eleverna får mer undervisning om islam 

och hinduismen.26  

Detta blir självklart problematiskt för lärarna i deras undervisning och därför är det viktigt att 

läroplanerna är oerhört tydliga med vad som ska undervisas. Och kritiken mot lärarnas 
																																																								
25 Hartman, 2009, s. 8. 
26 Lendahls, 1986, ss. 15–23. 
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undervisning kommer att förändras med tiden då samhället förändras. Något som även 

Hartman påpekar i sin artikel 40 år. 
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3. Undersökning  

I detta kapitel kommer en analys om hur de olika läroplanerna förhåller sig till undervisning 

om kristendom och hinduism analyseras. Samt hur detta kan relateras till andra övergripande 

tendenser i varje läroplan. I de nedanstående avsnitten kommer samtliga läroplaner jämföras i 

deras utformning och förändring från Lgr62-Lgr11 genom att studera likheter och skillnader 

och koppla min studie till tidigare forskning. Även en redogörelse för hur kristendomen och 

hinduismen framställs i läroplanerna kommer undersökas. I min undersökning kommer en 

redogörelse, tolkning och en kritisk analys utföras på materialet. Det kommer att finnas en 

reflektion och en slutsats till det som min undersökning har visat med avseende på 

huvudfrågan ”Hur framställs hinduismen jämfört med kristendomen i läroplanerna från 1962 

till 2011?”. 

3.1 Läroplansgranskning Lgr62-Lgr11 

Detta avsnitt innehåller en jämförande analys av läroplanerna Lgr62, Lgr69, Lgr80, Lpo94 

och Lgr11. Skillnader och likheter kommer att tas upp samt hur kristendomen och hinduismen 

framställs i läroplanerna. Detta analyseras med hjälp av tidigare forskning och läroplanerna. 

Först analyseras läroplanerna för sig, för att sedan jämföras i ett avsnitt där en jämförelse och 

utvecklingsanalys kommer presenteras.  

3.1.1 Lgr62 

I Lgr62 benämns religionsämnet endast som kristendomskunskap vilket redan där ger en bild 

av hur icke-balanserad undervisningen var gällande de stora religionerna.  

I Lgr62 har undervisningen som mål att undervisa och orientera eleverna om de bibliska 

skrifterna och dess innehåll, om kristen tro och huvuddragen av kristendomens historia.27 I 

beskrivningen av målet med kristendomskunskap tar man även upp att eleverna ska lära sig 

om samfundsformer samt om viktiga icke-kristna religioner.28 Det nämns inte något om vilka 

dessa viktiga icke-kristna religioner är utan det är något som lärarna själva får värdera och 

välja.  

Lgr62 tar upp att eleverna ska lära sig om de strömningar som har ifrågasatt de religiösa 

sanningarnas värde. Eleverna ska även få en inblick i nutidens etiska och religiösa 

																																																								
27 Lgr62, s. 217. 
28 Lgr62, s. 217. 
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grundfrågor och tankeströmningar.29Som tidigare nämnts i bakgrunden gick undervisningen 

från att vara en bekännande kristendomsundervisning till att vara en icke-bekännande 

kristendomsundervisning. Detta syns i målavsnittet i Lgr62.  

 
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.30 

 

Lgr62 nämner även hur elever och lärare ska arbeta för att få undervisningen att fungera. I 

Lgr62 står det att lärarna ska arbeta på sådant sätt att eleverna uppfattar allvaret och 

betydelsen i de frågeställningar som läraren tar fram. Det främjar elevernas personliga 

utveckling och bidrar till att skapa en förståelse av värdet av en personlig livsåskådning.31 

De tar även upp att undervisningen ska skapa förståelse och respekt för andra 

livsåskådningar och andra uppfattningar angående livsåskådningsfrågor. Tanken med 

målbeskrivningen är att eleverna självständigt ska kunna förvärva kunskaper.32 

I Lgr62 beskrivs hur dessa mål ska kunna uppfyllas på lågstadiet, mellanstadiet samt 

högstadiet. Denna studie har fokus på grundskolans senare år och därför kommer 

beskrivningen för högstadiet att presenteras. I högstadiet ska målen uppnås genom att 

eleverna ska gå igenom nedanstående huvudmoment enligt Lgr62: 

 

• Kristendomens historia under 1800- och 1900-talen 

• Skildringar av det religiösa livets gestaltning inom olika kristna kyrkosamfund och 

inom viktiga nutida icke-kristna religioner.  

• Den kristna missionen med tonvikt på dess arbete i nutiden.  

• Bibelkunskap. Fördjupad framställning av den bibliska religionens historia och de 

bibliska skrifternas grundtankar med tonvikt på gamla testamentets profeter, Jesu 

verksamhet och förkunnelse samt Paulus liv och förkunnelse.  

• Sammanfattande behandling av såväl den kristna tros- och livsuppfattningen, med 

beaktande av dess förhållande till kultur- och samhällsliv, som andra livsuppfattningar.  

• De antika kulturfolkens religioner. 

• Studiebesök. Arbete med olika slag av studie- och arbetsmaterial. 33 

																																																								
29 Lgr62, s. 217. 
30 Lgr62, s. 217. 
31 Lgr62, s. 217. 
32 Lgr62, s. 217. 
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Utifrån dessa punkter ska undervisningen fokusera på att eleverna självständigt ska förvärva 

kunskaper och nå målen med kristendomsundervisningen. 

3.1.2 Lgr69 

I Lgr69 står det att undervisningen har gått från att vara kristendomskunskap till undervisning 

i religionskunskap. Genom detta har man nu tagit ett stort steg i att eleverna ska lära sig om 

andra religioner på ett tydligare sätt från tidigare läroplan Lgr62. Man har i Lgr69 kopierat en 

del från den tidigare läroplanen. I målet med undervisningen står det exakt samma sak som i 

Lgr62; det man har utvecklat är huvudmomenten för högstadiet samt att man har lagt till både 

vilket lärostoff lärarna ska använda sig av samt hur lärarnas arbetssätt ska vara i klassrummet 

och vilka läromedel som ska användas.  

I huvudmomentet skriver Lgr69 att eleverna ska lära sig om kristendomen, olika kyrkor 

och samfund, särskilt om det som förenar och det som skiljer samt något om den historiska 

bakgrunden.34 Men tar även upp att man ska lära sig de afro-asiatiska kyrkorna, något som 

inte togs upp i Lgr62. Eleverna ska lära sig om den kristna missionen och de ekumeniska 

strävandena.  

