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Abstract 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning analysera vilka 

didaktiska utmaningar religionslärare ställs inför i samband med stora läroplansförändringar, 

samt de skoldebatter som ligger till grund för dessa. Dessutom jämförs den svenska och den 

engelska modellen för religionsundervisning med målet att se om religionslärare i England 

och Sverige ställs inför samma utmaningar, eller om dessa skiljer sig åt, eftersom att den 

samtida religionsundervisningen är icke-konfessionell i båda länderna. Metoden som har 

använts är tematisering av tidigare forskning. Tematisering har skett utifrån de årtal då nya 

läroplaner släppts samt lärares religionsdidaktiska utmaningar. Jämförelsen mellan Englands 

och Sveriges religions undervisning har tematiserats efter likheter och skillnader. Denna 

uppsats visar att det finns ett samband mellan läroplansförändringar, förändringar i kursplanen 

för religionskunskap och debatter om skolan men också att följden av dessa förändringar leder 

till flertalet didaktiska utmaningar för religionslärare då de ska förhålla sig till nya direktiv. 
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1 Inledning 
 

Eleverna ska enligt kursplanen för religionskunskap utveckla förmågan att “analysera 

kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom 

dessa” (Skolverket, 2011, s.186). Detta är en del av regeringens slutgiltiga formulering i 

kursplanen för religion. Regeringen var inte nöjd med skolverkets formulering, det vittnar det 

uttalande som Jan Björklund, dåvarande utbildningsminister gav i en intervju i SvD.  

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

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

dominerande religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt 

än till exempel hinduismen (Olsson, 2010, 10 oktober ). 

Genom att särskriva kristendomen i kursplanen, kan det uppfattas som att kristendomen ges 

en särställning i jämfört med andra religioner och livsåskådningar. Dock står det i 

värdegrunden att förmedlingen av värden ska ske “I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (Skolverket, 2011, s.7). Denna 

skrivelse kan styrka Björklunds argument, men lärare har inte bara läroplanen att förhålla sig 

till utan också till skollagen där det står att “utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (5 § i 1 kap. 2010:800), som betyder att “undervisningen vara icke-

konfessionell” (Skolverket, 2011, s.7). Hur är det möjligt att utforma en undervisning som kan 

balansera dessa direktiv som å ena sidan lyfter fram kristendomen och å andra sidan lyfter en 

icke-konfessionell undervisning? 

Utifrån denna debatt ser vi att det skulle kunna finnas ett problem som lärare möter när de ska 

förhålla sig till direktiven som nämnts ovan samt när direktiven ändras. Därför utgår studien 

ifrån läroplansförändringar som skapat debatter, för att kunna besvara vilka utmaningar 

religionslärare ställs inför och hur de påverkar undervisningen. 

Utöver att undervisningen ska vara icke-konfessionell ska all undervisning vara obligatorisk i 

Sverige (2 § i 7 kap. 2010:800), vilket betyder att alla elever måste delta i undervisningen. 

Utifrån denna förförståelse kan det vara av intresse att ta reda på om religionsundervisningen 

är densamma i något annat europeiskt land. Frågan är om det finns någon identisk modell för 

religionsundervisning i Europa? 
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2 Syfte & frågeställningar 
 

I inledningen belyses en av de förändringar som kan ha skapat utmaningar för lärare när de 

ska undervisa i religionskunskap. Utifrån detta resonemang fokuserar denna studie för det 

första på att analysera vad tidigare forskning säger om förändringar i läro- och kursplaner för 

religionskunskap under åren 1962–1994, relaterat till skoldebatter om religionskunskap. Det 

andra målet med studien är att se hur lärare hanterat begreppet icke-konfessionell i relation 

till religionsundervisningen samt andra utmaningar som kan ha uppstått när religionsämnets 

kursplaner skrivits om. Det tredje målet med studien är att jämföra den svenska 

religionsundervisningen med ett annat europeiskt land som också bedriver icke-konfessionell 

religionsundervisning. Studien utgår ifrån följande frågeställningar:  

1. Hur skildras den svenska skolans religionskunskap i kursplaner och skoldebatter under 

årtalen 1962, 1969, 1980 och 1994 i tidigare forskning? 

2. Vad säger tidigare forskning om hur förändringar i skolämnets kursplaner påverkat 

religionslärare under perioden 1962–1994?  

3. Finns det något annat land i Europa som bedriver icke-konfessionell 

religionsundervisning? Vad finns det i så fall för skillnader och likheter jämfört med 

den svenska religionsundervisningen?  
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3 Metod 
 

Under detta avsnitt presenteras de sök- och analysmetoder som används i föreliggande studie.  

3.1 Sökmetod 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver hur elektronisk- och manuell sökmetod kan användas 

vid systematiska litteraturstudier. Materialet till denna studie har sökts elektroniskt och 

manuellt och resulterade i två omfattade sökningar.   

3.1.1 Sökning 1  

Vid den första sökningen användes huvudsakligen elektronisk metod via följande databaser: 

LIBRIS, DiVa och Unisearch med följande sökord religionsundervisning, religionskunskap, 

religionsdidaktik, religionslärare och religionsläraruppdraget. Dessa sökord var för oss 

redan kända och givna begrepp för vårat problemområde.  

3.1.2 Sökning 2  

Då den första sökningen hade gjorts, lästes rubriker, abstracts och nyckelord. Detta ledde 

vidare till smalare ämnesspecifika begrepp, vilka användes som sökord i den andra sökningen. 

Vid den andra sökningen användes både manuella och elektroniska sökningar. De manuella 

sökningar som gjordes var i böcker som vi hittat från den första sökningen. Ledstjärnor var då 

forskare som förekommit frekvent i olika böcker, dessa sökte vi via Google och vidare till 

deras publikationer som ofta finns tillgängliga via något universitet. Manuella sökningar har 

underlättats genom att komplettera med elektroniska sökningar. Detta har skett med syftet att 

säkerställa att de manuella sökningarna resulterat i tillförlitligt material. Enligt Eriksson 

Barajas m.fl. (2013) kan referenslistor i material som rör det valda problemområdet vara ett 

sätt att manuellt söka efter mer material inom samma område.  

