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Sammanfattning 

Studien undersöker hur religionsämnet och värdegrunden gestaltas i läroplanen Lgr11 samt hur 

fyra lärare ser på sitt användande av den. Till textanalysen har vi använt oss av en 

ideologikritisk kvalitativ textanalys för att på så sätt komma fram till vad det är som texten 

säger men även sätta den i en större kontext. Lärarna har vi tillsammans intervjuat en och en 

vid olika tillfällen. Genom att använda oss av läroplansteori lyfts begreppet läroplan till en 

högre nivå, till att vara något mer än ett textdokument. Resultatet visar att en läroplan påverkas 

av det samhälle den skrivs i och att lärare ser på en läroplan på olika sätt beroende på hur länge 

de jobbat som lärare. Införandet av Lgr11 ses som något positivt från alla vi intervjuat, framför 

allt lyfts det centrala innehållet som den mest värdefulla förändringen.  
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Inledning 

 

Vi har båda stort intresse för ämnet religion, därav vårt yrkesval till religionslärare. Det är även 

ett område som aktualiserats i skoldebatten på senare år. Samhället förändras kontinuerligt och 

har förändrats i snabbare takt de senaste decennierna. Religionsundervisningen färgas av 

politik, kultur, samhälle och individer, vilket även påverkar de val lärare gör när de utformar 

den undervisning som ska erbjudas våra unga. Därför valde vi att basera vår studie på just detta. 

I och med den föränderliga världen som vi idag lever i och människors fördomar, anser vi att 

det är av största vikt att använda religionsundervisningen som en förmedlingsväg för att nå en 

förståelse för alla människors lika värden. Vår förhoppning är att de elever vi kommer att ha 

framför oss under vårt yrkesliv kommer att styra vårt samhälle i rätt riktning, till ett samhälle 

där mänsklig frihet och rättvisa prioriteras. Att genom denna studie få en inblick i hur lärare har 

det ute i verkligheten i dag och vad de har för erfarenheter av att möta unga i lärandesituationer, 

och då speciellt vid implementering av värdegrunden och den nya läroplanen Lgr 11 i 

religionsundervisningen, hoppas vi ska kunna bidrar till att den blivande läraren kan använda 

kunskaperna för att förberedas för sitt kommande uppdrag. Denna studie vill vi plantera som 

ett frö i den ständigt föränderliga verkligheten, i en värld där kunskap vägleder människan till 

förståelse för och tolerans gentemot andra. Vi vill även tacka de lärare som avsatt tid och med 

ett positivt och grundligt engagemang hjälpt oss att göra denna studie genomförbar.  

 

 

Arbetsfördelning 

Vi har delat upp arbetet utifrån de två valda delarna av läroplanen som vi valt att analysera i vår 

studie. Kursplanen har Kristna bearbetat och Sara har bearbetat värdegrunden. Vidare har vi 

delat upp intervjuerna utifrån de tre olika frågorna som vi utgått ifrån. Kristina har ansvarat för 

fråga ett och två, Sara för fråga tre. Angående diskussionen diskuterar vi våra enskilda analyser 

tillsammans för att gemensamt knyta ihop uppsatsen med vår teori och tidigare forskning.  
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Bakgrund 

 

Skolan ingår i ett samhälle som ständigt förändras vilket resulterar i att skolan även speglar det 

samhälle som den ingår i. Skolans uppgift är att förbereda elever till att bli demokratiska och 

goda medborgare i det samhälle som de är en del av. Det svenska samhället har förändrats de 

senaste årtiondena vilket även gäller den svenska skolan. I många studier konstateras Sverige 

som ett av världens mest sekulariserade länder, dock har Sverige aldrig varit så mångetniskt 

och mångreligiöst som idag.1 Beroende på hur man väljer att se på religiositet kan man 

emellertid se det som att den inte har försvunnit utan att det snarare handlar om att religiositeten 

har förändrats.  

Ämnet religionskunskap är också ständigt i förändring, framför allt med tanke på den 

mångkultur vi har i Sverige, där elever med olika kulturella bakgrunder ska tillgodoses i 

undervisningen. I enlighet med skolans värdegrund ska eleverna utveckla god tolerans införa 

andra, oavsett kulturell bakgrund, tro och levnadssätt. Inom detta uppdrag spelar religionsämnet 

idag en betydande roll. I Lgr 11 står det ”Eleven ska ha förståelse för etiska begrepp som kan 

kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar 

till exempel frihet och ansvar.”2 

Historiskt sett så har religionsämnet haft en central roll i den svenska skoldebatten. Kyrkan 

och kristendomen har haft en stor tyngd i skolundervisningen men i och med att de fått en 

mindre auktoritet i det övriga samhället har den även fått en mindre betydande roll i skolan. 

Idag ger läroplanen kristendomen en viss särställning gentemot de övriga världsreligionerna. 

Men det framgår även att de övriga, tillsammans med bland andra nyreligiösa rörelser, privat 

religiositet och sekundära livsåskådningar ingår i det centrala innehållet.3 Vad som gäller för i 

stort sett hela den nya läroplanen är att det har blivit mer tydligt vad det är som exakt ska tas 

upp i undervisningen. Detta minskar lärarnas utrymme att själva få möjlighet till att anpassa sin 

undervisning utifrån de förutsättningar som finns och utifrån de elever som de har.  

Även historiskt sett kan man se tydliga förändringar av religionsämnet. När 1962 års läroplan 

författades var det grundskolans första och i och med den ändrades namnet kristendom till 

kristendomskunskap. Vidare tillades att undervisningen skulle vara objektiv och lära ut olika 

trosåskådningars innebörd. ”Kristendomsundervisning måste bedrivas så att den icke kränker 

                                                 

1 Andersson m.fl. (2009). s. 27. 
2 Lgr 11,  
3 Lgr 11,  
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den enskildes rätt till tanke och trosfrihet.” 4 Objektivitetskravet skapade debatt vilket ledde till 

en osäkerhet hos lärarna. Lärarna kände sig hämmade, vad innebar det att vara objektiv? Dock 

ska tilläggas att bibeln och dess budskap fortfarande stod i centrum. Den största förändringen 

som skedde i och med läroplanen 69 var att kristendomsundervisningen bytte namn till 

religionskunskap. Vilket kan tyda på ett försök att göra undervisningen mer omfattande.5 Elva 

år senare, 1980 var det dags för en ny läroplan igen och då kom tillägget om människans frågor 

inför livet och tillvaron: religionskunskap. Nu var det mer individfokus, läroplanen lyfte 

elevens personliga uppfattning och förståelse. Elevens livsfrågor var utgångspunkt för studiet. 

Demokratibegreppet lyftes i denna läroplan. Utöver de traditionella religionerna lades även 

andra livsåskådningar till som marxism och humanism.6 Kursplanerna visade tydligt på att 

eleverna skulle få en bred kunskap i de olika religionerna och i de områden som rörde etik, 

moral och livsåskådningar.7 Denna förändring bottnade dels i att begreppet mångkultur 

etablerades och dels i att man under andra halvan av 1900-talet började lägga mer fokus på 

individens roll, vilket hunnit befästa sig när Lgr 80 skrevs. 

När Lpo 94 skulle skrivas sökte man underlag som skulle svara mot de omvärldsförändringar 

som skedde. Europas geopolitiska förändringar och ett alltmer mångkulturellt svenskt samhälle 

var bland andra några av de förändringar som lyftes fram.8 I Lpo 94 låg fokus på individen och 

”hur individen ska utveckla förmågor att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin 

omgivning”.9 Religionsämnet syftade till att ge eleverna en kunskapsgrund att agera 

ansvarsfullt utifrån. Läroplanen lyfte även det faktum att i och med att vi nu levde i ett 

internationaliserat samhälle krävdes det av eleverna att de skulle utveckla ett synsätt som 

innebar en förståelse för hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Lpo 94 menade 

även att det var viktigt att förstå hur det svenska samhället hade påverkats av den kristna 

traditionen som legat till grund för vårt land under många år. Även sambandet mellan religion 

och samhälle runt om i världen gavs en särskild vikt.  

Vi anser att, i och med den nya läroplanens införande 2011 det är intressant och relevant att 

göra en studie som når oss lärarstudenter. Detta för att ge oss en inblick i dels hur lärare ser på 

förändringarna och dels vad det faktiskt är som har ändrats. Skolan är en del av samhället och 

                                                 

4 Lgr 62, s. 221. 
5 Almén (1994), s. 16. 
6 Lgr 80 s. 128. 
7 http://www.flr.se/docs/dokument/religionskunskap-gr.pdf 2012-09-04 
8Englund (2012) s. 185. 
9 Lpo94,  

http://www.flr.se/docs/dokument/religionskunskap-gr.pdf
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eleverna vår framtid. Därför är det viktigt att även samhället tar del av det som sker i skolan. 

De styrdokument som skolan följer är skrivna med sin utgångspunkt i det samhälle som vi lever 

i idag och genom att granska dem går det att se om det finns en koherens mellan dessa två. 

Genom att lyfta in lärarperspektivet hoppas vi kunna få en vidare bild av hur den nya 

läroplanen påverkar lärare och deras arbete. Vi vill att vår uppsats ska studera något mer än 

dokumentet läroplanen som på papperet kan säga en sak men som när den ska appliceras i 

praktiken leder till något annat. I slutändan är det lärarna som jobbar med den och som ansvarar 

för att den följs och att adekvat kunskap lärs ut.  

 

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

 

Roth har skrivit boken Den mångkulturella parken som vi valt att använda i vår studie. 

Utgångspunkten för denna bok berör frågor om hur vi skall förhålla oss till det mångkulturella 

samhället inom skolans verksamhet samt hur skolan har fått en central roll i samhällsdebatten 

rörande Sverige som mångkulturellt. Han problematiserar skolans uppdrag i demokratifostran 

och lyfter vikten i ett samarbete mellan olika instanser samt hur en gemensam målsättning i ett 

mångkulturellt samhälle kan se ut, där klass, kön och tidigare utbildningsbakgrund inte ska 

begränsa människor att utbilda sig. Roth använder sig av metaforer för att förklara ”den 

mångkulturella parken”. Dessa metaforer har använts som pedagogiska illustrationer och som 

heuristiskt hjälpmedel för att lyfta olika etiska problem till diskussion rörande det 

mångkulturella samhället.10 Han beskriver skolan som ett ”miniatyrsamhälle” där människan 

för första gången lär sig att agera tillsammans med andra i ett socialt sammanhang och i en 

organiserad verksamhet. I detta sammanhang uppstår värdekonflikter, där lärare behöver göra 

medvetna val och föräldrar behöver ha inflytande. Roth problematiserar dessa aktörers roll i 

barnets utveckling. Han menar att dessa värdekonflikter blir speciellt brännbara i 

mångkulturellt sammanhang.  

Vi har även använt oss av Pihlgrens bok: Demokratiska arbetsformer där författaren skriver 

om värdegrundsarbete i skolan. Hon menar att demokratifostran är det mest centrala i 

                                                 

10 Roth (2000) 
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läroplanens värdegrund, men att forskningen visar att elevdemokratin i skolan är bristfällig. 