Eleverna ska lära sig om de bibliska skrifternas grundtankar, genom att läsa Gamla och 

Nya testamentet. De ska kunna utkorelsen, förbundsfolket och vad frälsningshistorien är för 

något i Gamla testamentet. I Nya testamentet ska eleverna lära sig om Jesus, den i Gamla 

testamentet utlovade Messias. Den urkristna förkunnelsen, särskilt enligt Paulus, i den judiska 

och hellenistiska världen. Även något om Bibelns tillkomsthistoria och dess roll som 

inspirationskälla.35 

Eleverna ska även lära sig om övriga religioner i den formen att eleverna ska känna till 

de övriga religionernas utgestaltning i tro och liv inom judendomen, islam, hinduism, 

buddhism och naturfolkens olika religioner.36 Lgr69 tar även specifikt upp att eleverna ska 

kunna väsentliga texter i Gamla testamentet för judendomen och för islam ska eleverna kunna 

läsa ur Koranen. Religionerna och filosofierna från antikens Grekland ska även tas upp.37 

Lgr69 tar upp att lärarna ska ta upp de väsentliga livsfrågorna kring både livsåskådning 

och etik men särskild tonvikt på och för ungdomars aktuella problem och belysa dessa dels 

utifrån den kristna tron och livsåskådning, dels andra livsuppfattningar. Eleverna ska lära sig 

																																																																																																																																																																													
33 Lgr62, s. 218. 
34 Lgr69, s. 175. 
35 Lgr69, ss. 175–176. 
36 Lgr69, s. 176. 
37 Lgr69, s. 176. 
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om vad som sker när livsåskådningar möts i samtiden som innebär både konflikter, kontakter 

och olika former av samverkan mellan olika troende och livsåskådningar.38 Även studiebesök 

ska genomföras för att eleven ska uppnå målen med undervisningen. 

I underrubriken lärostoff som har lagts till i denna läroplan skriver Lgr69 att ”Bibeln 

skall ha en central plats vid undervisningen om kristendomen. Det är väsentligt att eleverna 

blir förtrogna med Bibelns religiösa och etiska budskap och får en god kännedom om Bibelns 

innehåll och tankevärld”.39 Detta citat visar på hur Bibeln och kristendomen fortfarande i 

Lgr69 har en stor plats i klassrummet. 

3.1.3 Lgr80 

I Lgr80 är religionskunskap placerat under samhällsorienterade ämnen där samtliga mål för 

alla de samhällsorienterade ämnena står under samma rubrik. Men vad som ska undervisas i 

religionskunskap står under en egen rubrik ”Människans frågor inför livet och tillvaron: 

Religionskunskap”. Det som står under rubriken mål som handlar om religion är att den 

samhällsorienterade undervisningen ska vidga elevernas kunskaper om sig själva och andra, 

om människors liv och deras problem de kan stå inför. Genom detta ska eleverna få en ökad 

förståelse för andra människor och deras villkor som en grund för att skapa jämställdhet i 

samhället.40 

Man skriver att elevernas egna upplevelser och iakttagelser skall ha en fortsatt 

utgångspunkt i undervisningen precis som i tidigare läroplaner. Skolan ska hjälpa eleverna att 

bearbeta frågor om livet och tillvaron; detta genom att få vidgade kunskaper om den kristna 

religionen med Bibeln i centrum.41  Här ser vi att kristendomen fortsatt är särställd i 

förhållande med de andra religionerna. I Lgr80 skriver man att skolan ska lyfta framför allt 

kristendomen då ”kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur”, så ska 

kristendomen jämföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar.  

”Det religiösa arv som många invandrare för med sig ger värdefulla bidrag till 

belysningen av dessa frågor”. Med dessa frågor menar Lgr80 om hur man ska kunna jämföra 

religionerna för att lyfta förståelsen om att kristendomen betyder mest för att förstå vår egen 

kultur. Den invandringen som tas upp i citatet handlar om invandringen på 1970-talet. Under 

1970-talet kom en stor del invandrare från Asien, Mellanöstern och Sydamerika.42 

 
																																																								
38 Lgr69, s. 176. 
39 Lgr69, s. 176. 
40 Lgr80, ss. 119–120. 
41 Lgr80, s. 121. 
42 SCB, 2015.  
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 I citatet ovan ser man att Lgr80 vill ta del av de andra religiösa traditionerna som finns 

men det handlar inte så mycket om att eleverna ska lära sig om andra religioner utan mest för 

att jämföras med kristendomen. Något som kan tolkas som inlärning men även som ett sätt att 

sätta kristendomen som en norm som andra religioner ska jämföras med. Om man sätter en 

religion som en norm skadas elevernas utveckling att tänka att religionerna ska vara 

jämställda och att alla troende, oavsett religion, ska ha samma rätt att tro på vad de vill. 

Lgr80 skriver även att eleverna ska ta del av andra livsåskådningar än de religiösa 

livsåskådningarna. Man menar att undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla en egen 

personlig uppfattning och förståelse för andra människors värderingar.43 Detta som en grund 

till att skolan ska hävda vår demokratis väsentliga värden och tydligt ta avstånd från allt som 

strider mot dessa.44 

Dessa är de mål som kan tolkas till religionskunskapen från Lgr80 och dess målrubrik 

inom de samhällsorienterade ämnena. Man ser tydligt att i Lgr80 är elevernas livsfrågor 

utgångspunkten för skolan. Det gör att lärarna gavs stor frihet och kunde genom det planera 

lektionerna tillsammans med klassen.45 

Man ser även att i denna läroplan beskriver man religionen med betoning på funktionen 

för individen; till skillnad från tidigare läroplanerna där man har beskrivit religion och 

livsåskådning som sociala och kulturella fenomen i omvärlden och historien.  