De elektroniska sökningarna i andra sökningen, gjordes via de databaser som tidigare nämnts 

och med sökorden: kristendomens särställning i religionsundervisning, icke-konfessionell 

undervisning, objektiv religionsundervisning, objektivitetskrav för lärare, lärare lågstadiet 

religionsundervisning, Religious Education och Religious Education in England.  
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3.2 Insamlingstabell för elektronisk sökning  

I dessa tabeller nedan framgår det hur många träffar sökningarna genererat, materialet som 

valts ut för en djupare läsning och det faktiska urvalet. Det material som valdes bort är 

markerat med rött 

*Teckenförklaring förkortningar: AH: avhandling, ART: artikel AN: antologi, MB: Metodbok 

och Ö: Övrigt 

Databas Libris DiVa Unisearch 

Sökning 1    

Religions- 

Undervisning 

Av 14 träffar 

valdes 3 AH 

Falkevall 

(2010) 

Kittelmann 

Flensner (2015) 

Osbeck (2006) 

Av 5 träffar 

valdes 0  

 

Av 7 träffar 

valdes 0 

Religionskunskap Av 5 träffar 

valdes 0  

I resultaten 

fanns AH: 

Falkevall 

(2010) 

Kittelmann 

Flensner (2015) 

Av 4 träffar 

valdes   

ART: Franck 

(2014) 

Av 19 valdes 0  

I resultaten fanns 

ART: Franck 

(2014) 

 

Religionsdidaktik Inget nytt 

material  

Av 10 träffar 

valdes 1  

AN: Berglund 

(2010)  

Av 16 träffar 

valdes 0 

Religionslärare Av 6 träffar 

valdes 0  

0 träffar 0 träffar 

Religionsläraruppdraget Av 1 träff 

valdes 1 AH: 

Jonsson (2016) 

Av 1 träff 

valdes 1 AH: 

Jonsson (2016) 

0 träffar 

Sökning 2    

Icke-konfessionell 

undervisning 

Av 1 träff 

valdes 0 

0 träffar 0 träffar 

Objektiv religions 

Undervisning 

Av 1 träff 

valdes 0 

 

 

0 träffar 

 

 

 

0 träffar 

Religious Education in 

Sweden  

Av 7 träffar 

valdes 0  

I resultaten 

fanns AH: 

Kittelmann 

flensner (2015)  

Av 24 träffar 

valdes 0  

I resultaten 

fanns AH: 

Falkevall 

(2010) 

Av 7 träffar 

valdes 0  

I resultaten fanns 

ART: Franck 

(2014) 

Religious Education Av 26 träffar 

valdes 1 AH    

Holmqvist 

Lindh (2016) 

Av 127 träffar 

valdes 0  

Av 15 träffar 

valdes 0  
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3.3 Insamlingstabell för manuell sökning 

*Teckenförklaring:  

1. Under "sökning på författares namn" är texter som hittats när författares/verkets namn 

sökts genom sökmotorn Google.  

2. Under "från källhänvisning" är texter som hittats i referenslistor. Att det står ex 

Selander (1993) i Jonsson (2016) innebär att Selander är funnen i Jonssons 

referenslista. 

 

1. Sökning på författares namn: 2. Från källhänvisning:  

AH: Falkevall (2010)  MB: Selander (1993) i Jonsson (2016) 

ART: Hartman (2009) AN: Linde (2011) i Jonsson (2016) 

AN: Hartman. (2000) AN: Lundgren (2011) i Jonsson (2016) 

ART: Skogar (1999) ART: Berglund (2013) i Kittelmann flensner 

(2015) 

ART: Skogar (2000)  

AH: Holmqvist Lidh (2016)  

AN: Cuch (2016)  

 

3.4 Urval  

Det faktiska urvalet gjordes sedan utifrån det vi funnit i litteratursökningarna. Det som valdes 

bort stämde överens med det ämne som föreliggande studie behandlar, men var inte relevant 

eftersom att det i slutänden inte speglade studiens syfte.  

 

3.5 Avgränsningar  

För att begränsa antalet sökträffar valde vi att endast söka på material som hade 

refereegranskats och fanns i fulltext i databaserna DiVa och Unisearch. Eftersom att dessa 

tillval inte fanns i databasen Libris, har sökningarna som gjorts där istället begränsats med 

tillvalet fritt online och avhandlingar. När sökningen på begreppet Religious Education in 

Sweden gjordes i databasen Unisearch resulterade inledningsvis i 518 träffar. Sökningen 

begränsades därför ytterligare genom att lägga till religion som i databasens tillval subject. 

Anledningen till denna begränsning var att sökningen fortfarande resulterade i för många 

träffar som behandlade andra ämnen än religion. Därefter lades även Sweden till som i 

databasens tillval subject. Detta gjordes eftersom att målet med denna sökning var att hitta 

material som endast behandlade religionsundervisningen i Sverige.   

Inledningsvis var avsikten att endast litteratur med ett F-3-perspektiv skulle analyseras i 

denna studie, men efter litteratursökningarna insåg vi att detta perspektiv saknades. Därför 

blev vår nya avgränsning forskning som bedrivits i grundskolan. Dock insåg vi ganska snabbt 
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att den forskning som bedrivits på grundskolan inte räckte för att få svar på syftet i denna 

studie. Därför fick vi även inkludera några studier som gjorts på gymnasiet.  

Del tre av analysen ägnas åt att jämföra religionsundervisningen i Sverige och internationellt i 

Europa. För att avgränsa oss valde vi att analysera likheter och skillnader mellan 

religionsundervisningen i Sverige och England utifrån tidigare forskning. Motiveringen till 

detta val är att båda länderna bedriver en icke-konfessionell religionsundervisning med en 

liknande historisk utveckling. Ytterligare en avgränsning handlade om att den forskning som 

analyserats publicerats efter 1975. I första hand analyserades avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och antologier (med koppling till forskning). Eftersom att endast ett fåtal studier gjorts 

som handlar om religionsdidaktik utifrån ett lärarperspektiv har även metodböcker som är 

skrivna av forskare använts i analysen. Dock används metodböcker i denna studie endast om 

det finns en tydlig koppling mellan metodböckerna och avhandlingar som vi analyserat.  

 

3.6 Analysmetod 

I en kvalitativ analys finns det sällan en klar åtskillnad mellan datainsamlingen och 

dataanalysen, utan de veckas ofta in i varandra i en cyklisk process (David & Sutton, 

2011/2016).  Under vår analys har datainsamling och dataanalys därför skett parallellt.  

“Genom att fokusera på en rik ström av inledande data kan forskaren utveckla idéer i en 

provisorisk analys” (David & Sutton, 2011/2016, s. 265). Efter första sökningen gjordes en 

provisorisk analys där målet var att få en överblick över huvuddragen i den dittills insamlade 

data och utveckla idéer för hur materialet skulle analyseras. För att komma vidare med 

analysen tematiserades den data vi funnit för att lägga en grund för analysens uppbyggnad och 

huvudsakliga innehåll.  David & Sutton (2011/2016) menar att kodning är en av de viktigaste 

delarna av den kvalitativa analysprocessen. Kodning innebär att forskaren identifierar 

återkommande teman i de texter som analyseras. De teman som dykt upp i vår litteratur var 

följande: skoldebatter om religionskunskap, förändringar i läroplaner och kursplaner för 

skolämnet religionskunskap med nedslag åren 1962, 1969, 1980 och 1994 samt 

religionslärares didaktiska utmaningar. Därför kommer forskning kring dessa teman att utgöra 

analysen i föreliggande studie. Således är vår analys en tematisk innehållsanalys. 
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4 Material  
 

Under detta avsnitt presenteras det material som vi grundat litteraturstudiens analys på. En 

uppdelning av materialet finns för att ge läsaren en översikt av materialet.   