Pihlgren problematiserar värdegrunden i praktiken och hur lärare kan få hjälp att implementera 

den i klassrummet.11   

Selanders bok Livstolkning: Om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt 

perspektiv är en förutsättningsanalys som behandlar religionsämnets didaktiska frågor, att 

genom ett didaktiskt perspektiv beskriva hur livstolkning beaktas i skolan. Här förklaras 

förändringen av religionsämnet över tid, de olika religionernas betydelse och hur olika 

teologiska metoder påverkar valet av undervisningsinnehåll. Selander beskriver skolans uppgift 

att stötta eleverna i deras försök att finna utgångspunkter i att förstå och tolka livet. Han menar 

även att skolan är den plats där människan vistas och där livstolkningsprocessen är som mest 

aktuell samt att denna tid är avgörande för resten av livet. Där menar Selander även att 

religionsämnet spelar en viktig roll i utformande att värderingsmönster.12  

Professor Ulf P. Lundgren är författare till Att organisera omvärlden. En introduktion till 

läroplansteori och är en av de första som i Sverige myntade begreppet läroplansteori. Lundgren 

menar att läroplansteorins första fråga man bör ställa sig är: Hur kan vi organisera vårt vetande, 

så att vi kan lära ut det? Svaret på denna fråga beror till stor del på hur man ser på kunskap och 

vad det är som är värt att veta. Denna kunskapssyn har förändrats genom tiderna och Lundgren 

pratar om fem sådana perioder. Eftersom denna bok är skriven för trettio år sedan kan vi utgå 

ifrån att vi nu befinner oss i en ny sådan. Dessa perioder är även starkt förknippade med vilken 

typ av regering som sitter vid makten. 13 Genom att använda sig av läroplanskoder avses de 

sammanfattade principerna för urval, organisation och förmedlingsform för skolans 

undervisning. De fyra läroplanskoder Lundgren myntade är Klassisk läroplanskod som syftar 

till att förädla människan i riktning mot ett ideal som nås genom självdisciplinerade studiefält. 

Denna kod tappade kraft i Sverige efter andra världskriget, men har haft större kraft ute i 

världen. Realistisk läroplanskod syftar till en vetenskaplig förståelse av världen. 

Realgymnasierna var på sin tid en förespråkare av denna kod, idag de naturvetenskapliga 

programmen och de som är anpassade för direkt passage till arbetslivet. Den Moraliska 

läroplanskoden syftar till att ingjuta en moral och lojalitet hos eleverna vars innehåll speglar 

maktens värderingar. Efter andra världskrigets slut skedde kraftiga förändringar av det 

moraliska innehållet. Fokus lades nu på demokratiska värden och respekt för oliktänkande och 

                                                 

11 Philgren (2012) 
12 Selander (1994) 
13 Lundgren (1983) 
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minoritet. Religiösa och patriotiska värden fick backa. Den fjärde och sista läroplanskoden som 

Lundgren redogör för är den Rationella, nyttokoden som syftar till att anpassa eleverna till de 

behov som finns i samhället. Exempelvis att förbereda elever för kraven från arbetsgivare och 

allmänheten, som kan innebära att de hellre ska lära sig läsa instruktioner och fylla i blanketter 

än att läsa gamla skönlitterära klassiker.14 Hartman menar dock att de tre läroplanskoderna inte 

räcker till när det kommer till religionsundervisningen och att den moraliska snarare borde 

benämnas teologisk. Han har även utvecklat två andra koder, den proklamatoriska och den 

dialogiska läroplanskoden för att komplettera Lundgren. Dessa två syftar till att behandla det 

grundläggande förhållningssättet till stoffet och undervisningen, något som Hartman anser har 

varit en nyckelfråga i debatten om religionsämnet de senaste årtiondena. Vad den 

proklamatoriska läroplanskoden utgår ifrån är att det finns ett samband mellan kvantiteten 

undervisning och inlärningseffekten och mellan det läraren lär ut och det eleven lär in. 

Undervisningen i sig leder alltså alltid mot det önskade målet. Initiativet ligger hos läraren och 

det är denne som är i centrum i den pedagogiska processen, inte eleven. Den dialogiska 

läroplanskoden bygger på att det är interaktionen mellan eleven och läraren som ligger i den 

pedagogiska processens centrum. 15  

 Lundgren menar vidare att det är nödvändigt att ge en läroplan en viss struktur och att det 

finns tre nivåer till detta. Dessa tre nivåer avser styrningen av utbildningen. Begreppet läroplan 

avser styrning och kontroll av utbildning och undervisning vad gäller mål, innehåll och metod. 

Den första nivån avser hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras. 

Varför premieras en viss kunskap över en annan? Vad som avses är såväl objektiva villkor för 

en viss utbildning som olika ideologier kring utbildning och hur dessa formar, styr och 

kontrollerar utbildningens mål, innehåll, metodik och formerna för kontroll. Den andra nivån 

avser frågor kring hur en läroplan konkret utvecklas. Här behandlas besluts- och 

kontrollprocesserna för när ett konkret styrinstrument för utbildningen formas. Den tredje nivån 

avser frågor kring hur en konkret läroplan och ett konkret läromedel styr den faktiska 

undervisningsprocessen. Hur leder denna process till olika typer av inlärning och socialisation? 

16 

Professor Göran Linde jobbar vidare med läroplansteorin i Det ska ni veta! – en introduktion 

till läroplansteori. Linde utgår från den engelske pedagogen Bernsteins sats att det är genom 

                                                 

14 Linde(2006). s. 34-25. 
15 I Almén m.fl.(2000). s. 233-235. 
16 Lundgren (1983) s. 21-22. 
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läroplanerna som vi kan se vad det är som räknas som giltig kunskap. Linde menar att denna 

sats leder vidare till nya funderingar och frågor. Frågor som, ”vem är det som bestämmer vad 

som ska räknas som giltig kunskap? Är det läroplansmakaren eller de som tillämpar 

läroplanen?” ”Vem eller vilka det är som behagar räkna visst stoff som giltig kunskap och med 

vilken makt och myndighet, samt med vilken legitimitet de kan pådyvla andra sina idéer i 

gällande läroplaner? ”Vidare menar han att det även är viktigt att studera om det verkligen är 

det som står i läroplanerna som lärs ut i klassrummen.17 Hur det står till med dessa frågor hoppas 

vi kunna studera närmare med hjälp av våra intervjuer. En av konsekvenserna om detta visar 

sig inte stämma är den att eleverna då få en inte alltför likvärdig utbildning.  

Även Linde menar på att Lundgrens läroplanskoder inte är tillräckliga utan lägger till 

Aristokratisk läroplanskod som han menar inte handlar om att lära sig den högsta av kunskaper 

utan att genom beteende och språk skilja eleverna från ”vanligt folk” så att de känner 

tillhörighet med en avskild klass. Linde tar som exempel internatskolor i Storbritannien där 

elever går främst för att befästa sin särställning och exklusiva tillhörighet.18 Dessa 

internatskolor finns även i Sverige och fungerar på ett motsvarande sätt. Ytterligare en 

läroplanskod Linde nämner är den demokratiska eller medborgerliga. Linde menar att det finns 

en viss motsägelse när det kommer till utbildning och kunskap där den å ena sidan fungerar 

som ett skydd mot vidskepelse, indoktrinering, lögn etc. och sätter en grund för ett liv med 

insikter och förmåga till egna ställningstaganden och ett deltagande i samhällslivet. Å andra 

sidan fortsätter Linde, innebär utbildningen en form av maktutövning där det är någon annan 

som valt ut och organiserat stoffet och därmed tagit sig friheten att bestämma över den 

utbildades sätt att tänka och att se på världen och livet.19 

I Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring av Andersson och Sander ges en 

bild av hur Sveriges nya religiösa landskap ser ut i och med den invandring som skett och 

ständigt sker samt hur denna har skapat det Sverige såsom det ser ut idag och att detta ständigt 

förändras. Vidare redogör de för olika religioner och vilken plats de har i det svenska samhället 

samt hur de påverkas.20  Med detta vill vi i vår uppsats visa på att de förändringar som sker i 

samhället också påverkar skolan. I och med de förändringar som sker i skolan krävs det även 

att skolans styrning på ett liknande sätt anpassas för att på bästa sätt kunna motsvara den 

mångfald av individer inom elevgrupperna som numera finns i den svenska skolan.  

                                                 

17 Linde (2006). s 5-6. 
18 Linde (2006) s. 35. 
19 Linde (2006) s. 36. 
20 Andersson & Sander (2009) 
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Jörgen Tholins avhandling Att kunna klara sig i okänd natur. En studie av betyg och 

betygskriterier – historiska betingelser och implementering av ett nytt system studerar ämnena 

engelska, kemi samt idrott och hälsa för att se vilka grunderna har varit för betygsättning i 

årskurs 8. Tholin gör även en historisk undersökning där fokus ligger på betyg och 

betygsättning och hur tankarna om dessa har vuxit fram genom åren. Genom att studera 

läroplaner och lärares möjlighet till eget utrymme i sin undervisning kommer Tholin fram till 

att valet av ämnesinnehåll inte har förändrats nämnvärt. Han menar vidare att det kan bero på 

att lärare jobbar utifrån tidigare läroplaner, att det är läromedlen som styr eller att den 

innehållsmässiga traditionen inte känns värd att ifrågasätta då den har prövats ut ur en längre 

period av tidigare lärare och på så sätt blivit en fungerande enhet. 21 Genom att intervjua lärare 

som har arbetat under både Lpo 94 och Lgr 11 hoppas vi kunna påvisa om det finns några 

likheter med Tholins påståenden och på så sätt bidra till detta område.  

I vår diskussion har vi även använt oss av Molins avhandling Rum, frirum och moral – En 

studie av skolgeografins innehållsval.  Molin menar att frirum, som enligt skolverket är 

decentralieringens yttersta uttryck, där lärare tillsammans med elever ska besluta om 

ämnesinnehåll och metod ger lärarna ett stort utrymme att välja ämnesinnehåll och metod, ett 

utrymme som ökade i och med införandet av Lpo 94.22 Med hjälp av Molins analys av lärarens 

tolkning av frirummet hoppas vi kunna analysera vidare detta frirum, med hjälp av de 

intervjuade lärarnas uppfattning om Lgr 11. Där frirummet kan ha förändrats.  

  

Teori 

”Varje läroplansteori innebär en bestämning av vad som är värt att veta och därmed hur 

omvärlden skall organiseras för lärande.”23 Lundgren menar att läroplansteorins utgångspunkt 

är att hitta ett sätt som gör det möjligt att organisera det aktuella vetandet, så att det går att lära 

ut. En läroplan är uppdelad i tre olika nivåer där den första avser vilka värderingar och 

kunskaper som ingå i den aktuella läroplanen. Frågor som varför en viss kunskap ska vara med 

men en annan inte är exempel på vad som behandlas på denna nivå. 24 Lundgren anser att det 

går att tala om fem olika perioder i pedagogikens historia. Varje läroplan speglar den samtid 

                                                 

21 Tholin (2006). s. 176-177. 
22 Molin (2006). S 204. 
23 Lundgren (1983). s. 16. 
24 Lundgren (1983). s. 21. 
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som den befinner sig i och kan förstås utifrån sitt historiska sammanhang. Varje period har sina 

utmärkande drag när det kommer till motiv och orsaker till en viss pedagogisk utveckling. I och 

med att denna bok är skriven under åttiotalet kan det vara värt att fråga sig om vi inte har 

passerat in i en ny period då den femte perioden har sin början under sjuttiotalet. 25 Detta anser 

vi dock hamnar utanför ramarna för detta arbete och lämnar den till en annan mer lämplig studie. 

Den andra nivån i en läroplan ägnar sig åt de frågor som handlar om hur en läroplan utvecklas 

konkret, vilka är de som beslutar om den? Här ser man även till hur bland annat pedagogiskt 

utvecklingsarbete påverkar utbildningens innehåll. Slutligen avser den tredje nivån i läroplanen 

att beröra frågor om hur denna läroplan ska användas i själva läroprocessen, i samarbetet mellan 

lärare och elever.26 Lundgren menar att det har funnits tre läroplanskoder som har präglat den 

svenska skolan. Klassiska, moraliska och den rationella. Dessa koder byts ut i takt med att 

samhället förändras och vill ha en ny typ av utbildning och elever.27 Vi kommer dock att 

använda oss av Lindes tilläggande läroplanskod Den demokratiska i vår diskussion då vi anser 

att den går att applicera på det textmaterial vi har analyserat.  