I högstadiet ska man enligt Lgr80 fokusera bland annat ”Livsfrågor och etik”. Detta 

ämne är med i uppsatsen då det är ett område som lyfts fram som viktigt i läroplanen och 

därför viktigt i min undersökning om kristendomen och hinduismen. Hur framställs livsfrågor 

och etik i religionskunskapen i de olika religionerna. I detta avsnitt ska eleverna lära sig om 

hur olika uppfattningar styr våra handlingar och olika ställningstaganden i livsfrågor som 

uppkommer under livets gång till exempel vad som är rätt och orätt, gott och ont men även 

om synen på människan på tillvaron. Eleverna ska även lära sig om betydelsen av en religiös 

tro när man på olika sätt i livet tar ställning till olika livsfrågor.46  

 

 

 

 

																																																								
43 Lgr80, s. 121. 
44 Lgr80, s. 121. 
45 Almen , Furenhed & Hartman, 1994, ss. 17–18. 
46 Lgr80, s. 128. 
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De aktuella livsfrågorna kan vara av typen människans olika livserfarenheter, hur våra normer 

och värderingar uppstår, relationer, ansvar, sexualetik, samspel i naturen, fridens och teknikens 

användning, samvete, skuld och förlåtelse, brott och straff, frälsning och nåd, tro och bön, 

kärlek och hopp, mening och meningslöshet, ensamhet och trygghet, livskvalitet eller 

verklighetsflykt.47 

 

I citat ovan är det tydligt att det är mycket som ingår i begreppet livsfrågor. Det alltså mycket 

som ska kunna diskuteras i religionskunskapen på högstadiet enligt Lgr80. Men 

undervisningen ska också utgå från och anknytas till elevernas egna erfarenheter och aktuella 

händelser i elevernas liv.48 

Men i undervisningen ska det även ingå studier av Bibelns tillkomst, Bibeln som 

inspirationskälla och det gamla och det nya förbundet. Eleverna ska även lära sig om Jesu 

förkunnelse, Jesus som Kristus och den urkristna förkunnelsen, speciellt den enligt Paulus.49 

Undervisningen ska även ta upp kyrkokunskap där bland annat den katolska kyrkan, 

olika väckelserörelser och nyandliga rörelser. Eleverna ska studera gudstro i modern tid, 

mission och u-landshjälp. Undervisningen ska även ta upp religionshistoria där buddhism, 

hinduism, islam, judendom och naturfolkens religioner ska studeras. Intressant är att 

hinduismen skrivs ut i denna läroplan. Det är fortfarande ihopkopplat med de andra 

världsreligionerna och kristendomen har fortfarande sin särställning kvar; men hinduismen 

skrivs ännu en gång ut i läroplanerna.  

Men i religionsundervisningen ska eleverna även studera de icke-religiösa 

livsåskådningarna och i Lgr80 tar man upp marxism och humanism som exempel på dessa 

livsåskådningar.  

3.1.4 Lpo94 

I Lpo94 beskrivs det hur ämnet ska vara uppbyggt och vilka mål man ska sträva emot samt 

vilka mål eleven ska uppnått i slutet av det nionde skolåret. Man börjar med att beskriva 

skolans uppgifter. Till dessa uppgifter hör det till att skolan ska ge eleverna möjlighet att 

skaffa sig kunskaper om olika religioner och livsåskådningar som ska vara som en grund till 

elevernas eget ställningstagande i religionsfrågorna.50  

Religionskunskapen ska ge eleverna en fördjupad erfarenhets- och begreppsförståelse 

och med de begrepp och den erfarenheten kunna diskutera och reflektera över religiösa, 
																																																								
47 Lgr80, s. 128. 
48 Lgr80, s. 128. 
49 Lgr80, s. 128. 
50 Skolverket, 1996, s. 61. 
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moraliska och etiska frågor. Skolan ska ge eleverna en möjlighet att ta ansvar som 

medmänniskor och samhällsmedlemmar.51 Skolan och religionsundervisningen ska utveckla 

elevernas respekt för andra människors rätt att ha sin egen livsåskådning.  

Enligt Lpo94 ska undervisningen ge eleverna möjligheten att diskutera existentiella 

frågor och trosfrågor utifrån ett etiskt perspektiv; det ska ge eleverna en personlig 

utvecklingsprocess. Lpo94 skriver att varje människa behöver reflektera över sådana frågor 

för att skaffa sig en erfarenhet och de redskap för att kunna hantera olika situationer i form av 

traditioner, språk och symboler som behövs när man behöver söka en mening i de situationer 

eleverna kommer ställas inför under livets gång.52 

Man ser en utveckling på hur man i Lpo94 lyfter fram hur viktigt det är att alla elever 

har rätt till sin egen livsåskådning samt att undervisningen ska vara allsidig.  

 

Alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning om religioner och livsåskådningar. 

Undervisningen i religionskunskap syftar såväl till att öka elevernas kunskaper om religioner 

och livsåskådningar som till att ge dem möjlighet att arbeta med egna reflektioner och frågor 

kring existentiella och etiska problem.53 

 

Man är tydlig med hur undervisningen ska ge faktiska kunskaper om olika trosuppfattningar 

och ska utveckla elevernas tolerans för andra religioner. Man vill genom Lpo94 visa att 

jämförelse mellan olika trosuppfattningar ska bidra till en ökad interkulturell förståelse.54 Men 

som en kontrast till den interkulturella förståelsen lyfter Lpo94 fram att om eleverna ska 

förstå innehållet och uttryck i svensk och västerländsk konst, kultur, musik, litteratur, historia 

och samhällsutveckling är det nödvändigt för eleverna att ha kunskaper om kristen tro och om 

den etik som den kristna tron lyfter fram.55 

De mål som är skrivna i Lpo94 handlar mycket om en förståelse och en fördjupad 

kunskap om olika religiösa frågor. Man ser även här hur kristendomen tar en större plats än de 

andra religionerna som sätts ihop i ett begrepp, ”de övriga stora världsreligionerna”.  

Eleverna ska fördjupa sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora 

världsreligionerna och om religiösa föreställningar från andra religioner och icke-religiösa 

																																																								
51 Skolverket, 1996, s. 61. 
52 Skolverket, 1996, s. 61. 
53 Skolverket, 1996, s. 61. 
54 Skolverket, 1996, s. 61. 
55 Skolverket, 1996, s. 61. 
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livsåskådningar i vår samtid men även historisk tid.56 Eleverna ska även sträva efter mål om 

att förstå hur det svenska samhället har utvecklats och påverkats av Bibeln och kristen tro.57 

Eleverna ska sträva mot att kunna reflektera över och utveckla sina kunskaper om 

religiösa, etiska och existentiella frågor för att utveckla sitt eget ställningstagande till olika 

religioner.58 

I avsnittet om ämnets uppbyggnad och karaktär finns det tre underrubriker. Dessa tre är 