 Avhandlingar, vetenskapliga artiklar.  

Björn Falkevall - Livsfrågor och religionskunskap: en belysning av ett centralt begrepp i 

svensk religionsdidaktik (2010). Doktorsavhandling. Björn är universitetslärare och lektor i 

religionsdidaktik. Avhandlingen är baserad på intervjuer som gjorts med lärarutbildare, egen 

och andras forskning. Motiveringen till att vi valt denna avhandling är för att den tar upp hur 

livsfrågor bemöts i religionsundervisningen främst med fokus på lärare.   

Björn Skogar – Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola: Några 

teologiska ansatser (s. 305–326) i Pedagogisk forskning i Sverige (1999:4). Vetenskaplig 

artikel. Björn är teologhistoriker och arbetar som docent och lektor. Artikeln är baserad på 

författarens egen och andras forskning. Motiveringen till att vi valt denna artikel är för att den 

skapar en förståelse för religionslärares didaktikproblematik.  

Björn Skogar – Religionsdidaktikens kärnproblem (s. 29–43) i Moira Linnarud- På 

spaning efter ämnets kärna (2000). Vetenskaplig artikel. Denna artikelsamling är skriven 

av en ämnesdidaktisk forskargrupp. Artikeln som vi valt är baserad på författarens egen och 

andras forskning och tar upp bristen på teoretisk helhetssyn inom ramen för skolans 

religionsundervisning. Motiveringen till valet är att artikeln behandlar den problematik med 

ämnets otydlighet grundas i.  

Carina Holmqvist Lidh – Representera och bli representerad: elever med religiös 

positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning (2016). Licentiatuppsats. 

Carina är en universitetsadjunkt med inriktning pedagogik och didaktik och har byggt sin 

uppsats på egen forskning och andras forskning. Carinas egen forskning i denna avhandling 

gruppintervjuer som följts upp med enskilda intervjuer. De som intervjuades var 

gymnasieelever. Denna uppsats bidrar i vår studie till att skapa en förståelse för vad elever 

tycker om skolans religionsundervisning.  
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Denise Cush - What Have We Learned from Four Decades of Non-confessional Multi 

Faith Religious Education in England? Policy, Curriculum and Practice in English 

Religious Education 1969–2013 (s. 53–70) in Religious Education in a Global- Local 

World, Jenny Berglund m.fl. (2016). Vetenskaplig artikel. Denise Cush är professor i 

religion och utbildning samt biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften British 

Journal of Religious Education. Artikeln bygger på författarens egna och andras forskning. 

Motiveringen varför vi valt den är att den belyser den engelska religionsundervisningen.     

 

Jenny Berglund-  Swedish Religion Education: Objective but Marinated in Lutheran 

Protestantism? (s.165–184) in Tenemos: Nordic Journal Of Comparative Religion (2013). 

Vetenskaplig artikel. Jenny är religionsvetare och lektor. Artikeln bygger på författarens 

egen och andras forskning. Motiveringen till valet av denna artikel är att den tar upp hur 

religionsämnets historia påverkar den samtida religionsundervisningen.   

Linda Jonsson – Mellan tradition och förnyelse: utmaningar i religionsläraruppdraget 

(2016). Doktorsavhandling. Denna avhandling bygger på Lindas egen analys av de röster 

som gjort sig hörda om religionsläraruppdraget i tidskriften Religion & Livsfrågor och 

tidskriftens årsböcker samt andras forskning.  Motiveringen till att vi valt denna text är att den 

mer eller mindre behandlar alla delar i analysavsnittet och att det är ny forskning. 

Karin Kittelmann Flensner – Religious Education in Contemparary Pluralistic Sweden 

(2015). Doktorsavhandling. Karin är doktor i religionsvetenskap. Avhandlingen är baserad 

på klassrumsobservationer och andras forskning. Motiveringen till valet av studien är att den 

tar upp problemet med att undervisa på begränsad tid.   

Karl- Göran Algotsson - Från katekestvång till religionsfrihet (1975). Doktorsavhandling.   

Karl- Göran var lärare på kommunala vuxenutbildningen i Stockholm. Innehållet baseras 

främst på andras forskning, undersökningar som Skolöverstyrelsen gjort samt skoldebatter.  

Motiveringen till valet att använda denna avhandling är att den belyser debatter om 

religionsundervisningen.   

Olof Franck - Gränsöverskridande värden i icke-konfessionell etikundervisning: 

ämnesidentitet och multidisciplinärt lärande i ämnet religionskunskap (s.188-211) i 

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education (2014: 1). 

Vetenskaplig artikel. Olof är docent i religionsfilosofi och lektor i de samhällsorienterade 

ämnenas didaktik. Artikeln bygger på andras forskning. Motiveringen till valet att använda 
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denna är att Olof tar upp hur begreppet icke-konfessionell kan förstås i relation till 

religionsundervisningen under de senaste decennierna.   

Antologier, metodböcker och annan litteratur. 

Björn Falkevall - Varför? (s. 17–30) i Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk 

introduktion, Björn Falkevall (2013). Antologi. I denna antologi skriver Björn tillsammans 

med andra forskare som i varsitt kapitel diskuterar centrala frågor i religionskunskapen. 

Innehållet i boken grundas på författarens egen och andras forskning. Motiveringen till att vi 

valt denna är att det inledande kapitlet är tydligt och ger oss en bra grund till vår historiska 

framställning av den svenska skolans religionskunskap. 

Carl. E Olivestam – Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i 

religionsundervisningen (2006). Metodbok. Carl är doktor i religionsvetenskap och docent i 

religionsdidaktik. Boken är baserad på författarens egen och andras forskning. Motiveringen 

till att vi valt denna bok är att den tar upp de förändringar som vi har valt att ha med i 

analysen.  

Sven. G Hartman – Hur religionsämnet formades (s. 212–251) i Livstolkning som 

värdegrund- att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000). Edgar Almén, Ragnar 

Furenhed, Sven G Hartman, Björn Skogar. Antologi. Sven är professor i pedagogik. 

Kapitlet bygger främst på författarens egen forskning. Motiveringen till att vi har valt detta 

kapitel är att det tar upp hur religionsämnets historia påverkar lärare och elever i 

religionsundervisningen. 