Eftersom utbildning inte enbart styrs av ideologiska dokument, den styrs även av vad 

samhället definierar som vetande och aktuell kunskap måste varje läroplan förstås och läsas i 

sin historiska context. Englund anser att forskningen kring läroplaner har tre uppgifter att 

fokusera på för att målet om en så jämlik och likvärdig skola ska kunna uppnås. För det första 

måste de ökade klasskillnaderna och skolans försvagade demokratiroll påvisas och sedan 

problematiseras. För det andra bör det tydliggöras vilken betydelse läroplanens karaktär har. 

Dagens läroplan menar Englund är starkt resultatfokuserad med ett starkt centralstyrt innehåll 

vilket kan leda till mer fokus på betyg och resultat, än på att skapa sig ett intresse för själva 

lärandets innebörd och reflektion över den inlärda kunskapen. Detta får i sin tur konsekvenser 

för lärarnas roll i klassrummet. Den tredje uppgiften för läroplansteorin är att vara uppmärksam 

på hur utveckling och förändring ter sig och analysera läroplans- och utbildningsretorikens 

olika språk och begrepp. Att alltid se till att problematisera det som sägs.28  

  

                                                 

25 Lundgren (1983). s. 21-22. 
26 Lundgren (1983). s. 22. 
27 Lundgren (1983). s. 65 & 84. 
28 Englund m.fl. (2012). s. 27-30. 
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Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är dels att undersöka hur värdegrunden och kursplanen i 

religionskunskap påverkar undervisningens innehåll. Det är också att undersöka vad de fyra 

intervjuade religionslärarna har för uppfattningar om läroplanen de använder sig av i dag. Syftet 

är vidare även att ta reda på om de kan se förändringar från den gamla läroplanen från 1994 till 

den nya läroplanen från 2011 och om skiftet mellan dessa två har förändrat deras sätt att 

undervisa i religionsämnet. Följande frågeställningar är formulerade för att svara mot syftet. 

 

 

1. Vad har lärare för uppfattningar om Lgr11s kursinnehåll i religionsämnet? 

2. Hur uppfattar lärarna att värdegrunden tar sig uttryck i religionsämnet?  

3. Upplever lärarna att deras handlingsutrymme förändrats i religionsämnet i och med 

skiftet från den gamla läroplanen, Lpo 94 till den nya läroplanen, Lgr11? 
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Metod 

 

Vi valde att använda oss av intervjuer och kvalitativ dataanalys som metod i vår studie för att 

kunna besvara frågeställningarna utifrån vårt syfte. Textanalys användes för att möjliggöra en 

fördjupning av Lgr11. Detta för att tydliggöra den och ta reda på vad som skiljer den från Lpo 

94. Skillnader skulle även med hjälp av frågeställningarna framkomma vid intervjuerna. Vi 

fokuserade på två delar av Lgr11, värdegrunden och ämnet religionskunskap. Dessa två delar 

av Lgr11 menar vi ger oss en klar bild av vad läroplanen vill att eleverna ska lära sig och vilken 

typ av samhällsmedborgare Sverige vill ha. Vidare var vår förhoppning att kunna påvisa 

eventuella förändringar och var de kommer ifrån, vilka beslut som ligger till grund för dem och 

huruvida de går att skönja i den samhällsförändring som ständigt sker.  

Genom att använda oss av en kvalitativ textanalys tog vi fram det som vi ansåg var det 

väsentliga för vår studie. Esaisson beskriver att denna typ av analys syftar till att studera delar 

av en text, de delar som anses vara relevanta för en viss studie, för att på så sätt få fram en 

helhet och sedan tolka den utifrån den kontext den ingår i.29 En läroplan författas utifrån det 

samhälle som den ska verka i. Genom att analysera valda delar av den, religionsämnet och 

värdegrunden, gav det oss en bild av vad samhället vill att våra elever ska lära sig. Vidare valde 

vi att kritiskt granska dessa texter för att göra en djupare analys. Esaisson menar att man 

använder ideologikritisk metod för att med denna lyckas upptäcka hur texterna förhåller sig till 

ett större sammanhang.30 Vi gjorde en ideologikritisk granskning av texterna som vi hoppades 

kunde ge oss en bild av hur samhället har påverkat innehållet. 

Hur används begreppet ideologi? Idag uppfattas ideologi som en samling av idéer vilka 

handlar om samhälle och politik. Ordet ideologi kommer från grekiskan och betyder läran om 

idéer. Goldmann m.fl. beskriver ideologibegreppet som sammansättningar av politiska 

ståndpunkter eller som utopier.31 En ideologi är ett sätt att se på världen och hur den bör se ut, 

vilka regler som ska gälla, hur man ser på människan och hens ansvar och skyldigheter. Vi 

tänker att det går att argumentera för att en läroplan visar på vilken typ av ideologi som råder i 

det samhälle som den verkar i. Dock inte som en politisk ideologi som liberalism eller 

socialism, utan mer som en avspegling av den rådande maktens idéer. Den styrande regeringen 

vill genom sitt inblandade i författandet av en ny läroplan påverka vad det är som skolans elever 

                                                 

29 Esaisson (2007). s. 237. 
30 Esaisson (2007). s. 239. 
31 Bergström & Boréus (2012). s. 140. 
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ska lära sig utifrån deras ideologiska utgångspunkt. Vad behöver eleverna ha med sig efter 

avslutad skolgång för att passa in i det samhälle som den rådande regeringen verkar i, alternativt 

strävar efter att uppnå? Detta speglar sig i hur en läroplan författas. 

En analys av en ideologisk text består av två nivåer, en synlig del som syftar till att visa vad 

det faktiskt står, alltså själva texten. Bergström och Boréus benämner denna som den manifesta 

delen som alltså syftar till det språkliga i texten. Den andra nivån benämns som den 

underliggande latenta delen som syftar till att ta reda på vad texten egentligen vill säga oss. Här 

krävs det att en tolkning görs utifrån vilken verklighet som texten handlar om eftersom den på 

så sätt kan säga mera än själva orden. Genom att sätta texten i en större kontext lyfts den till 

ytterligare en nivå.32 I vårt fall handlade det om att koppla samman läroplanerna med lärarnas 

erfarenheter, hur de beskrev utformningen av sin undervisning utifrån läroplanen i den sociala 

kontext där de befunnit sig. 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervju halvstrukturerad, vilket innebär att det 

varken är ett helt öppet samtal eller ett stängt frågeformulär som man använder sig av.33 Repstad 

menar att man med en kvalitativ intervju inte kan ta del av respondentens erfarenheter och 

förhållningssätt fullt ut. 34 Genom att använda sig av en halvstrukturerad intervju kan 

informanten styras i den riktning studien avser. Följdfrågor kan improviseras och respondentens 

svar kan på så sätt fördjupas till förmån för den aktuella studien. I denna studie menar vi att den 

djupare information som några få lärare kan ge oss väger över alternativet som en 

enkätundersökning skulle ge, där vi förvisso skulle få ihop ett större antal lärares svar, men där 

vi anser att informationen skulle vara för innehållsfattig och ytlig för vårt syfte. I ett större 

perspektiv skulle det vara möjligt att ta upp intervjun efter ett par år för att se om lärarnas 

uppfattningar förändrats och vad det i så fall kunde bero på. Vi valde att intervjua fyra 

verksamma lärare då vi antog att det skulle generera tillräckligt med intervjudata. Det visade 

sig även att lärarna svarade på ett likartat sätt varför vi anser att ett större antal intervjudeltagare 

inte skulle bidra till en betydande mängd fler svar utifrån våra frågeställningar 

Vi blev under studiens gång tvungna att ändra vårt syfte och våra frågeställningar, detta på 

grund av att området först blev alldeles för stort för denna typ av studie. Därför stämmer inte 

vår intervjuguide helt överens med studiens syfte och frågeställning. Vissa delar av intervjun 

                                                 

32 Bergström & Boréus (2012). s. 149. 
33 Kvale (1997). s. 32. 
34 Repstad (2008). s. 85-86. 
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valde vi bort. Vi ansåg att vi med den bearbetningen lyckades få fram ett material som stämmer 

överens med vår undersökning.  

 Vi genomförde våra intervjuer med hjälp av en intervjuguide där vi formulerade frågor i 

tematisk ordning, med utrymme för följdfrågor. Intervjuerna spelades in efter intervjupersonens 

medgivande samtidigt som en av oss antecknade, främst för att notera något som vi senare ville 

ta upp i intervjun. Intervjuerna transkriberades sedan till en text. Detta gjordes genom att vi 

lyssnade på inspelningarna och skrev ner ordagrant det som sades. Vissa frekvenser valdes 

medvetet bort då det exempelvis hade upprepats flera gånger. En transkribering är alltid en 

tolkning vilket vi hela tiden varit medvetna om. Vi försökte vara så rättvisa som möjligt i vår 

tolkning och lyfte det som vi ansåg var relevant för vår studie.   

Intervjuerna genomfördes med fyra lärare som alla jobbade på olika högstadieskolor i 

Uppsala och Täby. Lärarna undervisade i religion och hade även erfarenhet av att ha arbetat 

utifrån de båda läroplanerna. Gällande urvalet försökte vi få en så stor bredd som möjligt. Vi 

sökte oss medvetet till skolor i olika områden för att få en bredare spridning ur ett 

socioekonomiskt perspektiv. Vi valde områden där den socioekonomiska strukturen är hög men 

även områden där den är låg för att lyckas nå denna spridning. Vår tanke med detta var att vi 

eventuellt skulle kunna upptäcka om det skiljer sig i de svar vi får. I valet av lärare valde vi 

även att intervjua både män och kvinnor i blandade åldrar med en förhoppning att vi på så sätt 

skulle lyckas få en spridning även där, samt lärare som varit verksamma under olika antal år. 

Detta var faktorer som vi ämnade lyfta i den kommande analysen och diskussionen med syfte 

att försöka se om dessa faktorer kunde påverka lärarnas svar. Syftet med detta var att få deras 

syn på vilka skillnader och likheter som de upplevde fanns mellan den gamla och nya läroplanen 

samt hur deras undervisning påverkats av förändringen. Valet att använda oss av denna metod 

innebar att lärarens synvinkel kom fram vilket vi menar gav oss en fördjupad bild av lärares 

åsikter. Läroplanen är den utgångspunkt som lärare jobbar utifrån och som har till uppgift att 

fungera som riktlinje i planering av kursupplägg och lektionsplanering. Vid urvalet av 

intervjupersoner är det några aspekter som är viktiga ta med i beaktande. I första hand 

kontaktade vi lärare som funnits på de skolor där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Då våra kontakter inte räckte till mejlade vi andra lämpliga skolor, besökte dem och fick på så 

sätt tag i våra intervjuobjekt. Intervjuerna genomfördes under dagtid på respondentens 

arbetsplats vilket de själva styrde över. 

 I det fallet då den ena av oss var bekant med respondenten styrde den andre intervjun, detta 

för att minska risken för att intervjun snarare blev ett socialt samtal. Respondenternas strategier 
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upplevde vi var avslappnade, öppna och ärliga. Lärarna var villiga att dela med sig av sina 

erfarenheter. Då ingen av oss haft någon större erfarenhet av att intervjua genomfördes ett par 

testintervjuer först, vilket vi båda kände gav oss en ökad säkerhet i rollen som intervjuare. Vi 

märkte även att de aktuella intervjuerna blev bättre och bättre då vi lärde oss att anpassa 

frågorna för att få den information vi ville ha utifrån studiens syfte. Vi hade tillstånd från alla 

respondenter att höra av oss i efterhand om vi behövde ytterligare information.35 Då målet med 

våra intervjuer var att skapa oss en övergripande bild av hur några lärare ser på den nya 

läroplanen samt hur de ansåg att värdegrunden genomsyrar ämnet ansåg vi att fyra stycken 

lämpar sig bra för ramen inom denna studie. 