”Tro och livsåskådning”, ”Etik” och ”Bearbetning”. I avsnittet om ”Tro och livsåskådningar” 

lyfts kristendomen fram som en central del. I läroplanen skrivs det att kristendomen har haft 

stor betydelse såväl för enskilda människor och för det svenska samhället. Kristendomens 

inflytande påverkar flera delar av samhället så som kultur, värde- och normsystem, 

lagstiftning och rättssystem till samhällsmoral, sedvänjor och traditioner. Därför ska eleverna 

ges kunskaper om Bibeln, kyrkoåret och den kristna trons föreställningsvärld. Detta ska ge en 

grund för förståelse av hur svensk och västerländsk kultur och samhällsutveckling påverkar 

och påverkas av Bibeln och kristen tro.59 

Man skriver också att andra världsreligioner än kristendomen är på väg att bli en del av 

vår kultur, vilket borde resultera att de andra religionerna får en större plats i skolan och i 

läroplanerna. I läroplanerna skrivs de fortfarande ihop som ”de andra världsreligionerna” men 

i skolan vill man lyfta fram de andra religionerna som ska läras ut. Man menar att eleverna 

blir mer medvetna om hur olika religioner påverkar det världshistoriska skeendet och 

människor i andra kulturer och därför att det viktigt att de andra världsreligionernas 

trosuppfattningar, begrepp och traditioner ingår i skolans undervisning i religionskunskap.60 

I avsnittet om etik skriver de att eleverna ska beröra frågor som har med gott och ont, 

rätt och orätt att göra. Diskussioner kring sådana situationer kan fördjupas med utgångspunkt i 

etiska regler från olika religioner till exempel budorden, kärleksbudet och gyllene regeln.61 

Beskrivningen om hur man ska arbeta med etik inom religionsundervisningen visar både att 

man lyfter fram kristendomen men även de andra religionerna.  

I det sista avsnittet ”Bearbetning” ser vi återigen hur kristendomen har en särställning. 

Genom att eleverna studerar kristendomens grundläggande begrepp kan man tydliggöra varför 

olika grupperingar och skildringar gjorts inom kristendomen som påverkat både lokalt och i 

																																																								
56 Skolverket, 1996, s. 61. 
57 Skolverket, 1996, s. 61. 
58 Skolverket, 1996, s. 61. 
59 Skolverket, 1996, s. 62. 
60 Skolverket, 1996, s. 62. 
61 Skolverket, 1996, s. 62. 
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det globala perspektivet. Genom att följa kyrkoårets växlingar kan eleverna fördjupa sina 

kunskaper om bakgrunden till dessa högtider.62  

Den del som andra religioner får är ”På liknande sätt kan andra religioners och 

livsåskådningars texter, sånger och högtider, etiska principer och traditioner bearbetas”.63 

Men i Lpo94 lyfts det fram hur jämställdhet, framför allt mellan kvinnor och män, är en viktig 

del i religionsundervisningen.  

 

Undervisningen ska ge kunskaper om samlevnadsfrågor och därigenom främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Frågor om äktenskap, sexualitet, trohet och föräldraskap skall belysas, 

liksom hur samlevnad påverkas av könsrollsmönster. Eleverna skall därvid få möjlighet att 

diskutera egna problem och reflektera kring samlevnadsfrågor.64 

 

Att alla religioner ska ha lika stor plats är inte något som syns i denna läroplan. Men det kan 

ses som en del av att eleverna ska tänka fritt på hur jämställdhet kan se ut i olika kulturer och 

religioner.  

Man ser i Lpo94 att hinduismen har ännu en gång placerats in i gruppen ”andra 

världsreligioner” och får inget eget utrymme. I Lpo94 så nämns inte hinduismen en enda gång 

och att kristendomen ännu en gång har en särställd ställning gentemot de andra religionerna 

har förmodligen en stor påverkan på hur de andra religionernas utrymme är fortsatt litet.  

3.1.5 Lgr 11 

Mångfaldsbegreppet och livsfrågor har fortsatt att utvecklas i läroplanerna, att eleverna ska 

förstå sitt eget samhälle men även andra samhällen runt om i världen.  I Lgr11 skriver man att 

människor i alla tider har försökt förstå och förklara de sociala sammanhang och de 

levnadsvillkor som människor ingår i.65 I Lgr11 är det tydligt att det finns ett centralt inslag 

där en förståelse för andra livsåskådningar är viktigt att eleverna tar med sig i framtiden efter 

högstadiet. ”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och 

andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor”. 66 

Religionsämnet har gjort stora framsteg sedan Lgr62 där min forskning startade. I syftet 

för Lgr11 skrivs det att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar. I undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur 

																																																								
62 Skolverket, 1996, s. 62. 
63 Skolverket, 1996, s. 62. 
64 Skolverket, 1996, s. 63. 
65 Lgr11, s. 206. 
66 Lgr11, s. 206. 
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olika människor inom olika religiösa traditioner lever och uttrycker sin religion. Det är viktigt 

att undervisningen allsidigt belyser vilka roller religioner kan spela i samhället, både som 

fredsbevarande och som en grund till konflikter. Religionsundervisningen ska visa hur 

religioner i alla världsdelar både kan skapa en social sammanhållning men även vara en orsak 

till segregation i alla samhällsklasser.67 

Eleverna ska ges förutsättningar att tolka olika religiösa uttryck samt utveckla en 

kunskap om hur man kritiskt ska se på religiösa källor och samhällsfrågor med kopplingar till 

religioner och andra livsåskådningar.68 

I utvecklingen av läroplanerna har Lgr11 kommit en lång väg mot en mer jämställd 

läroplan i religionsämnet. I Lgr11 står det att: 

 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

och leva.69 

Detta citat visar på att i Lgr11 har man gjort ett aktivt val i att utveckla förståelsen och 

medvetenheten över etiska förhållningssätt. I Lgr11 står det att religionsundervisningen ska 

bidra till att utveckla elevernas kunskaper om hur religioner och livsåskådningar ser på ämnen 

som kan handla om kön, sexualitet och relationer. Eleverna ska utveckla förmågor som att 

analysera och kunna ta ställning i olika frågor om etik och moral.70     

 Lgr11 bygger även vidare på de tidigare läroplanerna. Lgr11 bygger vidare på hur eleverna 

ska utveckla en förståelse för hur värderingar och religioner hänger samman. En uppgift som 

skolan har tagit till sig och utvecklat är att fostra demokratiska elever. I Lgr11 skriver de att 

religionsundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en beredskap att handla 

ansvarsfullt till både sin omgivning men även till sig själva.71     

  I Lgr11 fick dock kristendomen behålla sin särställning till de andra religionerna trots 

att Skolverket hade ett förslag som var motsatt. Skolverkets förslag var att ingen religion 

skulle vara angiven då man inte ville favorisera eller exkludera någon av religionerna.72 