Göran Linde - Historien om en radikal omdaning (s. 266–304) i Boken om pedagogerna, 

Anna Forsell (2011). Antologi. Göran är professor i pedagogik. Innehållet i hans kapitel är 

baserat på andras forskning. Motiveringen till att vi valt denna text är för att den behandlar 

skolans utveckling och kartlägger alla nya skolreformer och vilka problem de ledde till.  

Sven-Åke Selander – Undervisa i religionskunskap (1993). Metodbok. Sven-Åke är 

professor i didaktik. Boken är främst baserad på författarens egen forskning samt 

undersökningar ifrån Skolöverstyrelsen och Skolverket. Motiveringen till valet är att 

författaren skriver om religionsundervisningens historiska förutsättningar och att Franck 

refererar till Selander i sin vetenskapliga artikel.  

Ulf P. Lundgren – Den politiska styrningen av skolan (s. 334–376) i Boken om 

pedagogerna, Anna Forsell (2011). Antologi. Ulf är professor i pedagogik. Innehållet i hans 
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kapitel är baserat på andras forskning. Motiveringen till att vi valt denna text är för att den 

summerar den politiska styrningen av den svenska skolan och problematiserar denna.  
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5 Analys  
 

Analysen är uppdelad i tre delar. Del 5.1 Otydligheten i läroplaner och kursplaner fokuserar 

på stora läroplansförändringar med nedslag i 1962, 1969/1980 och 1994 samt debatterna som 

sammanfaller med förändringarna. I del 5.2 Lärares didaktiska utmaningar, framställs de 

utmaningar som religionslärare ställs inför. Utmaningarna är tematiserade utefter likheter och 

skillnader i de forskningsresultat vi analyserat. Slutligen i del 5.3 Jämförelse mellan Sverige 

och England jämförs den svenska och den engelska religionsundervisningen.   

5.1 Otydligheten i läroplaner och kursplaner 

  
Efter att ha granskat forskning kring religionsdidaktik finner vi för det första att det finns ett 

samband mellan samhällsförändringar, debatter om skolan och förändringar i kursplanen för 

religionskunskap. Detta samband kan exempelvis ses när det blev religionsfrihet 1952, vilket 

ledde till skoldebatter om denna samhällsförändring som slutligen mynnade ut i nya 

kursplaner för religionsämnet. För det andra behöver vi granska den historiska 

förändringsprocess som religionsläraruppdraget återfinns i, för att förstå vad 

religionsläraruppdraget innebär och vilka didaktiska utmaningar religionslärare mött genom 

åren. Detta avsnitt kommer därför att ägnas åt en historisk belysning av skolans 

religionskunskap utifrån skoldebatter och förändringar i styrdokument under perioden 1962–

1994. Frågan är hur forskning framställer detta? 

5.1.1 Lgr 62 

Under efterkrigstiden handlade debatter om den svenska skolan främst om behovet av nya 

läroplaner och en modernisering av skolämnet kristendomskunskap, eftersom att samhället 

genomgått många förändringar samtidigt som invandringen till Sverige ökade (Algotsson, 

1975). Särskilt fokus lades på detta i och med den skolkommission som under 1940-talet 

tillsattes för att se över skolans dåvarande undervisningsplaner (SOU 1948:27). En annan 

debatt som skulle medföra radikala förändringar av skolans kristendomskunskap handlade om 

en objektiv kristendomsundervisning. Denna debatt hade två sidor, den ena sidan 

förespråkade en evangelisk kristendomsundervisning av konfessionell art medan den andra 

sidan ansåg att den rådande kristendomsundervisningen behövde förnyas och innehålla ett 

krav på objektivitet. Debatten resulterade i att kravet på objektiv kristendomsundervisning 

blev en realitet i och med Lgr 62 (Algotsson, 1975). Resultatet blev denna skrivning i 

kursplanen för kristendomskunskap:   
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Undervisningen skall vara objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper 

om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka 

eleverna att omfatta en viss åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och 

tolerans. Den bör ske på ett sådant sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar 

och betydelse, och så, att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att 

skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt 

för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 217).   

Enligt Jonsson (2016) kan denna skrivning tolkas på två olika sätt. Å ena sidan föreskriver 

den en etisk-evangelisk kristendomskunskap och å andra sidan kan den ses som en neutral 

religionsundervisning.  Detta kan tolkas som att ämnet är fast i det förgångna, samtidigt som 

det finns en anvisning om att ämnet har förändrats.  

I det centrala innehållet i 1962 års kursplaner för kristendomskunskap för årskurs 1–3 står det 

följande: “Samtal i för barnen lämpliga etiska och religiösa ämnen. Enkla berättelser ur 

bibeln. Något om kyrkliga högtider och nutida kristen sed. Några för barnen lämpliga psalmer 

och sånger. Studiebesök. Arbete med olika slag av studie- och arbetsmaterial” 

(Skolöverstyrelsen, 1962, s 217).   

Om man studerar detta innehåll kan man konstatera att kristendomen är den religion som får 

mest utrymme i 1962 års kursplaner. Därmed fick kristendomen en fortsatt särställning 

(Algotsson, 1975). Jonsson (2016) lyfter Olivestam som betonar att 1940 års skolkommission 

av den anledningen kunde ses som helt bortkastad, eftersom att kristendomen även efter 

tillskrivningen av objektivitetskravet fortfarande hade en framstående ställning i den svenska 

skolan.  

Redan i 1946 års skolkommission diskuterades behovet av en objektiv 

kristendomsundervisning (SOU 1948:27). Vidare diskuterades även behovet av 

morgonandakterna samt om dessa skulle vara frivilliga eller obligatoriska. (ibid). Denna 

debatt fortsatte in på 1960-talet. Jonsson (2016) menar att det var en debatt som skulle ta 

mycket plats ifrån en mer nödvändig debatt om kristendomsundervisningens innehåll och 

metoder. 