    Vi använde oss av Lundgrens nivå tre till vår analys av intervjuerna av lärarna. Denna nivå 

avser frågor om hur en konkret läroplan och ett konkret läromedel styr den faktiska 

undervisningsprocessen. Frågorna som vi ställde oss var följande: 

1. Hur styr en läroplan undervisningen? 

2. Hur uppfattar lärarna att värdegrunden tar sig uttryck i religionsämnet?  

3. Hur påverkas lärare av förändringar som den nya läroplanen Lgr11 har bidragit med? 

Begreppsförklaring 

 

Läroplan Vi har valt att se läroplan som ett vidare begrepp än ett dokument i vilket 

utbildningens mål, innehåll och fördelning av tid anges. Begreppet ”curriculum” i det engelska 

språket avser snarare hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret 

läroplan. Med detta synsätt innebär det att vi ser läroplanen som ett sätt att beteckna den kod, 

de samlade principer som gestaltas i ett konkret styrinstrument, lärarutbildning, 

undervisningsmaterial osv. 36 

 

Ideologi Vi har valt att använda oss av begreppet ideologi men inte av den klassiska 

betydelsen som syftar till exempelvis marxism och liberalism. Vi väljer att se läroplanen som 

ett sätt att ge uttryck för de ideologiska strömningar som innehar den rådande makten i 

samhället och som påverkar författandet av läroplanen.  

 

                                                 

35 Föreläsning Anna Danielsson (120912). 
36 Lundgren (1983). s. 21. 
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Värdegrund   

Värdegrund som begrepp började användas i det svenska språket på 1990-talet. Begreppet 

förekom i diskussioner kring ett kollektivs etiska grundvalar såsom inom en institution, 

förening eller folkrörelse. Begreppet syftar till de mest grundläggande principerna inom en 

politisk ideologi. 

Begreppet värdegrund är i dag en viktig del av skolan, undervisningen, didaktiken och 

värdepedagogik. Den svenska regeringen genomförde år 1999 ett värdegrundsprojekt och 

författade då målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten. Inom detta infinner sig delar 

av skollagen och de delar av läroplanen som handlar om fostran.37  

 

Validitet och Reliabilitet 

Det är viktigt i en uppsats att frågeställningarna stämmer överens med vad resultatet presenterar 

och förhållandet till teorin eftersom detta innebär att det finns en hög validitet. Under arbetets 

gång är det viktigt att insamling av data, bearbetning och analyser av materialet sker på ett 

konsekvent och framför allt systematiskt sätt. Genom detta uppnås en bra reliabilitet.38 

Vi valde våra metoder och vår teori utifrån syftet och frågeställningarna i studien. Dessa var 

centrala under hela arbetets gång för att få en så hög koherens som möjligt, vilket även innebar 

att validiteten blev bra. En kvalitativ textanalys fungerar som ett lämpligt verktyg för att kunna 

studera två olika typer av texter med samma utgångspunkt och för att slutligen kunna jämföra 

eventuella förändringar. Genom den kvalitativa intervjun läggs fokus på den enskilda lärarens 

svar för att sedan kunna jämföras med de andra lärarnas svar. När vi analyserade våra resultat 

använde vi oss av lämpliga metoder för att få svar på våra frågeställningar och besvara vårt 

syfte. Detta för att nå en så hög reliabilitet som möjligt.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer är det främst fyra krav som bör uppfyllas 

vid genomförande av forskningsstudier. 39Personer som ställer upp på en intervju ska vara väl 

insatta i vad det är som deras svar kommer att kopplas samman med, syftet med undersökningen 

                                                 

37 NE.se sökord: värdegrund (2013-04-06)  
38 Föreläsning Palme (120911). 
39 Vetenskapsrådet www.vr.se/2013-02-08 
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ska förklaras för deltagarna och att de alltid har en möjlighet att avsluta intervjun. Detta med 

hänsyn till samtyckeskravet. Informationskravet innebär att personerna informerats om syftet 

med intervjun och studien samt har tagit del av de frågor som formulerats.40 Vi har tagit hänsyn 

till konfidentialitetskravet genom att endast benämna våra informanter med deras förnamn och 

ålder men låtit skolan vara anonym, vilket de alla är införstådda med och har gett sitt 

godkännande till. Deltagarna har även informerats om syftet med studien och att de när som 

helst kan välja att avsluta sitt deltagande i studien utan att behöva ge någon närmare förklaring 

om varför. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

40 Esaisson m.fl. (2007). s. 290. 
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Resultat av text 

 

Här presenteras en ideologikritisk textanalys av värdegrunden och religionsämnet i Lgr11 för 

grundskolans senare år. Vi har analyserat valda delar av värdegrunden och religionsämnet, 

dessa kommer att specificeras längre ner. För att besvara studiens syfte granskas här skolans 

läroplan Lgr 11. Detta för att synliggöra om det skett någon förändring och om så, hur detta tar 

sig uttryck i texterna. Resultatet av analysen kommer vi att studera i diskussionsavsnittet utifrån 

tidigare forskning. Läroplanerna är politiska dokument som bygger vidare på skollagen och 

formulerar skolans värdegrund, uppgifter, mål, riktlinjer och ansvarsfördelning.41 Läroplanen 

är en mer konkretiserad version av skollagen och fungerar som en handledning för lärare i 

verksamheten. Inför höstterminen 2011 började den nya läroplanen gälla i den svenska skolan. 

Vi har valt att analysera texterna utifrån tre områden, den synliga delen, den underliggande 

och latenta delen samt hur det blir när vi sätter in texterna i en större kontext. Genom detta får 

vi reda på vad det står i själva texten, vad det är som den egentligen vill säga oss och genom att 

sätta texterna i ett större sammanhang får vi en djupare förståelse för den verklighet som den 

verkar i. 

Värdegrunden 

I analysen av värdegrunden kommer fokus att ligga på de delar som är aktuella att granska i 

ljuset av studiens syfte och frågeställning. De centrala delar som här analyseras är följande: 

Grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet samt en likvärdig utbildning. Detta 

urval har gjorts medvetet för att avgränsa studien och för att lyfte fram texterna som behandlar 

våra frågor.  

 

Vad är det som står skrivet? 

I första meningen i Lgr 11, under rubriken grundläggande värden, står det att skolan vilar på en 

demokratisk grund, där även hänvisningar till skollagen finns. Längre ner i texten repeteras 

även ytterligare att utbildningen skall förmedla kunskap om de demokratiska värden som det 

svenska samhället vilar på samt att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. I nästa 

stycke nämns människolivets okränkbarhet, med detta menas att alla som vistas inom skolan 

ska ta avstånd från alla typer av kränkande behandling. Innebörden av människans okränkbarhet 

                                                 

41 Lpo 94 
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förklaras i första stycket. Detta repeteras även ytterligare när läroplanen presenterar de normer 

och värden skolan skall förmedla, för att förtydliga vikten av att skolan tar avstånd från alla 

typer av diskriminering. Dessa normer och värden beskrivs som en överensstämmelse med den 

kristna traditionens etik och västerländsk humanism. Vidare beskrivs även att undervisningen 

skall vara icke konfessionell. Som sista stycke i texten ”grundläggande värden” tydliggörs vad 

som här är skolans uppgift: ”Att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.42  

Under stycket ”förståelse och medmänsklighet” tydliggörs vad diskriminering kan innebära, 

där tas exempel upp på vilka grupper som kan ingå i skolan och vikten av att eleverna utvecklar 

en förståelse och för och acceptans gentemot dessa där hänsyn tas till grupper med olik etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, könsöverskridande identiteter, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Där står även beskrivet hur man i skolan kan arbeta för att motverka 

tendenser som kan leda till diskriminering av något slag och hur man bemöter denna typ av 

problematik. ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser”.43  

 I andra stycket under förståelse och medmänsklighet lyfter värdegrunden skolans kulturella 

mångfald och hur eleverna ska utbildas i att bemöta detta. Eleverna ska utveckla en 

medvetenhet om skolan som en del av ett samhälle som präglas av en kulturell mångfald och 

en växande rörlighet över nationsgränser. Värdegrunden beskriver skolan som en kulturell 

mötesplats där eleverna ska utveckla en förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Med en likvärdig utbildning säger värdegrunden att alla elever skall erbjudas en utbildning som 

är anpassad efter var och ens förutsättningar och behov. Utgångspunkt för detta skall vara 

utifrån elevernas egna erfarenheter, bakgrund, språk och kunskap. Utbildningen ska även vara 

likvärdig över hela landet. Men med detta menas inte att utbildningen skall vara lika för alla 

eller att skolans resurser skall fördelas lika, utan att denna anpassning ska styras utifrån de 

behov varje enskild individ har. I denna text lyfts även skolans ansvar att motverka traditionella 

könsmönster, främja medvetenhet hos eleverna kring flickor och pojkars lika rättigheter och 

möjligheter. ”Flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är manligt och 

kvinnligt”.44 

                                                 

42 Lgr 11. sid. 7. 
43  Lgr 11 
44  Lgr 11 
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Vad vill texten åstadkomma? 

De grundläggande värdena som framgår i värdegrundens första stycke har sitt ursprung i de 

grundläggande demokratiska värdena som det svenska samhället vilar på. Detta ska enligt 

texten främja elevernas utveckling och lust att lära för resten av livet. Eleverna ska utifrån dessa 

värden utveckla kunskaper och fostras till medborgare med denna ideologiska grund. Vidare 

presenteras vilka demokratiska värden som ska tas i beaktning. Människolivets okränkbarhet 

presenteras i andra stycket samt en vidare förklaring på dess innebörd. Skolan ska förankra och 

förmedla individers frihet och integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan 

kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Vidare förklaras även i vilken kontext 

dessa värden ligger i, att dess etiska utgångspunkter är de som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism. Här nämns även att undervisningen skall vara ickekonfessionell. I sista 

stycket under grundläggande värden står det att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet”.45 Detta kan knytas an till det grundläggande värdet att skolan skall förmedla 

individers frihet och integritet.  

Något mer om hur detta ska praktiseras står inte i värdegrunden. Ordet frihet är endast 

representerat här vilket kan tolkas som en smal definition på ett svårtolkat begrepp. Här skall 

normen förmedlas att man har rätt som individ att få vara den man är och tycka som man vill. 

Detta kan tolkas som svårt att praktisera i undervisningen. Hur ska man fostra eleven i 

individens frihet?  

Eleverna ska utbildas i de grundläggande värdena utifrån den demokratiska grund skolan 

vilar på. Syftet med detta är att eleverna ska främjas i sin utveckling och sitt lärande inför 

framtiden. Här presenteras de grundläggande värdena och dess övergripande syfte, för att sedan 

vidare utvecklas i nästa stycke som ovan nämnt. 

 

Texterna i ett större sammanhang  

Det framgår i textens första stycke vilka grundläggande värden skolans elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper om. Dessa värden kan kopplas till de grundläggande värdena den rådande 

regeringen och dess ideologi har och som anses vara de som eleverna ska utveckla och inhämta 

kunskaper om. Redan här framgår det vilken kontext skolan faller inom, där ett visst politiskt 

styre med dess grundläggande ideologi författar texten.  

                                                 

45 Lgr11 s. 5. 
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Under stycket förståelse och medmänsklighet presenteras inledningsvis i första stycket vilka 

förståelser texten syftar till, förståelsen för andra människor. Vidare står det mer detaljerat 

förklarat vilka grupper som faller inom ramen med risk för att utsättas för kränkande 

behandling. Grupper med olik etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 

könsöverskridande identiteter, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Här förklaras även 

hur läraren i praktiken skall agera i sådana situationer, att detta ska bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser. I texten står det även att eleverna ska uppnå en 

förtrogenhet med de svenska normer och värden som finns, att de även ska kunna identifiera 

sig med ett mer globalt perspektiv samt att de ska kunna leva sig in i andras värderingar och 

villkor. Vidare säger texten att eleverna skall utveckla en förtrogenhet med det svenska 

samhället, alltså det samhälle som styrs av de rådande politiska ideologierna, och dess historia, 

språk och kultur.  

Syftet med att utveckla förståelse och medmänsklighet är enligt texten ett sätt att motverka 

och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Eleverna skall även genom denna 

medvetenhet utveckla en trygghet i sin egen identitet, en medvetenhet om det egna kulturarvet. 