Förslaget är en bra grund men även i detta förslag kommer religioner exkluderas, men inte 

																																																								
67 Lgr11, s. 206. 
68 Lgr11, s. 206. 
69 Lgr11, s. 206. 
70 Lgr11, s. 206. 
71 Lgr11, s. 206. 
72 Aldrin, 2014, ss. 48–51. 
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någon av världsreligionerna. Men skolverkets förslag fick en reaktion ute i landet. Skolverket 

fick över 700 brev och mail om att kristendomens betydelse hade tagits bort och att alla 

livsåskådningar och religioner skulle ha samma undervisningsutrymme.73 

Detta gjorde att undervisningen ska ge kunskap och förståelse för hur kristna traditioner 

har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.74 Det är något som kan kännas 

naturligt då vi lever i det svenska samhället men samtidigt är det viktigt att förstå att vi gör en 

värdering i valet att ställa kristendomen särställt. Betyder det att vi värderar kristendomen 

högre än de andra religionerna eller är det en naturlig del av att de som sätter ihop läroplanen 

bor i Sverige och Sverige faktiskt har byggt sitt samhälle på kristna grunder. Det kan man 

också se i det centrala innehållet där kristendomen är skriven i en egen punkt medan de andra 

religionerna är sammansatta i en punkt.          

 I det centrala innehållet för årskurs 7–9 lyfter läroplanen upp fyra grundläggande 

områden som eleverna ska behandla under sin undervisning i skolan. Den första handlar om 

religioner och andra livsåskådningar. I detta område ska eleverna lära sig om de centrala 

tankegångarna och urkunderna inom kristendomen. Eleverna ska se de utmärkande dragen 

från de tre stora inriktningarna: protestantism, katolicism och ortodoxi. 75  De centrala 

tankegångarna och urkunderna i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 

buddhism 76 . Det visar på särställningen av kristendomen i förhållande med de andra 

världsreligionerna.             

 Eleverna ska gå igenom varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i 

dagens samhälle och lära sig huvuddragen i världsreligionernas historia. Eleverna ska lära sig 

om nya religiösa rörelser och hur detta tar sig i uttryck på både individnivå och samhällsnivå. 

Sekulära livsåskådningar som till exempel humanism och feminism är något som eleverna ska 

lära sig om i religionskunskapen.77           

 Det andra området som heter religion och samhälle ser vi ännu en gång hur 

kristendomen är särställd från de andra världsreligionerna. Eleverna ska gå igenom 

kristendomen i Sverige; hur den har gått från att vara en enhetskyrka till religiös mångfald 

och sekularisering. Samt hur samhället och religionen spelar ett samband i olika tider och på 

olika platser i samhället.78            

																																																								
73 Jarl & Rönnberg, 2015, s. 111. 
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 I Lgr11 tar de upp hur elever ska lära sig om olika konflikter som har med religion att 

göra. Eleverna ska lära sig om religionernas roll i aktuella politiska konflikter utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt och att kunna se konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska 

samhällen. I till exempel frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.79 

Detta leder in på hur Lgr11 har fortsatt sitt arbete med att lyfta fram livsfrågor som en central 

del i undervisningen. I det tredje området som heter identitet och livsfrågor som ska lyfta om 

hur olika livsfrågor, som till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet.80 

Religionsundervisningen ska enligt Lgr11 även ta upp hur religioner och andra 

livsåskådningar kan forma identiteter och livsstilar och ska även lyfta olika religiösa riter som 

kan vara en grund till hur religioner och andra livsåskådningar kan forma en identitet. Dessa 

riter kan vara till exempel namngivning och konfirmation.81     

 Det fjärde och sista området handlar om etik. I området om etik ska eleverna lära sig om 

vardagliga moraliska dilemman och kunna analysera och argumentera utifrån olika etiska 

modeller. Lgr11 tar upp två olika exempel som konsekvens- och pliktetik.82 Eleverna ska 

även lära sig om olika föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till 

etiska resonemang som till exempel dygdetik.83 Eleverna ska även gå igenom etiska frågor 

utifrån människosyn med grund i olika religioner och livsåskådningar. Genom att använda sig 

av olika etiska begrepp ska eleverna kunna gå igenom detta etiska område.  

3.2 Kristendomens- och hinduismens framställning och läroplansutveckling från Lgr62–

Lgr11 

Skillnaderna inom hinduismens roll som har uppkommit från Lgr62 till Lgr69 är egentligen 

mycket liten. I Lgr62 står det i målet att eleverna ska lära sig om samfundsformer samt om 

viktiga icke-kristna religioner.84 I dessa viktiga icke-kristna religioner så skrivs det inte ut 

vilka religioner som anses som viktiga under denna tid.  

I Lgr62 skrivs det även att eleverna ska arbeta för att skapa en förståelse för andra 

livsåskådningar i världen. Även i detta stycke kan man antyda att hinduismen finns med även 

om det inte står utskrivet i texten. Hinduismens roll i Lgr62 är oerhört liten och får ingen 

direkt plats i läroplanen. Kristendomen är fortfarande den mest dominerande religionen i 

																																																								
79 Lgr11, s. 209. 
80 Lgr11, s. 209. 
81 Lgr11, s. 210. 
82 Lgr11, s. 210. 
83 Lgr11, s. 210. 
84 Lgr62, s. 217. 



 23 

klassrummets undervisning, även om läroplanen är tydlig med att kristendomskunskapen ska 

vara ett icke-bekännande ämne till skillnad från tidigare läroplaner.85 

I Lgr69 däremot så skrivs hinduismen ut för första gången i en svensk läroplan. 

Eleverna ska även lära sig om övriga religioner i den formen att eleverna ska veta om de 

övriga religionernas utgestaltning i tro och liv inom judendomen, islam, hinduism, buddism 

och naturfolkens olika religioner.86 Under 60-talet började invandra hinduer från Indien till 

bland annat Sverige efter Indiens självständighet.87 Det kan vara en tänkbar förklaring till att 

Skolöverstyrelsen som satt ihop läroplanen har tagit till sig av samhällets utveckling. 