Kravet på objektiv kristendomsundervisning som utmärker den här periodens skoldebatter 

kom att skapa nya didaktikproblem för dåtidens yrkesverksamma lärare (Jonsson, 2016; 

Holmqvist Lidh, 2014; Skogar, 1999; Falkevall, 2010). Dessa didaktikproblem finns att läsa 

om under rubriken 5.2.1. Objektivitet som utmaning. 
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5.1.2 Lgr 69 och 80 

År 1968 var det åter dags att se över grundskolans läroplan. För det första bytte skolämnet 

namn ifrån kristendomskunskap till religionskunskap. För det andra ändrades 

målformuleringen i 1969 års kursplan för religionskunskap så att det blev tydligare att 

undervisningen inte längre enbart skulle omfattas av kristendomen, utan även de andra 

världsreligionerna (Hartman, 2000; Algotsson, 1975; Linde, 2011). I det centrala innehållet 

för lågstadiet kom att formuleras på följande sätt:  

Kristendomen: Något om högtider, gudstjänster och nutida religiös sed inom 

kristendomen. För stadiet lämpliga berättelser ur bibeln, ur gamla testamentet 

huvudsakligen om personer, ur nya testamentet huvudsakligen om Jesu möte med 

människor. Lämpliga sånger och psalmer. övriga religioner: Något om högtider, 

gudstjänster och nutida religiös sed inom olika religioner i för eleverna aktuella 

sammanhang. Något om judendomen, även i anslutning till bibliska berättelser. 

Religiösa ämnen och samlevnadsfrågor: Religiösa ämnen, belysta utifrån olika 

livsuppfattningar, i anslutning till undervisningen och till händelser och företeelser, 

som på annat sätt blivit aktuella för eleverna. Etiska frågor som berör samlevnaden 

mellan människor. Studiebesök. Arbete med olika slag av studie- och arbetsmaterial 

(Skolöverstyrelsen, 1969b, s .175). 

Om man studerar det centrala innehållet för lågstadiet i kursplanen för religionskunskap kan 

man se att tre huvudmoment skulle studeras. Dessa var kristendomen, övriga religioner och 

religiösa ämnen och samlevnadsfrågor.  Det betonades också att dessa moment skulle 

studeras utifrån olika livsuppfattningar (Algotsson, 1975). Vilket i praktiken kan innebära att 

religionsundervisningen inte längre enbart skulle utgå ifrån det kristna perspektivet. Dock 

framhölls det i 1969 års kursplaner för religionskunskap att undervisningen i första hand 

skulle utgå ifrån kristen tradition och etik med argumentet: “eftersom kristendomen, globalt 

sett, spelar en väsentlig roll, och då den kristna religionen i vår kulturkrets har ett avgörande 

inflytande på människors livshållning” (Algotsson, 1975, s. 490). Även studiet av Bibeln 

skulle få större utrymme i undervisningen än studiet av andra religioner (Algotsson, 1975; 

Jonsson, 2016). 

Kravet på objektiv religionsundervisning hade i och med 1969 års kursplan ändrats och 

förtydligats. Den nya formuleringen lyder enligt följande: “Undervisningen skall vara vidsynt 

och objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika tros- och 

livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta 

en viss åskådning” (Skolverket, 1969b, s 175). 

En arbetsgrupp tillsattes för att se över elevernas attityder till religionsundervisningen. 

Undersökningen som de gjorde visade att eleverna var ointresserade av religionsämnet. I 
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undersökningen framkom det att livsfrågor skapade intresse hos eleverna (Skolöverstyrelsen, 

1969a). Utifrån denna undersökning fick även livsfrågor en plats i 1969 års kursplaner för 

religionskunskap. Anledningen var att man ville skapa ett ökat intresse för religionskunskap 

hos eleverna samt förenkla religionslärarnas kamp med objektivitetskravet. Ytterligare en 

förändring som skedde i och med 1969 års kursplaner var att elevaktiviteten betonas starkt i 

direktiven. Målet var att eleverna skulle lära sig att själva hämta information ur lämpliga 

källor samt orientera sig i dessa (Algotsson, 1975; Linde, 2011; Hartman, 2009). Även 

Jonsson och Hartman tar upp denna förändring (Jonsson, 2016; Hartman, 2009). Enligt 

Hartman (2000) är förskjutningen i aktivitetsmönstret den viktigaste kursplansförändringen 

1969. Det innebär att det skapades en öppning mot ett nytt arbetssätt, som förutsatte att 

elevernas egna livsfrågor utgjorde en utgångspunkt i religionskunskapen (Hartman, 2000). 

Jonsson tar även upp Larsson, som liksom Hartman vittnar om det är förskjutningen stoff-elev 

som är den centrala förändringen i Lgr 69 års (Jonsson, 2016). 

I och med Lgr 80 tas de första steget mot en decentraliserad grundskola (Skolöverstyrelsen, 

1980a). Det innebär att skolan går ifrån att vara centralt styrd till att utgöras av en mål- och 

resultatstyrning (Jonsson, 2016; Lundgren, 2011; Olivestam, 2006). Denna förändrade 

styrning gjorde att anvisningarna om vilket lärostoff undervisningen skulle omfattas av 

minskade kraftigt i och med 1980 års kursplaner i religionskunskap (Olivestam 2006, Linde, 

2011). Effekten av detta blev att lärarna i sina arbetslag skulle välja lärostoff utifrån de mål 

som angavs i respektive skolämne. I dessa mål fanns det även anvisningar om vilka begrepp, 

modeller och teorier som eleverna skulle kunna (Lundgren, 2011).  

Slutet av 1960-talet kom att utmärkas av skoldebatter om sekulariseringen och resulterade i ett 

vidgat lärostoff som innefattade alla världsreligioner samt livsfrågor. Detta tillsammans med 

att antalet undervisningstimmar inte ökade trots ett vidgat centralt innehåll skulle skapa 

didaktikproblem för religionslärare (Algotsson, 1975; Jonsson, 2016), vilka finns att läsa om 

under rubriken 5.2.3. Ett gränslöst uppdrag på begränsad tid. Under 1980-talet handlade 

debatterna istället om styrningen av skolan och livsfrågepedagogiken som kom att få mer 

utrymme i och med 1980 års kursplaner för religionskunskap (Lundgren, 2011).  Även 

livsfrågepedagogiken kom att skapa didaktikproblem för religionslärarna, vilket finns att läsa 

om under rubriken 5.2.2. Livsfrågor som utmaning. 
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5.1.3 Lpo 94 

I och med Lpo 94 stod religionskunskapen återigen inför förändringar som skulle resultera i 

ett flertal nya didaktiska utmaningar för religionslärarna. För det första förstärktes skolans 

mål- och resultatstyrning.  

Det innebar för lärare att de i sina arbetslag skulle besluta om vilket lärostoff som skulle 

användas i deras klasser för att eleverna skulle uppnå de mål som 1994 års kursplaner 

innehöll. För det andra infördes en värdegrundstext. Denna förändring fick massiv kritik ifrån 

flera håll. Den del som blev mest uppmärksammad lyder följande (Jonsson, 2016; Linde, 

2011): “I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Skolverket, 1994, s. 3). Linde menar att kritiken främst handlade om att 

denna mening i värdegrunden:   

kan anses motsägelsefull mot en annan mening som anger att undervisningen ska skall 

vara konfessionsfri, dels att den stjäl upphovsrätten till de allmänt omfattande värdena 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande som specifikt knutna till kristen 

tradition och västerländsk humanism. Det hyllas också i andra religioner och 

kulturkretsar (Linde, 2011, s. 294).  