Detta bidrar enligt texten även till att få förståelse för andras värderingsgrunder och villkor.  

I andra stycket under förståelse och medmänsklighet framgår det i texten att det svenska 

samhället är i förändring, genom internationalisering och växande rörlighet. Denna förändring 

bidrar enligt texten till att det ställs högre krav på att människor har en medvetenhet om de 

värden som ingår i en kulturell mångfald. För att utbildas i detta ska eleverna utveckla en 

medvetenhet kring sitt eget samhälle, dess kulturarv och genom detta få en trygg identitet, för 

att sedan kunna utveckla en förmåga att förstå andra samhällen, kulturer och människor utanför 

sin egen. Eleverna skall utveckla en identitet som innefattar både det nordiska, europeiska och 

globala. Detta för att främja internationellt utbyte och kontakt. 

Den tredje och sista valda delen av värdegrunden är texten med benämning ”en likvärdig 

utbildning”. Texten inleds med meningen ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”.46 Texten preciserar detta vidare med att nämna skollagen, att 

utbildningen skall vara likvärdig oavsett var i landet undervisningen sker. Här nämns även 

normer för vad som anses likvärdigt och att dessa är nationella mål för hela landet. Detta kopplat 

till det som även nämns i texten om att skolan skall främja alla människors lika värden. Detta 

kan tolkas som samma innebörd, däremot är det oklart hur det ska praktiseras.  

                                                 

46 Lgr 11 s. 6 
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Skolan ska individanpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Texten uppmanar även skolan att ta hänsyn till elever med särskilda svårigheter att nå målen.  

Utifrån denna aspekt förklaras anledningen till att skolan inte ska utforma undervisning som 

är lika för alla. Under detta stycke nämns även jämställdhet mellan kvinnor och män, och att 

den ska främjas.  

De nationella målens ursprung speglar även här det rådande samhällets politiska grund, 

styrande regering och de demokratiska värden den står för.  

 

Läroplanen 

 

Vad är det som står skrivet? 

Undervisningens syfte är att ge elever förutsättningar till att utveckla sina förmågor till att kunna 

analysera religioner och andra livsåskådningar samt de olika tolkningar och bruk som finns 

inom dessa. De ska även analysera hur dessa påverkar och påverkas av förhållanden och 

händelser i samhället. Vidare syftar religionsämnet till att möjliggöra för eleverna att utveckla 

verktyg till att själva kunna reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet samt 

kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar. Eleverna ska till sist ges 

förutsättningar att kunna agera ansvarsfullt i förhållande till sig själva och till andra.47 

Det centrala innehållet är nytt för Lgr 11. Här anges vad det är inom religionskunskap som 

ska behandlas. Under kategorin Religioner och andra livsåskådningar nämns de fem 

världsreligionernas historia, centrala tankegångar och urkunder. Kristendomen specificeras 

något där då de tre stora inriktningarna också ska behandlas. Nya religiösa rörelser, 

nyreligiositet och privatreligiositet och hur dessa tar sig uttryck ska även dessa beröras, samt 

sekulära livsåskådningar. Under kategorin Religion och samhälle nämns hur kristendomen ser 

ut i Sverige, vilka förändringar har skett när Sverige gått från enhetskyrka till religiös mångfald 

och sekularisering. Eleverna ska kunna redogöra för de olika sambanden som finns mellan 

religion och samhälle genom tiderna och vilken roll de har haft i olika politiska skeenden och 

konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. De ska även jobba med frågor som rör sexualitet, 

religionsfrihet och synen på jämställdhet, både när det kommer till sekulära och pluralistiska 

samhällen. Under kategorin Identitet och livsfrågor ska sådant som hur religioner och andra 

livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar behandlas. Även vilka 

                                                 

47 Lgr11, s. 186. 
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funktioner olika riter har vid formandet av identitet och gemenskaper i religiösa och sekulära 

sammanhang, såsom namngivning och konfirmation ska behandlas. Den sista kategorin 

behandlar ämnet Etik. Under detta ämne ska moraliska dilemman utifrån olika etiska modeller 

behandlas, samt hur människosynen ser ut inom några religioner och andra livsåskådningar, hur 

föreställningarna ser ut kring det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska 

resonemang. Till sist ska etiska begrepp kunna kopplas till frågor om hållbar utveckling, 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.48  

 

Vad är det texterna vill åstadkomma? 

Syftet i Lgr 11 utgörs av att elever ständigt ska utveckla sina kunskaper, få förståelse och 

utveckla ett reflekterande förhållningssätt. Dessa ska bland annat hjälpa eleverna till att 

utveckla sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar och hur anhängare till dessa 

lever. Eleverna ska få en ökad förståelse för vilken roll dessa religioner och livsåskådningar har 

i de samhällen som de förekommer i. Genom att inta ett reflekterande förhållningssätt kring 

identitet och etik är målet att eleverna ska ha förståelse för sitt och andra människors sätt att 

leva och tänka. Läroplanen vill att eleverna ska utvecklas till att bli människor som dels innehar 

en god kunskapsgrund och -syn, men även att de innehar demokratiska och toleranta 

värderingar gentemot det samhälle de lever i och gentemot de människor de lever med. 

Den största förändringen från Lpo 94 till Lgr 11 är att kunskapsinnehållet blivit mer 

centralstyrt. Det står skrivet mer tydligt och i detalj vad det är eleverna ska lära sig. Detta är ett 

sätt att få en mer enhetlig kunskapsgrund bland eleverna i den svenska skolan. Det ska med 

andra ord inte spela någon roll i vilken skola du går, kunskaperna ska vara likvärdiga. Det 

centrala innehållet är indelat i följande teman: Religion och andra livsåskådningar, Religion 

och samhälle, Identitet och livsfrågor samt Etik Under dessa tydliggörs det vad eleverna ska 

lära sig. Kunskapsinnehållet ska vara detsamma för alla elever. Etik- och moralfrågor har fått 

större utrymme jämfört med tidigare. Vilket speglar det samhälle vi lever i, där det som tidigare 

har konstaterats att religionsundervisningen inte längre är konfessionell. Kristendomen nämns 

i Lgr11 specifikt då kristna traditioner och dess påverkan har format och påverkat det svenska 

samhället och dess värderingar, vilket lyfts fram.  
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Texterna i ett större sammanhang 

Genom att studera religionsämnets innehåll och vilken uppgift som texterna har måste detta 

sättas i ett större sammanhang. En läroplan visar på vilka värderingar och vilka kunskaper som 

eleverna i den svenska skolan ska lära sig och rätta sig efter. Vilka ideologier det är som styr i 

Sverige sätter också sin prägel på läroplanen i och med att regeringen också är med och 

bestämmer vad det är som ska stå med. En läroplan har olika uppgifter, beroende på vilket ämne 

det gäller. Vid studerandet av religionsämnets syfte har vi plockat ut de begrepp som eleverna 

ska utvecklas inom. Dessa handlar inte om själva kunskapsinnehållet men visar hur de 

tillsammans med religionsundervisningen skapar demokratiska medborgare som med respekt 

och tolerans kan fungera föredömligt ute i samhället och världen. Dessa begrepp är nyfikenhet, 

förståelse, reflekterande förhållningssätt och tolerans.  

När det kommer till religionskunskap och kunskapsinnehållet i detta ämne redogörs det 

tydligt för vilka religioner det är som eleverna ska ha kunskap om. Kristendomen får en 

särställning gentemot de övriga världsreligionerna, vilket är ett tydligt resultat av den borgerliga 

regering som var med vid författandet av Lgr11. Det blir även tydligt att religionsämnet är ett 

vitt begrepp som innefattar andra former av livsåskådningar och frågor som även behandlar etik 

och moral. Det finns således en tanke om att dessa frågor och ämnen är relevanta att lyfta inom 

religionsämnet. Detta visar även på den bredd som religionsämnet har i dagens skola. Det går 

att konstatera vilka uppgifter en läroplan har och vad en läroplan innehåller. De som har 

läroplanerna att rätta sig efter och förhålla sig till är lärarna. 

 

Sammanfattning 

Vi kan tydligt se i de båda texterna vad det är för ett samhälle som ligger till grund i författandet. 

Vi har i Sverige idag ett samhälle som präglats av kristendomen genom tiderna. I värdegrunden 

står det tydligt skrivet att det är denna tradition och västerländsk humanism som eleverna ska 

fostras inom. I och med att man valt att separera kristendomen från de övriga religionerna har 

man även där gett kristendomen en viss särställning. Den etik och moral som behandlas i 

religionsämnet är även densamma som värdegrunden. Vi kan se att religionsämnet och 

värdegrunden hänger samman utifrån de värden de båda vill förmedla. Syftet är att eleven skall 

utveckla både förståelse för sig själv genom sin identitet men även för andra, för sin omvärld 

och som del av den. 
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Resultat av intervjuer 

 

Vi har valt att sammanfatta våra intervjuer och presenterar dem först innan vi går vidare med 

vår analys. Vi menar att detta ger en tydligare bild av vilka personer som ingår i vår 

undersökning och deras olika erfarenheter och synpunkter. Vi är medvetna om att denna del 

inte är helt neutral eftersom vi har lyft det som lämpar sig för våra frågeställningar och vår 

analys. Sammanfattningen är gjord i ljuset av våra frågeställningar men vi har hela tiden strävat 

efter att göra dem så objektiva som möjligt. 

Niklas 

Niklas, 39 år arbetar på en mångkulturell skola i Uppsala och har varit verksam som lärare i 

tretton år, varav alla dessa varit vid den aktuella skolan. Niklas är behörig i religionsämnet och 

anser även att detta är det viktigaste av so-ämnena, då det är det som har format världen, därav 

det starka intresset för ämnet.  

 

”Jag skulle nog säga att religion är ett av de viktigaste ämnena i och 

med att det är just religion som till stor del format världshistorien och då 

även det samhället vi har i dag”.49 

 

Niklas anser inte att han har bekantat sig särskilt mycket med den nya läroplanen men han 

menar på att det handlar om en process där man sätter sig in i läroplanen allt eftersom de nya 

arbetsområdena påbörjas. En helhetsbild tror han att han uppnår om ett till två år. Niklas 

bedömer att hans handlingsutrymme har minskat i och med Lgr 11 då den har ett tydligare 

centralt innehåll än den tidigare, vilket han tycker är väldigt bra. Ett centralt innehåll tydliggör 

vad han som lärare ska behandla med eleverna till skillnad från Lpo 94 som enligt honom själv 

var väldigt godtycklig. Även för eleverna kan han märka att de tydligare vet mot vilka mål de 

ska jobba mot.  

 

                                                 

49 Intervju med Niklas 27/11-12 
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”Det är väldigt bra att det nu finns ett mer uppstyrt centralt innehåll, det 

här ska man jobba med. Det tycker jag är en positiv förändring”.50 

 

Innehållsmässigt anser Niklas att det inte har skett någon större förändring, det som han dock 

kan se är att de skriftlösa religionerna har fått en större plats, till exempel samerna. När det 

kommer till kristendomens roll, som är den enda av världsreligionerna som nämns vid namn, 

menar han att det endast är en skrivning i läroplanen och inte påverkar valet av 

undervisningsinnehåll. Niklas poängterar vikten av det faktum att han undervisar om 

religionerna, inte i religionerna och alltså inte anpassar undervisningsinnehållet utifrån 

elevernas olika trosuppfattningar.  

 

”Undervisningen i de olika elevgrupperna se olika ut, det viktiga är att 

man förmedlar de viktiga så att eleverna får en förståelse för att alla är 

olika och ändå lika värda”.51  

 

Han menar på att det uppstår diskussioner bland elever med olika trosuppfattningar, oftast 

påverkade av det politiska världsläget som finns idag. Som lärare är det då viktigt att visa på 

samband, likheter och den gemensamma kärnan mellan religionerna, att skapa förståelse och 

respekt för alla religioner och att ingen är värd mer eller mindre än någon annan.  