Vi kan även se att i Lgr69 skrivs det att: 

 

Vår tid präglas vidare av en stark internationalisering. De stora problemen idag berör människor 

världen över. De har inte sällan samband med livsåskådningarna, både religiösa och icke-

religiösa. Ofta märker man en växelverkan mellan åskådningarna och samhällsliv. Dels 

påverkar –aktivt och passivt– olika livsåskådningar tolkningen av och inställningen till såväl 

samhällsproblem som enskilda människors situation. Dels återverkar samhälls- och 

världsproblemen på de olika livsåskådningarna. Dessa problem tvingar till ställningstaganden 

och till kontakter mellan olika uppfattningar.88 

 

Citatet ovan från Lgr69 visar utvecklingen i läroplanerna och hur andra livsåskådningar får 

mer plats i undervisningen. I detta citat är Lgr69 tydlig med att inte nämna några specifika 

religioner. Men i och med att Lgr69 är den första läroplanen som nämner hinduismen och har 

stora delar av andra världsreligioner i lärostoffavsnittet samt i huvudmomenten menar jag att 

det är ett steg framåt för hinduismens roll i det svenska klassrummet samt i de svenska 

läroplanerna.  

Precis som Hartman skriver i sin forskning ser man i min undersökning att de viktigaste 

förändringarna som skedde under denna tid var bland annat att man gick från 

kristendomskunskap till religionskunskap men även att man förde in nya tankar om lärande 

gällande elevernas egna erfarenheter och tankar.89  

I läroplanerna Lgr80 och Lpo94 har min studie visat att det finns både likheter och 

skillnader och att olika delar av undervisningen har utvecklats. Att hinduismen som skrev ut 

som en enskild religion i Lgr80 men ännu en gång placerades in i grupp som ”andra 
																																																								
85 Lgr62, s. 217. 
86 Lgr69, s.176. 
87 Immigrant-institutet, 2015.  
88 Lgr69, s. 176. 
89 Hartman, 2009, s. 6. 
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världsreligioner” i Lpo94. Vi ser att hinduismen inte får någon tydlig beskrivning i vad som 

eleverna ska lära sig i varken Lgr80 eller i Lpo94 och vi ser i min studie att hinduismen får 

ännu mindre plats i Lpo94 i jämförelse med Lgr80.  

Vi ser även att kristendomen fortsätter vara särställd från de andra religionerna men vi 

ser även att Bibelns betydelse minskar från Lgr80 till Lpo94. I Lgr80 tar Bibeln en stor plats i 

religionskunskapen till skillnad från Lpo94. Men Bibeln tas inte helt bort utan finns ständigt 

med för eleverna att studera. Detta kan ses som att kristendom i Lpo94 inte länge påverkar oss 

religiöst utan mer kulturellt. Färre konfirmerar sig och fler går ur svenska kyrkan enligt 

Svenska kyrkans forskningsenhet.90 Det kan vara tecken på denna förändring att kristendom 

inte längre påverkar oss religiöst i samma utsträckning utan mer kulturellt. 

En förändring i vem det är som har ansvar för att elevernas kunskapsinhämtning sker i 

förändringen mellan Lgr69 och Lpo94. Linell beskriver det på följande sätt i sin rapport.  

 

Om det i Lgr 80 talades vid flera tillfällen om att det är eleven ”som lär sig”, poängteras 1994 

att det är skolan som har ett ansvar för att eleven lär sig. Naturligtvis är uttryckssättet en följd av 

det förändrade ansvarsystemet men även andra konsekvenser kan förstås bakom denna 

annorlunda tankefigur.91 

 

Linell menar att det finns en rimlig tolkning av denna förändring; att det finns en insikt om att 

en enskild lärare och hans elev inte klarar att realisera uppställda mål utan hjälp. Men Linell 

menar också att ”resultat är stort beroende av de villkor som ges för lärandet”. Genom att 

lägga skolans resultat som ett ansvar för skolan som institution måste den skapa rimliga 

förutsättningar för lärande och ge eleverna möjligheter att nå̊ sina uppställda mål.92 

Denna förändring är något som påverkade läroplanen och skolan i helhet. Den slutsats 

vi kan dra i jämförelsen mellan dessa två läroplaner är att kristendomens roll fortsatt är 

särställd och att de andra religionerna och hinduismen tappade det lilla utrymme den fått i 

Lgr80 till Lpo94. 

I Lgr11 syns en fortsatt utveckling på hur livsfrågor har vuxit fram till en central del i 

läroplanen. Något som vi kan se i denna läroplan är att hinduismen nämns även endast en 

gång i denna läroplanen med. Det finns ett större fokus på vad eleverna ska lära sig angående 

de andra världsreligionerna där hinduismen tas med. Att hinduismen endast nämns en gång är 

fortfarande för lite precis som de andra världsreligionernas roll i läroplanen. Skolan ska vara 
																																																								
90 Svenska kyrkan, 2015. 
91 Linell, 2007, s. 37. 
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en oberoende part i ämnet religion och då vi i Sverige inte har någon statsreligion borde alla 

religioner få lika stor plats i undervisningen. Men det finns ett hopp för att hinduismen ska få 

en ännu tydligare roll i läroplanen då vi som samhälle fortfarande går framåt.  

Från Lgr62 till Lgr69 skrevs det lite om hinduismen, men utvecklingen i det svenska 

samhället samt de svenska läroplanerna för högstadiet gör att hinduismen får en mer 

framställd roll i de senare läroplanerna. 
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4. Sammanfattning och slutsatser 
I kapitlet slutsatser och sammanfattning sammanfattar jag uppsatsens huvudpoänger och de 

slutsatser som man kan dra genom min undersökning om läroplanerna. För att ge ett tydligt 

svar på mina frågor kommer frågeställningarna ställas ännu en gång och besvaras enskilt. Jag 

kommer även ge förslag på hur man kan bygga vidare på min studie och med mina slutsatser 

vill jag ge andra studenter och lärare möjligheten att få upp ögonen för hur viktig 

läroplansutvecklingen är för skolan. Jag vill även visa framställningen av kristendomen och 

hinduismen och ge en förståelse varför det ser ut som det gör. 

Den första frågeställningen lyder: Hur framställs hinduismen jämfört med kristendom i 

läroplanerna från 1962 till 2011? Under tiden från Lgr62 till Lgr11 har det skett många 

förändringar i vissa avseenden och mindre förändringar i andra avseenden.  