Även Jonsson (2016) och Falkevall (2010) framhåller att värdegrunden kan uppfattas som 

motsägelsefull. Holmqvist Lidh (2016) menar att dessa formuleringar även kritiserats utifrån 

andra synpunkter. Denna kritik handlade om att elever å ena sidan ska öva upp sin förmåga att 

kritiskt granska information, men det hamnar i konflikt med att skolan förmedlar vissa 

bestämda värden. Vidare skapas en “spänning mellan innehållet i skolans värdegrund och 

religionskunskapsämnets mål att bereda eleverna möjlighet att utveckla en personlig 

livshållning” (Holmqvist Lidh, 2016, s. 20). Ytterligare en förändring var att 

livsfrågepedagogiken tonades ned i Lpo 94 (Jonsson, 2016; Holmqvist Lidh, 2016; Falkevall, 

2010).  

Under 1990-talet handlade debatterna främst om den nya styrningen av skolan, kritiken mot 

värdegrundstexten och det nya betygssystemet (Lundgren, 2011). Eftersom att denna studie 

främst intresserar sig för förändringar som leder till utmaningar för religionslärare, faller 

närmare beskrivning av det nya betygssystemet utanför denna studie. Den nya 

värdegrundstexten skulle skapa nya utmaningar för dåtidens yrkesverksamma religionslärare, 

vilket finns att läsa om under rubriken 5.2.4 Ett dubbelt uppdrag.  
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5.2 Lärares didaktiska utmaningar   

Detta avsnitt kommer vi att ägna åt att belysa de didaktiska utmaningarna, vilka är en följd av 

läroplansförändringarna som tidigare tagits upp.   

5.2.1 Objektivitet som utmaning  

Objektivitetskravet medförde att lärostoffet breddades. Religionsundervisningen skulle enligt 

Lgr 62 behandla fem världsreligioner. Enligt Jonsson (2016) medförde detta en osäkerhet hos 

religionslärare. Hartman beskriver det på följande sätt:  

Objektivitetskravet var svårt att efterleva, eftersom man var osäker på vad det innebar i 

praktiken. Det skapade en slags kramp hos många lärare; man vågade inte längre vara 

sig själv, man var rädd för att påverka på ett sätt som stred emot läroplanen (Hartman, 

2000, s. 219). 

Ur detta resonemang kan man utläsa att en av de största svårigheterna för 1960-talets lärare 

mötte var att de inte visste hur de skulle undervisa. Den andra svårigheten var att lärare inte 

visste hur långt det personliga ställningstagandet fick gå. Falkevall (2010) menar dock att 

Hartmans resonemang endast ger en vag bild av vad denna förlamning egentligen har för 

innebörd för lärarkåren. Falkevall hänvisar också till Hedenius som menar att “vetenskapliga 

studier aldrig kan ge svar och att varje individ måste ta ett eget ansvar för att klara upp detta 

fält av oklarheter” (Falkevall, 2010, s. 18). Detta kan tolkas som att lärare hade 

didaktikproblem och att ansvaret för att klara upp problemen låg hos lärare själva.    

Hartman (2000) betonar vidare att det beskrevs utförligt i Lgr 62 hur undervisningen skulle gå 

till och vilket lärostoff som skulle behandlas inom ramen för religionsundervisningen. Frågan 

är hur lärare kunde vara osäkra på sin religionsundervisning om det fanns tydliga anvisningar 

om vad de skulle undervisa om och hur det skulle utföras? Svaren kan man finna i 

läroböckerna, som inte stämde överens med direktiven i Lgr 62 (Jonsson, 2016).  

Selander anser att “objektiviteten, vetenskapligheten och rädslan att påverka” (Selander, 1993, 

s. 13) skapade en svår situation för lärare. Problemet var att nya krav ställdes på lärarna. 

Vidare menar Selander (1993) att det lades särskild vikt vid begreppet saklig undervisning 

och målet med kunskap om religioner. Ur detta resonemang växer en bild fram att 

undervisningen präglades av kunskap om religioner och att andra mål så som 

personlighetsutveckling bortprioriterades.       
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Följderna av objektivitetskravet i Lgr 62 skapade ett otydligt religionsläraruppdrag och 

elevernas intresse för religionsämnet dalade (Skolöverstyrelsen, 1969a). Eleverna upplevde att 

undervisningen var tråkig och opersonlig. John Ronnås, en ämneskonsulent på 

Skolöverstyrelsen gjorde under 1960-talet en undersökning där det framkom att: 

eleverna var inte intresserade av de religiösa språk som förvaltades inom de religiösa 

traditionerna (och teologin eller vetenskapen). Däremot var de intresserade av de frågor 

som fanns även bakom detta språk. De existentiella frågorna förenade-sättet att prata 

om dom skiljde (Falkevall, 2013, s.22). 

Mot denna bakgrund diskuterades religionsämnet flitigt i samtidens samhällsdebatt. Förslaget 

om att införa livsfrågor klubbades igenom (Algotsson, 1975). Kunde detta vara lösningen på 

den kramp som Hartman (2000, s. 219) menar att lärare ställdes inför i och med införandet av 

objektivitetskravet 1962? 

5.2.2 Livsfrågor som utmaning 

Tidigare i analysen, under avsnittet 5.1.2. Lgr 69 och 80 förklarades införandet av livsfrågor i 

religionsundervisningen. Då betonades två anledningar. Den första var för att lösa problemen 

som objektivitetskravet skapat för lärare. Den andra var undersökningen som genomfördes på 

uppdrag av John Ronnås år 1969, som visade att elevers intresse för religionskunskap var lågt 

jämfört med andra skolämnen. Frågan är således om livsfrågorna löste dessa problem eller om 

de skapade nya? 

Enligt Lgr 69 ska religionsundervisningen “behandla tros- och livsåskådningsfrågor” 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 176). Jonsson (2016) förtydligar vad detta innebär för 

religionsundervisningen och menar att det i Lgr 69 åsyftas en undervisningsform med 

utgångpunkt i elevernas egna frågor. Svaren på livsfrågorna skulle ses som ett verktyg för att 

jämföra religioner och livsåskådningar. På detta sätt kunde lärarna finna sig neutrala och 

objektivitetskravet kunde accepteras.  