 

”Det kan lätt bli så att de elever som är religiösa vill att man ska 

undervisa i religionen, då är det viktigt att du som lärare håller 

undervisningen konfessionell”.52  

 

Han menar att det i läroplanen trycks mycket på att det är viktigt att undervisa om kärnan i 

och likheter mellan religionerna.  

 

”Det är viktigt att man går till den gemensamma kärnan i alla 

religionerna, det tänker jag på väldigt mycket då jag undervisar”.53  

 

                                                 

50 Intervju med Niklas 27/11-12 
51 Intervju med Niklas 27/11-12 
52  Intervju med Niklas 27/11-12 

      53 Intervju med Niklas 27/11-12 
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Niklas uppfattar att den nya läroplanen är tydligare och att man i den lägger större vikt på 

just de gemensamma dragen för de olika religionerna.  

Sofia 

Sofia är 24 år gammal, utbildad i ämnena språk, matematik, samhällsorienterade- och 

naturorienterande ämnen för grundskolans tidiga och senare år. Hon har jobbat som lärare i ett 

år. Den aktuella skolan som Sofia jobbar på är en generellt homogen skola där eleverna kommer 

från välbärgade familjer med akademisk bakgrund. Sofia har varit verksam som lärare i ett år 

och har endast jobbat med den nya läroplanen, men hon tillägger att hon gärna sett en bättre 

återkoppling under lärarutbildningen till läroplanen. Erfarenhet av Lpo94 har hon dock från 

tidigare VFU-placeringar där hon planerat och utfört sin undervisning utifrån den. Skillnaderna 

som Sofia kan se är att eleverna ska kunna resonera kring sin kunskap, att kunskapsinnehållet 

är mer tydligt vilket innebär att eleverna kommer att ha likvärdiga förkunskaper när de börjar 

ny årskurs.  

 

”Det är en positiv förändring att eleverna nu lättare kan strukturera upp 

sin kunskap, de kommer mer förberedda till en ny skola. Läraren kan då 

lättare se vad eleven kan sedan tidigare och det är lättare att eleverna blir 

mer rättvist bemötta”.54 

  

Dock finns det en brist i hur läroböckerna är konstruerade, de gamla är inte anpassade till den 

nya läroplanen och det nya betygsystemet. Ska läroplanen vara styrd behöver även läroböckerna 

ha ett liknade upplägg avslutar hon. Sofia är positiv till förändringarna och utgår från läroplanen 

när hon gör sina lektionsplaneringar, men menar att det största problemet är betygsättningen 

som hon anser är väldigt luddig och diffus, vilket är den inställning som hon delar med de flesta 

lärare på skolan. Betygen blir olika beroende på lärare konstaterar hon.  

 

”Det är en risk att eleverna inte blir rättvist bedömda som det är i dag, 

vi lärare tolkar ju elevernas kunskaper på olika sätt, så är det ju”.55 
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Att kristendom har fått en större plats i Lgr 11 än i Lpo94 har hon konstaterat och även fått 

samma bekräftelse från de äldre lärarna på skolan. På samma sätt får den en större plats i och 

med att lov och högtider behöver förklaras utifrån en kristen kontext. Vidare tror hon att 

kristendomens tyngdpunkt varierar beroende på vilken skola det är. I och med att skolan Sofia 

jobbar på är en homogen sådan, menar hon att det framför allt är fördomar som måste tas död 

på.  

”Den absolut största utmaningen på den här skolan är att försöka tvätta 

bort alla fördomar eleverna har, det är något man måste börja med. Sen när 

man gjort det kan man börja undervisa om religionerna”.56 

 

Det viktigaste med religionsämnet menar Sofia är att man har kunskap om religionerna innan 

man uttrycker sin åsikt om den och att eleverna hittar ett intresse att lära sig mer. 

 

Agneta 

Agneta är 58 år gammal och har arbetat som högstadielärare i 33 år, varav de senaste 23 åren 

varit på den skola hon är verksam i just nu. Agneta är behörig i ämnena religion, historia och 

samhällskunskap, men undervisar även i geografi. Hon anser att av de fyra ämnena är det 

religion som är det mest spännande. Framför allt när eleverna nått nionde klass och kan 

diskutera och skapa en förståelse på ett helt annat sätt.  

Agneta berättar att de har utnyttjat den tid som finns såsom, konferens tider och 

arbetslagsmöten, till att sätta sig in i den nya läroplanen. Vilket har varit nödvändigt. De har 

utformat lokala kursplaner som bidragit till att de har blivit mer insatta i Lgr11. Något som 

Agneta tycker är positivt med Lgr 11 är att man som elev ska vara mer resonerande i sitt sätta 

att se på fakta, man ska kunna kritiskt granska och argumentera kring moraliska 

frågeställningar. Det centrala innehållet är något som Agneta även anser är positivt. Hon menar 

att det i längden leder till att eleverna lär sig samma saker och vid till exempel flytt är risken 

för kunskapsglapp betydligt mindre.  
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”Lärare vet var som ska undervisas oavsett om man bor i Skåne eller 

Norrland. Det blir lättare för eleverna att byta skola”.57   

 

I praktiken ser hon inte att det blir någon större skillnad mot tidigare då hon följer de 

läroböcker som finns på den aktuella skolan. En skillnad är dock att hon nu följer de matriser 

som finns när det ska göras prov och vid rättning. Det är även här som Agneta menar att det 

även finns ett problem. Det är att det finns olika direktiv om hur betyg ska sättas, vilket innebär 

att bedömningen riskerar att bli subjektiv. En annan är att undervisningen ska vara mer 

uppbyggd på ett sätt som gör att eleverna kan utveckla ett resonemang kring respektive ämne.  

Skolan som Agneta jobbar på är relativt homogen, men hon har svårt att tro att 

undervisningen skulle se annorlunda ut om den inte varit det. Det är viktigt att undervisningen 

är likvärdig för alla. Det viktigaste med religionsämnet, anser Agneta är att presentera varje 

religion objektivt, sudda bort elevers fördomar och låta dem själva eventuellt hitta det som kan 

passa dem.  

 

”Att man får presenterat för sig vilka religioner som finns, sen är det 

upp till var och en att avgöra vad man vill tro på och inte, som ett 

smörgåsbord som sen var och en får välja vad som känns rätt för dem”.58 

Petter 

Petter är 36 år gammal och har jobbat som lärare i tio år, samtliga av dessa år är på samma 

skola. Petter är behörig i svenska och religionskunskap vilka han även undervisar i. Han berättar 

att han valde religionsämnet bland annat för att det är handlar om verkligheten, att 

undervisningen blir mer diskussionsbaserad, vilket han själv uppskattar och anser sig kunna 

hantera väl.  

 

”Jag har haft fantastiska religionslärare och jag såg mig själv på något 

sätt i dem. Jag anser att religion är något man måste kunna förstå för att se 

världen och varför den ser ut som den gör. Det gör ämnet för mig väldigt 

aktuellt och intressant”.59  
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På Petters skola har de haft många tillfällen att sätta sig in i den nya läroplanen, de har prioriterat 

den vilket Petter tycker har varit väldigt positivt. Trots att eleverna själva inte anser sig behöva 

sätta sig in i den så försöker Petter introducera den inför varje nytt område ändå, gärna med 

elevexempel så att det blir tydligt för dem. Gör jag detta, fortsätter Petter, ser jag tydligt bättre 

resultat från eleverna.  Petter anser att den största skillnaden mellan läroplanerna är att Lgr 11 

är mer detaljstyrd, vilket han menar har den fördelen att elever i olika skolor har större 

möjligheter att lära sig samma saker, en möjlighet till att få samma kunskapsgrund. 

Betygskriterierna är självklart en annan stor skillnad, tillägger Petter och klargör att han 

personligen tycker att den förändringen är väldigt positivt. 

 

 ”Vi ser väldigt få problem då vi planerat utifrån den nya läroplanen, 

jag tror att vi på vår skola legat lite steget före, och att våra lokala 

kursplanering passar väldigt bra med den nya läroplanen. Tanken är väl att 

den ska vara tydligare och mer abstrakt. Det ända som kan tyckas bli 

problematiskt är väl alla dessa värdeord som man måste kunna hitta bra 

förklaringar till, särskilt då man ska sätta betyg, men även då man ska 

förklara för eleverna”.60 

 

Skolan som Petter jobbar på har köpt in nya böcker som är anpassade för den nya läroplanen, 

vilket han anser är av stor vikt, framför allt när det kommer till de nya betygskriterierna som 

inte passar in i de gamla läroböckerna. Vidare är skolan en väldigt homogen och högpresterad 

sådan, där eleverna intar en ateistisk hållning och där förståelsen för religion är väldigt liten.  

Petter märker att det oftast är okunskap som ligger bakom de fördomar som finns, fördomar 

som de ofta får från den aktuella samhällsdebatten och hemifrån. Som lärare är det vår uppgift 

att upplysa dem, menar Petter. Vidare märker han att de ofta är svårt att få elever med den här 

bakgrunden att utrycka åsikter kring religionsämnet, vilket han dels tror beror på att de ofta tror 

att det ska finnas ett rätt och fel och dels på grund av att de faktiskt inte bryr sig. 

  

”Oförståelsen inför religion, eleverna jag har är vetenskapsinriktade och 

har svårt att acceptera religion överlag och då blir det ju väldigt svårt, ju 
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mer extremt det blir desto mer overkligt tycker de här eleverna att det är. 

Det finns många missuppfattningar på grund av okunskap, ofta utifrån det 

man hört i media. De här eleverna bryr sig egentligen inte så mycket om 

olika religioner vilket gör att de kanske inte har så väldigt mycket fördomar 

egentligen.”61 

 

Avslutningsvis menar Petter att mycket av det som händer i världen sker på grund av 

religion, på olika sätt, så för att förstå världen behöver eleverna kunna och begripa religion.  

 

”Det handlar om omvärldsförståelse, i Sverige är vi ju ett av värdens 

mest sekulariserade länder. Men vi är i minoritet, världen tror på gud och 

de måste man ha i åtanke. Vi behöver inte vara likadana men vi måste veta 

det för att förstå världen. Vi kan lära hur mycket som helst om politiska 

system och geografi men vi måste förstå historiska orsaker. Generellt sätt, 

för att förstå värden då är religionen där och det motiverar dess plats som 

ett viktigt ämne”.62 

 

Intervjuanalys 

Till vår intervjuanalys utgick vi från två frågor som berör hur en läroplan förhåller sig till 

skolundervisningen. Dessa frågor har även anknytning till våra frågeställningar samt till vårt 

syfte. Vi har även lyft lärarnas förhållningssätt till värdegrunden som en del av läroplanen. 

 

1. Hur styr en läroplan undervisningen? 

När vi ställde frågan om hur styrda lärarna upplevde sig vara av läroplanen svarade två av 

respondenterna att de använde sig av läroplanen som stöd och inspiration för sin planering av 

undervisningen men de inte följde den. Niklas sa:  

 

”Ja, den styrs jag av, jag styrs av den i min planering men i 

undervisningen är det ju även mycket upp till mig hur jag väljer att 
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förmedla det som står i läroplanen och det tycker jag är viktigt. Däremot 

ser min undervisning olika ut beroende på elevgruppen, jag måste alltid ta 

hänsyn till de elever jag har framför mig.”63  

 

Petter som har jobbat som lärare i tio år trodde att vikten man lägger på läroplanens betydelse 

vid lektionsplaneringar beror på vilken typ av lärare man är.  

 

”… man kan ju ha en mer eller mindre fri syn på kursplanen. Det beror 

väl helt enkelt på vilken typ av lärare man är. Man kan se den som 

inspiration och man kan se den som något man ska uppfylla i minsta detalj. 