Mellan Lgr62 och Lgr69 har det inte blivit en så stor skillnad i praktiken. Man skriver i 

Lgr62 att eleverna ska skapa en förståelse för andra livsåskådningar i världen men då mitt 

fokusområde är kristendom och hinduism så ser man att hinduismen inte skrivs ut i 

läroplanen. Man kan antyda att hinduismen ingår i världsreligionerna men i jämförelse med 

kristendomen så är hinduismens plats oerhört liten. Kristendomens roll är dominerande i 

läroplanen och man är tydlig med att visa att den står särställd i förhållande med de andra 

världsreligionerna. Men man skriver också att kristendomskunskapen ska vara icke-

bekännande religion, något som man inte skrivit i tidigare läroplaner.  

I Lgr69 står det i målet att undervisningen har gått från att vara kristendomskunskap till 

undervisning i religionskunskap, ett tydligt tecken på en mer inkluderande undervisning i 

religionskunskap. I Lgr69 tar hinduismen ett steg i utvecklingen. Här skrivs hinduismen ut i 

text för första gången i en svensk läroplan. Man gör framsteg i läroplanen Lgr69 då man 

tydligt visar att andra livsåskådningar får mer plats i undervisningen. Att man i Lgr69 skriver 

ut hinduismen och andra världsreligioner med i lärostoffet och huvudmomenten i läroplanen 

tar man ett steg framåt mot en undervisning om samtliga världsreligioner.  

Men kristendomen glöms inte bort. Man skriver att eleverna ska lära sig om de bibliska 

skrifternas grundtankar, genom att läsa Gamla och Nya testamentet. De ska kunna utkorelsen, 

förbundsfolket och vad frälsningshistorien är för något i Gamla testamentet. I Nya testamentet 

ska eleverna lära sig om Jesus, den i Gamla testamentet utlovade Messias.  

Kristendomen står särställd gentemot de andra religionerna och man är väldigt tydlig 

med vad man ska lära sig. Hinduismen har en mer övergripande roll i undervisningen där 

eleverna ska lära sig grunderna i hinduismen men inte på ett lika djupgående sätt som i 

kristendomen.  
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Denna utveckling fortsätter sin framfart när Lgr80 presenteras. I Lgr80 får hinduismen 

utrymme och skrivs ut i läroplanen. Men vi ser också att det är väldigt otydligt vad eleverna 

ska lära sig om hinduismen till skillnad från kristendomen. I Lgr80 lyfter man dock fram 

vikten av att undervisa om andra världsreligioner, men framförallt för att kunna jämföra dessa 

med kristendomen.  

Gällande kristendomen tar Bibeln en stor plats i Lgr80 och kristendomen står fortsatt 

särställd från de andra religionerna. Men i Lpo94 ser vi en utveckling i kristendomens 

minskande värde för religionskunskapen. Vi ser att Bibelns inflytande minskar väldigt 

mycket. Man ska längre inte lära sig Bibeln utantill eller använda den som grundläggande 

material för att lära sig om kristendomen. Bibeln tas dock inte bort i Lpo94 utan används som 

ett material att studera. Denna förändring kan vara en grund till att färre och färre konfirmerar 

sig och att fler och fler går ur svenska kyrkan.  

Men kristendomen fortsätter att vara särställd i Lpo94. En skillnad i hur hinduismen 

framställs i Lpo94 är att det lilla utrymme hinduismen fått i Lgr69 och Lgr80 försvinner i 

Lpo94. Hinduismen sätts in i gruppen om världsreligioner och vad som ska undervisas 

beskrivs inte lika djupgående. Slutsatsen jag drar i min studie av dessa läroplaner fram till 

Lpo94 är att det lilla utrymme som hinduismen och andra världsreligioner fått under Lgr69 

och Lgr80 försvinner och kristendomen fortsatt står särställd och är den religion som är 

viktigast i undervisningen.  

I Lgr11 ser vi att hinduismen får tillbaka sin plats och skrivs ut i läroplanen. I 

läroplanen har hinduismen och de andra världsreligionernas roll och framställning ökat i 

förhållande till kristendomen. Det står vad eleverna ska lära sig om hinduismen och de andra 

världsreligionerna på ett mer djupgående sätt. Men kristendomen har fortfarande en särställd 

plats i läroplanen och man skriver om hur undervisningen ska ge kunskap och förståelse för 

hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.  

Från att gå från kristendomskunskap som i stort sett endast handlade om Bibeln och 

kristendom till att gå till religionskunskap där de största världsreligionerna får plats med 

livsfrågor och människovärde och allas lika värde oavsett religion är en stor framgång. Vi ser 

att läroplanerna följer samhällets utveckling gällande andra religioner och samhällsfrågor.  

Men i denna utveckling finns det även frågetecken och tveksamheter. Något som jag 

tycker är genomgående för samtliga läroplaner är att man ständigt framställer kristendomen 

som norm i religionsundervisningen. Det kan förstås då vi i Sverige har haft kristendom som 

en stor faktor till att vårt samhälle ser ut som det gör. Men varför ska hinduismen och andra 
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världsreligioner ofta jämföras i förhållandet till kristendomen istället för att presenteras på 

sina egna villkor?  

I ämnet religion ska den svenska skolan ska vara en oberoende part, vilket borde betyda 

att samtliga religioner borde få lika stor plats i svenska skolans läroplaner och klassrum. Även 

att Sverige inte har någon statsreligion borde vara ett argument för att samtliga religioner ska 

få lika stor plats i den svenska skolundervisningen. Men så är inte fallet och om vi minns 

tillbaka till Skolverkets förslag och den reaktion som uppstod så ser vi att kristendomen 

fortfarande har en betydande plats i det svenska samhället och skolan.  

Konsekvenserna jag ser av att kristendomen fortfarande har en betydande och särställd 

plats i läroplanerna är att skolan inte kan ses som helt oberoende part gällande religion och att 

kristendomen ses som den viktigaste religionen i skolan och det är den religionen som får 

flest undervisningstimmar och mest fokus bland lärare och elever. Det kan leda till att 

eleverna går ut med tanken om att kristendomen är den viktigaste religionen och att religiösa 

fördomar sprids.  