I Lgr 80 tillskrivs elevers livsfrågor ett tydligare fokus än i Lgr 69. Dock menar Hartman 

(2000) att det inte räcker med att bara utgå från elevernas livsfrågor utan det krävs också att 

genom undervisningen bearbeta livsfrågorna med ämnesspecifika begrepp. Han betonar att 

det krävs en ordentlig strukturering av ämnet för att uppnå målen med en 

religionsundervisning som utgår ifrån livsfrågor. Vidare uttrycker han att detta saknades i Lgr 

80. Falkevall (2010) stämmer in med Hartman (2000) på sätt och vis när han skriver att 

kursplanerna uttrycker livsfrågorna något oproblematiska. Falkevall (2010) ser samma 

mönster som Hartman gör i kursplanen för religionskunskap. I dessa resonemang blir det 
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tydligt att det finns ett problem, nämligen att livsfrågepedagogiken är otydlig. Dock finns det i 

Falkevalls studie några intervjupersoner som huvudsakligen har en positiv inställning till 

livsfrågepedagogikens plats i religionsundervisningen. I enlighet med Hartman är också några 

av Falkevalls intervjupersoner bekymrade då alla elever inte naturligt funderar över 

livsfrågor. Både Hartman (2000) och Falkevall (2010) betonar att jämförelsen av olika 

livsåskådningar med olika rum och tid utifrån livsfrågor är ett problem, då livsfrågor 

nödvändigtvis inte är aktuella för alla elever.        

Undersökningarna som gjordes på 1960-talet visade att elevernas intresse för religionsämnet 

var lågt. Dessa undersökningar gjordes om flera år senare, dock visade resultaten samma sak 

som tidigare (Skolöverstyrelsen, 1972,1980b). Elevernas intresse för religionskunskap hade 

inte förändrats trots att livsfrågor skrivits in i läro- och kursplaner. Jonsson (2016) lyfter 

Malin Löfstedt i Religion & Livsfrågor, där hon diskuterar Livsfrågornas vara -eller icke vara. 

Hon menar att livsfrågor varit ett centralt begrepp i kursplaner en längre tid, men detta 

återspeglar inte klassrumspraktiken. Utifrån Löfstedt och liknande uttryck från tidskriften 

Religion & Livsfrågor som Jonsson analyserat uttrycker hon följande undran “kanske tycker 

lärare att det är för känsligt och svårt att tala om dessa frågor och kanske har lärarna för dålig 

utbildning inom detta område” (Jonsson, 2016, s.162). Denna undran från Jonsson skulle 

kunna styrkas genom Hartman (2000). Han belyser en probleminventering som gjordes i 

förskolor, fritidshem och lågstadier som klargjorde problematiken lärare upplevde i samband 

med att barn funderar på och tar upp livsfrågor. Enligt Hartman var problemet att lärare inte 

hade kunskapen om hur de skulle förhålla sig till elevernas livsfrågor. Hartman anser att detta 

problem kvarstår. Falkevall (2010) tar inte någon ställning till livsfrågor i undervisning, 

däremot menar han att det uppstår problem då dialogen om livsfrågor inte förs på ett sätt som 

är problematiserande, ifrågasättande och medvetenhetgörande.  

Falkevall (2010) pekar på lärarens kunskaper då han skriver att livsfrågeorienteringen 

förändrade lärarrollen. I religionskunskap förändrades kraven på lärarens kunskap från att ha 

utgått ifrån en konkret undervisning med lärostoffet i centrum till att bli undervisning där 

läraren förväntades att utgå ifrån eleverna och deras livsfrågor. I de andra skolämnena fanns 

inte dessa krav, utan undervisningen förblev konkret. Utifrån detta resonemang undrar 

Falkevall hur det är möjligt att undervisa om frågor utan att komma med ett svar. Vidare 

skriver han att ämnesområdet blev till ett enormt område med en väldans många svar från 

både religioner och filosofer, och detta utöver den förväntning att lärarna själva tänkt kring de 

aktuella frågorna.  
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Falkevall avslutar med en reflektion kring livsfrågornas problem utifrån vad intervjustudien 

har visat honom och kommer fram till följande “Problemet med de undervisningsmodeller 

som utgått från livsfrågor är kanske inte att de strävar efter jämförelser. Utan att det inte 

problematiserats på vems/vilkas villkor denna jämförelse görs” (Falkevall, 2010, s.175)   

5.2.3 Ett gränslöst uppdrag på begränsad tid  

Grundskolans religionskunskap har en kärnproblematik som Skogar (2000) nämner i sin 

forskning. Med kärnproblematik syftar Skogar på att skolämnet religionskunskap är ett ämne 

utan tydliga gränser. Detta innebär att det inte finns några tydliga avgränsningar i vad man 

som lärare ska undervisa om. Jonsson (2016) vittnar även hon om att det finns ett problem 

som har sin rot i att det lärarna förväntas undervisa om pressas ihop, eftersom att lärostoffet är 

för stort i förhållande till undervisningstimmarna som är avsatta till religionskunskap. Enligt 

Hartman (2000) bottnar problemet i att religionsämnet gjordes om för att likna 

religionsvetenskapen på universitetsnivå i och Lgr 62. Dock var problemet att man 

missbedömde skillnaden mellan antalet timmar i skolämnet.  

Holmqvist Lidh (2016) har i sin avhandling gjort en undersökning med gymnasieelever där 

hon intervjuar eleverna för att få en djupare förståelse för vilken inställning eleverna har för 

religionsundervisningen. I intervjuerna framgår det att majoriteten av eleverna ansåg att: “den 

knappa tilldelningen av tid utgör enligt eleverna ett hinder för att undervisningen ska kunna 

spegla deras tradition på ett, för dem, rättvist och tillfredställande sätt. Undervisningen hinner 

inte, som framgick i föregående kapitel, “gå in på djupet” (Holmqvist Lidh, 2016, s. 178). 

Dessutom växer det i intervjuerna fram en bild av att vissa religioner och livsåskådningar ges 

mer plats i undervisningen än andra. Exempelvis får buddhism och hinduism mycket mindre 

tid än kristendom (Holmqvist Lidh, 2016). Är detta problem med tidfördelningen till olika 

religioner och livsåskådningar något som bottnar i att lärare helt enkelt inte hinner med allt 

som ska hinnas med inom tidsramen för religionskunskap? Även Kittelmann Flensner (2015) 

har i sina observationer av religionsundervisning kommit fram till att religionslärare 

undervisar under tidspress och har lite tid i förhållande till de mål som eleverna ska uppnå. 

Vidare står det klart och tydligt i Lpo 94 att “undervisningen ska vara [ … ] allsidig” 

(Skolverket, 1994, s. 4).  Hur kan en undervisning som prioriterar vissa religioner och 

livsåskådningar framför andra betraktas som allsidig?  
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Ur Kittelmann Flensners och Holmqvist Lidhs resonemang växer en bild fram att lärare och 

elever är eniga om att det är för få undervisningstimmar vikta åt religionskunskap. 