Jag ser den nog mer som inspiration, som sätter riktningen. Men sen måste 

alltid innehållet präglas av vilken grupp jag har och vad som händer just 

då, vad som är aktuellt”.64  

 

Sofia som jobbat varit lärare i ett år menade att hon känner sig styrd av läroplanen. Hon 

upplevde även en skillnad mellan sina kollegor som arbetat längre och som säger att de själva 

inte upplever sig styrda i samma utsträckning. Sofia ansåg att en centralstyrd läroplan är något 

positivt men säger att 

 ” … ska man ha en så styrd läroplan så måste man ju se till så att alla undervisar samma 

saker”.65  

Hon sa även att det blir tydligt att elever som kommer nya har läst ämnesavsnitten i olika 

ordningar vilket tenderar att bli ett problem. Hon avslutade med att fundera kring huruvida detta 

verkligen kunde fungera i verkligen, att ha ett så centralstyrt innehåll och frågar sig hur skolor 

i så fall skulle att kontrolleras. Agneta upplevde sig vara mer styrd av läroböcker än av själva 

läroplanen. Hon använde dem som riktlinjer i sin undervisning eftersom hon ansåg att dessa 

böcker är författade utifrån läroplanen och det hjälper henne att få rätt undervisningsmaterial.  

 

”Men man har ju följt innehållet med hjälp av läroböckerna, där är det 

tydligt och strukturerat…” ”Läroböckerna har en tydlig och klar struktur 
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som jag som ändå har jobbat som lärare så pass länge anser följa de mål 

som eleverna har.”66  

Lärarna och värdegrunden  

Samtliga religionslärare menade att det var viktigt att religionsämnet bidrar till att eleverna 

utvecklar en förståelse och respekt för andras sätt att leva. Sofia menade att det svåraste med 

att undervisa i religion är fördomarna och säger:  

 

”Eleverna har så mycket fördomar, särskilt om muslimer och judar. Så 

man måste börja med att ta död på fördomarna för att kunna börja 

undervisa i hur det egentligen ser ut.”67  

 

Hon poängterade hur viktigt det är att förstå, till exempel varför kvinnor har slöja, varför vi 

bygger moskéer och varför inte vissa äter griskött. Agneta ansåg att lärarens uppgift är att trycka 

på lika värden, allas rätt att tycka och känna som de vill.  

 

”Det är viktigt att man presenterar så objektivt som möjligt, sen är det 

upp till eleverna att ta ställning till vad de tycker. Vi tar ju även upp mycket 

moraliska frågor vilket mycket hänger ihop med värdegrunden och vad 

den säger, och man kommer ofta in på den, allas lika värden och att man 

får tycka som man vill”.68  

 

Hon menade att värdegrunden och religionsämnet går hand i hand och att det är i 

religionsämnet som dessa värden och ståndpunkter kan och ska lyftas. När det kommer till 

frågor som rör etik och moral, vad som är rätt och fel säger Agneta: 

 

 ” … där pratar vi mycket om döden, dödsstraff, dödshjälp, ja just 

sådana existentiella frågor. Även där försöker jag koppla ihop det med 

människans rätt att själva välja sin tro och vikten av respekt för 

varandra.”69 
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 Petter, som jobbar i en homogen skola, som även ligger i en homogen förort till Stockholm 

berättade att hans elever, för det mesta, kommer från hem där religion inte existerar och där det 

är svårt för dem att över huvud taget acceptera religion. Han menar att: 

 

 ”Det mesta av problematiken som dyker upp här inte grundar sig i 

fördomar utan att det snarare handlar om missförstånd som dyker upp på 

grund av okunskap. Medias bild har en stor genomslagskraft.”70  

 

Petter ansåg här att han har en viktig uppgift att förmedla en mer objektiv och korrekt bild 

av religioner och de personer som utövar dem. Respekt och förståelse är begrepp som han ofta 

återkom till och menade att dessa även finns med i värdegrunden och egentligen speglar ett av 

skolans grunduppdrag.  

 

”Genom att ge eleverna kunskap lyckas man nå respekt och förståelse 

för andras sätt att leva och andras åsikter, religionen hjälper i att förstå 

världen”.71 

 

2. Hur påverkas lärarna av de förändringar som Lgr 11 har bidragit med? 

 

I frågan hur lärarna upplevde att de påverkats av förändringarna i och med den nya 

läroplanen svarade Petter att den skola han är verksam vid legat steget före i introduktionen av 

Lgr11. Skolledningen hade erbjudit lärarna mycket tid till att förbereda sig och sätta sig in i den 

nya läroplanen. Han upplevde att skolans tidigare lokala kursplaner stämmer väl överens med 

det centrala innehållet vilket är en tydlig skillnad från den gamla, Lpo94. I och med detta ansåg 

Petter att han inte påverkats särskilt mycket av förändringen av det centrala innehållet.  

 

”Överlag var den tidigare läroplanen bredare, man hade mer 

valmöjligheter. Den nya är mer detaljerad. Visst de stora religionerna 

skulle tas upp och etik och moral, men annars var det väldigt fritt.”72  
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Problemet med den gamla ansåg Petter var att undervisningsinnehållet kunde se olika ut på 

olika skolor. Han ansåg även att innan en ny läroplan blir gällande borde den först introduceras 

i de tidigare åldrarna för att få en smidigare övergång. De övriga lärarna ansåg att de inte fått 

introduktion av nya läroplanen i samma utsträckning. Agneta upplevde inte så stora 

förändringar, förutom att det centrala innehållet blivit tydligare. Detta upplevde hon som 

positivt då det underlättar för elever som inom landet byter skola. Lärare kan då lättare följa 

upp eleverna utifrån deras tidigare kunskaper. Niklas hade även han en positiv inställning till 

den nya läroplanen.  

 

”Den gamla läroplanen var väldigt godtycklig, med jättestora bitar. Nu 

är det lättare att på ett mer tydligt sätt se vad som ska behandlas.”73  

 

Han upplevde sig vara mer medveten om vilket undervisningsinnehåll han skulle erbjuda 

eleverna, att han oftare studerade kursplanen och betade av innehållet bit för bit. 

 

 ”Det är lättare för eleverna att se vad det är som de ska kunna.”74  

 

Detta var något som samtliga lärare upplevde och såg som en positiv förändring. En 

svårighet Niklas upplevde var att värdeorden i läroplanen kunde vara svåra att tolka, men han 

trodde detta skulle att ordna sig med tiden.  

 

”Det är just de här värdeorden som vi får bearbeta mer med den nya 

läroplanen, som eleverna har svårt att förstå. Man får tänka till mer och 

förklara tydligare för eleverna vad de egentligen betyder, och så är de ju i 

alla ämnen”.75  

 

Även Petter ansåg att värdeorden kunde vara svåra för eleverna att förstå. Han ansåg också 

att den nya läroplanen var svårare för eleverna att förstå.  
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”Tanken var väl att den nya skulle vara mer abstrakt och lättare att 

förstå, men den är ju full av dessa värdeord och de värdeorden är ju 

egentligen innehållslösa rent semantiskt. Man säger att vi inte ska behöva 

skapa egna kriterier nu men det måste vi göra ändå. Vi måste ju sätta oss 

in i värdeorden, vad de egentligen betyder, vad de är i motsvarighet till en 

elevuppgift. Vi har jobbat jättemycket med att tyda vad de betyder. Allt 

det här är ju en tolkning, och som alla skolor kommer att göra olika och då 

blir det ju inte mer rättfärdigt. Det blir ju en tolkningsfråga. Möjligtvis om 

man kan göra så att det blir bättre är ju att man kommer att lära sig mycket 

av att sätta sig in i värdeorden och det kommer att bli positivt med tiden. 

Här är ju elevexempel något man måste jobba mer med. Jag använder 

mycket elevexempel för att få eleverna att förstå vad som krävs av dem”.76 

 

 Sofia som endast hade arbetat som lärare under ett år hade endast erfarenhet av den gamla 

läroplanen då hon behandlat den i lärarutbildningen. 

 

 ”Det hade varit till stor hjälp om man erbjöds att studera den nya 

läroplanen under utbildningen, innan den trädde i kraft. Jag har använt den 

gamla läroplanen under min verkasamhetförlagda utbildning , men överlag 

tycker jag inte att man får studera läroplanen tillräckligt mycket under 

utbildningen. Det skulle vara bra om man erbjöds mer undervisning i 

läroplaner, men även att man får möjlighet att sätta sig in i den nya då man 

går utbildningen när en ny är på gång”.77  

 

Men hon kände att även fast hon diskuterat läroplanen med kollegor med olika lång 

erfarenhet var det en tolkningsfråga, man tolkade vad som står i läroplanen på olika sätt. Sofia 

nämnde även att värdeorden i läroplanen var svåra att få eleverna att förstå, vilket innebar att 

man fick lägga mycket tid på att förklara dessa för eleverna.  
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”Eleverna har svårt att förstå innebörden av det som står i läroplanen, 

det gäller att man lyckas göra det begripligt för eleverna, vilket inte alltid 

är helt lätt”.78 

 

 

Sammanfattning 

Läroplanen var för samtliga av de intervjuade lärarna ett dokument som inspirerade och styrde 

dem i undervisningen. Vi kunde se att den erfarna läraren hade ett mer avslappnat 

förhållningssätt till läroplanen medan de som inte arbetet lika länge kände sig mera styrda. 

Samtliga lärare tycktes vara positiva till den förändring som skett i och med en ny läroplan. Det 

som upplevdes som negativt var värdeorden i läroplanen som kunde vara svåra att tolka, och 

svåra för eleverna att förstå. Lärarnas inställningar till religionsämnet tycktes vara likvärdiga. 

De tyckte alla att ämnets viktigaste uppgift var att bidra till respekt och förståelse för andra och 

att det var där värdegrunden kunde praktiseras.  
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Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit är att undersöka vad lärare har för uppfattningar om läroplanen, 

vilket förhållningssätt de har. Syftet var även att undersöka hur värdegrunden och kursplanen i 

religionskunskap påverkar undervisningens innehåll.   

För att uppnå detta syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

 

 

1. Vad har lärare för uppfattningar om Lgr11s kursinnehåll i religionsämnet? 

2. Hur uppfattar lärarna att värdegrunden tar sig uttryck i religionsämnet?  

3. Upplever lärarna att deras handlingsutrymme förändrats i religionsämnet i och med 

skiftet från den gamla läroplanen, Lpo 94 till den nya läroplanen, Lgr11? 

 

I följande diskussion kommer vi att gå igenom frågorna, lyfta läroplansteori begreppet och bidra 

med våra egna tankar kring dem. Vi kommer även att se hur de resultat vi kommit fram till 

stämmer med den tidigare forskningen som vi redogjort för. 

    

Vilka uppfattningar har lärarna om Lgr 11s kursinnehåll i religionsämnet? 

Generellt sett anser de lärare vi intervjuade att det är bra med ett mer centralstyrt innehåll. 

Lundgrens uppfattning om att en läroplans syfte är att organisera det aktuella vetandet så att det 

går att lära ut stämmer överens med hur våra lärare ser på en läroplan och dess syfte med den.79 

Lärarna menade, Agneta mindre än de övriga, att innehållet i Lgr 11 innebär att de nu med 

större säkerhet kommer att veta vad de ska fokusera på i sin undervisning. Kunskaperna som 

eleverna kommer att tillägna sig förhoppningsvis kommer att vara mer likvärdiga i skolor runt 

om i landet.  