En annan förklaring till varför inte hinduismen inte fått genomslag i läroplanerna är det 

som Härenstam skriver i sin rapport. Att den bild som visas upp av hinduismen är en negativ 

bild av en religion som inte förstår medmänsklighet eller förståelse för utsatta.93 

Det kan även förklaras med hur religionsämnet är ett svårt ämne att undervisa i som 

Lendahls visar i sin forskning. Att lärare utsätts av politiska och religiösa organisationers krav 

på undervisningen samtidigt som föräldragrupper har sina egna krav på undervisningen till 

deras barn. Detta kan vara en förklaring till varför det är svårt att genomföra en större 

förändring i framställningen av hinduismen i läroplanerna. Kraven och pressen på lärarna och 

skolverket tycker på från olika håll som vi kan se i Lendahls insamlade synpunkter på 

religionsundervisningen i avsnitt 2.3 tidigare forskning.  

En fråga som uppkommit under min forskning som skulle kunna vara en framtida 

forskningsfråga är varför hinduismen har setts som mindre betydelsefull i undervisningen 

under flera decennier? Läroplanernas utveckling kan ses som att hinduismen har fått en mer 

betydande plats i undervisningen på senare tid men jag tycker att hinduismens roll ofta glöms 

bort, något som även ses på universiteten där både hinduism och buddhism behandlas under 

några fåtal veckor medan kristendom, islam och judendom får en betydligt större plats och 

mer tid i undervisningen. Borde inte universiteten och högskolor ge en mer jämställd 

undervisning om religionerna om vi nu i Sverige inte har någon statsreligion och vi 

																																																								
93 Härenstam, 2006, ss. 47–48. 
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lärarstudenter ska undervisa i dessa ämnen? Vi lärare ska undervisa om alla religioner och får 

vi en jämställd undervisning på universiteten och högskolor tar vi med det ut i klassrummen 

där eleverna får en mer helhetsbild på samtliga religioner. 

Den andra frågeställningen lyder som följande: Hur har läroplanerna förändrats från 

Lgr62 till Lgr11? Här studerar jag särskilt förändringar som har påverkat framställningen av 

hinduism och kristendom i religionskunskap för högstadiet.  

 Läroplanerna har gjort stora förändringar från 1962 till 2011. Från början 1962 så 

skriver man att undervisningen har som mål att undervisa och orientera eleverna om de 

bibliska skrifterna och dess innehåll, om kristen tro och huvuddragen av kristendomens 

historia. En väldigt tydlig utgångspunkt för det som kallades kristendomskunskap. Man 

skriver också om hur eleverna ska lära sig om olika strömningar som ifrågasatt de religiösa 

sanningarnas värde och få en inblick i nutidens etiska och religiösa grundfrågor. Etik tar sin 

början redan här och det är något som kommer följa med i läroplansutvecklingen. Men etiken 

i Lgr62 är grundat i kristendomens värden och etiska dilemman. I läroplanen Lgr62 skriver 

man även hur lärare och elever ska arbeta. Lärarna ska arbeta på sådant sätt att eleverna 

förstår allvaret i de frågeställningar som tas upp i klassrummet. Målet med detta sätt att arbeta 

är att eleverna självständigt ska förvärva sina kunskaper och främja elevernas personliga 

utveckling.  

I Lgr69 tar läroplanernas utveckling ett stort steg i religionskunskapen då man går från 

att vara kristendomskunskap till religionskunskap. Genom detta tar man ett stort steg i att 

eleverna ska lära sig om andra religioner på ett mycket tydligare sätt än i Lgr62.  

I Lgr69 är det återigen etik och livsåskådning som tar extra plats i läroplanen och 

undervisningen. Eleverna ska diskutera de väsentliga frågorna kring dessa ämnen och lärarna 

ska belysa detta utifrån den kristna tron i första hand.  

I Lgr80 fortsätter utvecklingen av individens roll i läroplanen men även livsfrågor och 

etik lyfts fram som viktiga delar i undervisningen. I Lgr80 står religionskunskapen under 

rubriken ”Människans frågor inför livet och tillvaron: Religionskunskap” vilket ger en bild 

om vad som är fokus i religionsämnet i denna läroplan.  

Elevernas egna upplevelser och iakttagelser ska fortsatt vara utgångspunkt i 

undervisningen precis som i tidigare läroplaner och skolan ska hjälpa eleverna att bearbeta 

frågor om livet och tillvaron. En stor skillnad i denna läroplan är att man nu benämner 

religionen men betoning på funktionen för individen istället för att beskriva den som ett 

socialt och kulturellt fenomen som de gjort i tidigare läroplaner.  
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Lpo94 fortsätter med utvecklingen och framläggningen av etik och livsfrågor som en 

central del i undervisningen; detta ska ge eleverna en personligutvecklingsprocess. I Lpo94 är 

det fortfarande etik och den personliga utvecklingen som tar stor plats. De skriver som en 

utveckling på varför den personliga utvecklingen är viktig att varje människa behöver 

reflektera över livsfrågor för att skaffa sig en erfarenhet och de redskap för att kunna hantera 

olika situationer som eleverna kommer ställas inför under livets gång.  

En annan sak som Lpo94 utvecklar är att varje elev har rätt till sin egen livsåskådning 

samt att undervisningen ska vara allsidig. Det har framkommit i de andra läroplanerna men 

inte alls med samma tydlighet. Men det fortsätter att utvecklas i Lgr11 där 

mångfaldsbegreppet och olika livsfrågor blir en central del i undervisningen. Lgr11 tar även 

den upp etik och moral som något som eleverna ska ha med sig i sina analyser. Men den 

största utvecklingen i läroplanen Lgr11 är att religionsundervisningen ska bidra till att 

utveckla elevernas kunskaper om hur olika religioner ser på ämnen som kön, sexualitet och 

relationer; något som inte tagits upp i de tidigare läroplanerna.  

Sedan Lgr62, där min forskning startade, har läroplanerna gjort stora framsteg vad som 

gäller en mer inkluderande undervisning i religionskunskapen. Man har gått från att vara 

kristendomskunskap där Bibeln är största fokus till att man pratar om jämställdhet och 

mångfald. Man tar upp ämnen som etik, moral och livsfrågor i nästan alla läroplaner och ju 

mer tiden går får dessa frågor större plats samtidigt som att undervisningen blir mer och mer 

elevcentrerad. Men elevens personliga utveckling har alltid varit en grund i läroplanerna. 

Läroplanerna har tagit stora framsteg och ju mer samhället utvecklas så kommer läroplanerna 

vara tvungna att följa med för att de ska fungera som en grund till att fostra demokratiska 

medborgare och bygga upp ett mer jämställt förhållande till samtliga religioner. 
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