Lärarnas inställning till religionsämnet och dess betydelse stämmer överens med hur Selander 

resonerar kring skolans uppgift och religionskunskap. Skolans uppgift är att hjälpa elever att 

tolka och förstå livet menar Selander och anser att i denna uppgift kommer religionsämnet väl 

till hands.80 Flera av lärarna vi intervjuade menar just att ämnet ska jobba med elevers fördomar, 

låta dem finna sin egen uppfattning och skapa en förståelse för andras åsikter, för att på så sätt 

kunna leva i samhället tillsammans med andra. I vår bakgrund har vi gjort en redogörelse för 
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hur religionsämnet har förändrats genom åren, utifrån tidigare läroplaner. Vi har även nämnt 

hur religionsämnet varit föremålför diskussioner och ämne för samhällsdebatter. Efter 

samhällsförändringar och skolförändringar har religionsämnet förändrats, den konfessionella 

undervisningen har successivt tappat i betydelse och ett större utrymme har getts till andra 

religioner och livsåskådningar än kristendomen. Tidigare hade ämnet till uppgift att undervisa 

om den kristna religionen. Fokus låg på exempelvis bibelkunskap och att lära sig psalmer, samt 

undervisning i moraliska och etiska riktlinjer.  Moralaspekten skulle vi säga finns kvar inom 

dagens religionsämne, men att den idag är mer anpassad efter nutida värderingar som att 

grunden inte ligger i själva religionen, utan att det mer handlar om att vara en god och 

demokratisk samhällsmedborgare. Denna förändring ser ut att följa de samhällsförändringar 

som har skett genom åren. Idag är religionsämnet så mycket mer än att undervisa om den kristna 

religionen. Ämnet har utvecklats till att inkludera andra religioner, etik och moral samt olika 

livsåskådningar. Våra lärarintervjuer ger oss också indikationer på att lärarnas inställning till 

religionsämnet sträcker sig vidare än att enbart innefatta religionsämnet. Lundgrens teori, som 

säger att en läroplan är ett verk av sin tid, har även vi observerat.81 Linde menar att det genom 

att studera en läroplan går att upptäcka samtidens gällande kunskapssyn inom ämnet. En 

läroplan har tre olika funktionsnivåer och det är dessa tre som tillsammans utgör de olika 

aspekterna av den. En läroplan är alltså något mer än bara själva skriften.82 En läroplan är i 

ständig förändring och skapas utifrån det samhälle som den ska verka i, dess innehåll formuleras 

utifrån samtidens ideologier inom. Molin menar att läroplanens politiska text skiljer sig från 

kursplanen eftersom att kursplanen oftast är utformad av ämneskunniga personer utifrån en 

svensk skolämnestradition. Hon menar att läroplanen ska ses både som ett kulturdokument som 

avspeglar samhället och den tid som den skrivits i och ett politiskt dokument.83 En läroplan 

författas av Skolverket med hjälp av lärare, forskare och olika intresseorganisationer, för att få 

in en så stor bredd av kunskap och uppfattningar som möjligt.  En läroplans uppgift är att 

fungera som en guide för lärare när de utformar sin undervisning. Vad eleverna ska lära sig och 

vilket ämnets syfte är, är ett par av de frågor som en läroplan har till uppgift att besvara.   

  Vi kan konstatera att den nya läroplanen är ett verk med god anpassning till samtiden., De 

lärare vi intervjuade verkade ense om att den blivit ett steg i rätt riktning och att den passat 

dagens svenska skola.  
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 Hur uppfattar lärarna att värdegrunden tar sig uttryck i religionsämnet?  

 

Vi kan se att samtliga av de intervjuade lärarna är eniga om att religionsämnet bidrar till att 

utveckla en förståelse för andras sätt att leva. Detta i enlighet med vad värdegrunden säger. De 

intervjuade lärarna tycker sig möta fördomar hos eleverna som uppstår genom okunskap och 

att det bland annat är genom religionsundervisningen problematiken går att hantera. 

Enligt Roth har det som sagts inom utbildningspolitiska sammanhang under de senaste åren 

handlat om vilken värdegrund skolundervisningen ska utgå ifrån. Vad det är som ingår i den så 

kallade medborgarskapsfostran som värdegrunden står för. Han menar att man väljer att i 

läroplanen formulera vissa värden utifrån den samhällssituation vi befinner oss i just nu, men 

att man även väljer att uttrycka värdet med en kulturell mångfald enskilt. Vilket även vi kan se 

i analysen av värdegrunden. Roth menar att det generella problem vi ska uppehålla oss vid är 

vilka värderingar som kan sätta rimliga gränser för den kulturella mångfalden.84 Men oavsett 

vilka värden utformandet av läroplanen grundats i, är det enligt våra intervjuade lärare 

religionsämnets största uppgift att implementera dessa värden hos eleverna.  

Enligt Pihlgren är det viktigaste uppdraget värdegrunden har är att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare, att lära eleverna kunskaper som i enlighet med dagens samhälle 

anses som nödvändiga och väsentliga för att kunna leva ett produktivt och gott liv. Hon menar 

att det visar tydligt värdegrundens vikt i att lägga den som en inledande del av hela läroplanen. 

Undervisningen ska enligt Pihlgren bedrivas med demokratiska arbetsformer för att förbereda 

eleverna i att kunna delta i ett demokratiskt samhälle, man ska då lära sig demokrati samtidigt 

som man utövar sitt inflytande och ansvarstagande.85  Samtidigt som värdegrundens 

demokratifostran kan genomföras och organiseras genom elevinflytande, och praktiseras i de 

flesta ämnen, står de värden som ligger under demokrati inom religionsämnet och dess uppgift 

att ge eleverna rätta förutsättningar till att kunna bli demokratiska. Det som 

religionsundervisningen gör med eleverna om den lyckas, är att plantera de grundläggande 

värdena hos eleverna i att se sig själv och andra på ett enligt vårt samhälles rättmätiga sätt. 

Samtliga av våra intervjuade lärare tycks ha en klar bild av sitt uppdrag och de verkar inte ha 

några svårigheter att fånga upp eleverna i diskussioner som berör de grundläggande värdena. 

De kan ibland se det som en utmaning då eleverna bär på fördomar. Då tycks det som att 

religionsämnet fyller sitt fulla syfte. Vidare kan man diskutera hur just den demokratiska biten 

                                                 

84 Roth (2000). s. 32. 
85 Pihlgren (2012). s. 25. 
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fungerar i undervisningen. Vilket inflytande har eleverna över sin egen undervisning? Detta 

skulle kunna vara ett vidare forskningsområde med värdegrunden som utgångspunkt.   

 

 

 

1.   Upplever lärarna att deras handlingsutrymme förändrats i religionsämnet i och 

med skiftet från den gamla läroplanen, Lpo 94 till den nya läroplanen, Lgr11? 

 

Lundgrens tredje nivå avser frågor som behandlar hur en läroplan styr den faktiska 

undervisningsprocessen för lärarna.86 I och med införandet av Lgr 11 blev kunskapsinnehållet 

mer centralstyrt vilket innebär att lärarnas egna val till viss del minskar. Detta i tron om att få 

en mer enhetlig kunskapsgrund hos dagens elever. I och med Lgr 11 anser vi det finnas ett 

intresse av att undersöka hur inställningen ser ut bland lärare som använder sig av den. Stämmer 

de svar och tankar vi får av våra lärare med den uppfattning som Lundgren har?  

De lärare som vi intervjuade menade själva på att de till stor del anser sig kunna påverka sin 

undervisning på det sätt som de själva anser lämpligt. För visso menar de att det centrala 

innehållet har satt tydligare ramar för vilken typ av kunskap det är som eleverna ska lära sig 

men hur själva undervisningen ska gå till har de fortfarande kontroll över. Molin skriver i sin 

avhandling om begreppet frirum, som enligt skolverket är decentralieringens yttersta uttryck. 

Där är tanken att läraren tillsammans med eleverna ska ta beslut om vilket ämnesinnehåll 

undervisningen ska bestå av. Vi kan i vår studie och av de lärare vi intervjuat se att detta frirum 

minskat i och med den nya läroplanen.  Molin nämner även att tidigare forskning och 

utvärdering av skolans verksamhet som redovisats när det gäller läroplanstolkning har visat 

osäkerhet bland lärare för vad skolans samhälleliga uppdrag innebär.87Detta stämmer även 

överens med vad våra intervjuade lärare upplever. Samtliga menar att de lättare kan se vad 

eleverna ska undervisas i och med ett mer centralstyrt innehåll i den nya läroplanen.  

Agnetas resonemang kring läroböckernas betydelse stämmer överens med de resultat som 

Tholin kommer fram till, för många lärare verkar läroboken fortfarande ha en stor betydelse för 

undervisningen. Lärare tenderar att ha stor tilltro till den tidigare kunskapen då denna anses 

som beprövad och godkänd från flera håll.88 Agneta var den lärare som jobbat längst inom yrket 

                                                 

86 Lundgren (1983). s. 22. 
87 Molin (2006). s. 16 
88 Tholin (2006).  
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vilket möjligen kan vara en faktor som spelar in i hennes resonemang. Sofia, som var inne på 

sitt första år som lärare menade snarare på att läroböckerna inte håller rätt kvalitet utan att hon 

utgår från läroplanen och dess innehåll, vilket innebär att hon ofta får hitta kompletterande 

material till eleverna.  

Läroplanen verkar till stor del fungera som underlag till planeringen av kursers upplägg och 

undervisningen. Att själva undervisningsmetoden skulle påverkas kan vi inte se att de lärare 

som vi intervjuade upplevde. Vi kan se tydliga kopplingen mellan kursplanen i religionsämnet 

och värdegrunden. De etik- och moralfrågor ämnet ska behandla har de två texterna vi 

analyserat mycket gemensamt. De etiska begrepp kursplanen tar upp till exempel vad gälla 

mänskliga rättigheter och demokratiska värden har samma grund. Det vill säga utifrån kristen 

tradition och västerländsk humanism, som är den tradition vårt samhälle rättats efter genom 

tider, men som även speglar vårt samhälle än i dag. Här ser vi än en gång hur det rådande 

samhället styr lärarens handlingsutrymme och vidare blir det undervisningsinnehåll eleverna 

erbjuds. Genom detta kan man tänka att den politik som styr landet får de medborgare de vill 

ha, och de som är bäst lämpade för att föra vidare denna tradition.  I enlighet med vad Lundgren 

säger om att läroplanen speglar sin egen samtid, det är det samhälle som råder läroplanen föds 

ur, nutiden, men även utifrån den historia samhället utvecklats från89.    

 

 

 

 

 

  

                                                 

89 Lundgren (1983). s. 22. 



46 

 

Konklusion   

Vi har nu belyst hur religionsundervisningen ser ut på några olika skolor. Vi har sett hur några 

lärare använder värdegrunden genom religionsämnet för att fostra eleverna till egna individer, 

med de världen samhället genom värdegrunden vill förmedla. Vi kan se att den nuvarande 

regeringen i och med författandet av läroplanen skolar eleverna till de medborgare de vill ha 

och som passar in i ramen för samhället. Vi kan se att läroplanen stämmer överens med ett 

samhälle som blivit allt mer sekulariserat, där eleverna erbjuds egna val och frihet. Det som 

finns kvar av den gamla kristendomsundervisningen skulle då vara moralaspekten, men även 

den är omvärderad och anpassad till vår svenska nutid.  

Vi kom fram till att ett vidare forskningsområde skulle kunna göras med utgångspunkt i 

värdegrunden inom religionsämnet och elevens eget handlingsutrymme. Detta för att även 

lyckas beröra skolans fostran inom demokrati.     
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Intervjuguide 

 

Inledning 

Hur gammal är du? 

Hur länge?  

Vilka ämnen? 

Varför just religionsämnet? 

Behörig? 

Hur länge på skolan? 

 

Lpo 94/Lgr 11 

Har du hunnit bekanta dig med den nya läroplanen? 

Har skolan/kommunen erbjudit avsatt tid för att komma in i den? 

Har du sett några skillnader? 

I så fall vilka? 

Vad anser du om den? Vad är det viktigaste att lyfta? 

Bättre eller sämre? 

Har den förändrat dina val av undervisningsinnehåll? 

Hur styrd känner du dig av Lgr 11? 

På vilket sätt använder du dig av Lgr 11? 

Ser du några svårigheter med religionsämnet? 

 

Mångfald Värdegrunden 

Styr din elevgrupp ditt val av undervisningsinnehåll? 

 Olika trosuppfattningar 

 Etnicitet 

 Förkunskaper 

 

I så fall, på vilket sätt? 

Kan du se förändringar under dina verksamma år? 

Vad anser du är det viktigaste som eleverna ska få med sig från din religionsundervisning?  

 

 