Avslutningsvis kan man konstatera att forskningen som analyserats är samstämmig gällande 

att undervisningsinnehållet är för stort i förhållande till undervisningstimmarna som är avsatta 

till religionskunskap samt att detta skapade didaktikproblem för religionslärare. Frågan är 

vilka religionsdidaktiska utmaningar som skulle dyka upp här näst?  

5.2.4 Ett dubbelt läraruppdrag  

I och med Lpo 94 infördes en värdegrundstext. Detta har belysts i det tidigare avsnittet om 

läroplaner och skoldebatter. Detta avsnitt kommer att ägnas åt hur värdegrundstexten har 

påverkat religionsläraruppdraget.  

Om man studerar Lpo 94 finner man två formuleringar i värdegrunden som kan vara 

motstridiga i den bemärkelse att man å ena sidan menar att all “undervisning ska vara icke-

konfessionell” (Skolverket, 1994, s 3), det vill säga att det inte får förekomma religiösa inslag 

i undervisningen (Skolverket, 2012), men å andra sidan ska undervisningen grundas på “den 

etik som har förvaltats av en kristen tradition och västerländsk humanism” (Skolverket, 1994, 

s 3; Linde, 2011, s. 294). Franck (2014) och Jonsson (2016) är eniga om att kristendomens 

särställning blir tydlig i ovanstående skrivning. Dock går forskarnas meningar isär när de 

diskuterar huruvida denna skrivning påverkar den icke-konfessionella undervisningen. 

Jonsson (2016) menar att värdegrunden är tvetydig och skapar något som hon kallar ett 

dubbelt religionsläraruppdrag. Vidare anser Jonsson att det finns en spänning mellan kristen 

tradition och västerländsk humanism i relation till kravet om icke-konfessionell undervisning. 

Detta skapade detta didaktikproblem för religionslärare gällande de didaktiska frågorna vad 

och hur. Franck anser att skrivningen “inte är helt enkel att begripa sig på” (Franck, 2014, s. 

202–203), men till skillnad ifrån Jonsson väljer Franck inte att peka ut någon dubbelhet i 

religionsläraruppdraget. Franck visar att denna problematik även finns i Lgr 11 då han menar 

att kristendomen särskrivs medan andra religioner och livsåskådningar skrivs ihop i 

kursplanen för religionskunskap. Enligt Franck tyder på att “detta skulle kunna uppfattas som 

en indikation på att kristendom och etik står i ett särskilt intimt förhållande till varandra” 

(Franck, 2014, s. 189).  

Jonsson (2016) hänvisar till Jeffner som poängterar att det finns många andra aspekter vilka 

ligger till grund för religionslärares didaktikproblematik, som man borde lägga större vikt vid 

än denna etikett debatt. Han uttrycker följande:  
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det är en olycklig omständighet att allt fokus kommit att riktas mot hur formuleringen 

av det kristna och humanistiska arvet tagit sig uttryck. Det har helt enkelt kommit att 

handla om en etikettsdebatt med uttrycken kristen etik och västerländsk humanism i 

centrum. Detta på bekostnad av en relevant och nödvändig innehållsdiskussion och 

förhållningssätt i läraruppdraget. Jeffner poängterar att det rör sig om fel debatt. I den 

diskussion som kommit i förgrunden och som inriktats på just etiketternas lämplighet 

har läraruppdragets förhållningssätt i undervisningen kommit i skymundan. 

(Jonsson,2016, s. 115–116). 

Till skillnad ifrån Jeffner anser Linde att debatten om värdegrunden är viktig, då han pekar på 

att det finns ett problem med formuleringarna i värdegrundstexten. Formuleringarna kan 

enligt Linde uppfattas som etnocentriska eftersom att dem “stjäl upphovsrätten till de allmänt 

omfattande värdena rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande som specifikt knutna 

till kristen tradition och västerländsk humanism” (Linde, 2011, s. 294).  

Berglund (2013) har granskat de tidigare och den aktuella kursplanen för religionskunskap 

med målet att förklara varför undervisningen både kan vara objektiv och utgå från kristen etik.  

Resultaten Berglund får fram är att den svenska religionsundervisningen både kan förstås som 

djupt kristen och objektiv i den mening att man å ena sidan lägger mycket mer tid på 

kristendom samt att skolloven utgår ifrån kristna traditioner, medan man å andra sidan har ett 

objektivt förhållningssätt till allt lärostoff.  

Avslutningsvis kan man konstatera att forskarna har olika uppfattning om vikten av 

värdegrundsdebatten, samt att deras uppfattningar om problemets storlek skiljer sig åt. 

 

5.3 Jämförelse mellan Sveriges och Englands religionsundervisning 

I analysen har den svenska modellen av religionskunskapsämnet presenterats och 

problematiserats. Enligt Kittelman Flensner (2015) är den icke-konfessionella 

religionsundervisningen i Europa ovanlig. Det kan således vara intressant att blicka mot ett 

annat europeiskt land som också undervisar icke-konfessionellt. Landet vi valt att jämföra 

Sverige med är England.   

England och Sverige började bedriva icke-konfessionell religionsundervisning ungefär 

samtidigt. Tidigare i analysen skrivs det att startskottet för en icke-konfessionell undervisning 

var skolreformen 1962. Hartman (2000) hävdar att den ökande sekulariseringen och 

invandring var anledningar till att religionskunskapen fick en icke-konfessionell inriktning i 

Sverige. I England finns det samma tendenser som i Sverige. Cuch (2016) pekar på tre 

faktorer som ledde till en icke-konfessionell religionsundervisning i England. Den första 
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faktorn är immigration. Lärare var tvungna att forma undervisningen så att den passade alla 

elever oavsett vilken religion eleverna tillhörde. Den andra faktorn var en ökad medvetenhet 

för andra religioner och den tredje faktorn var globaliseringen, världen blev större med hjälp 

av förbättrade kommunikation- och transportsätt.  

Cuch (2016) poängterar att det var enskilda lärare som genomförde förändringar i 

klassrummen innan kursplanen inkluderade fler religioner på 1970-talet i England. Här skiljer 

sig länderna åt. Utvecklingen av icke-konfessionell undervisning i Sverige skedde uppifrån i 

form av direktiv i Lgr 62 medans det i England var lärarna själva som påbörjade 

reformarbetet. Vidare menar Cuch (2016) att de lärare som anpassade undervisningen var 

medskapare i ämnets utveckling och att detta stärkte kvalitén på undervisningen. I Sverige 

fick lärarna en ny läroplan att förhålla sig till. Om den svenska utvecklingen varit mer lik den 

i England och reformarbetet skett mer på lärarnas villkor, skulle då den “objektivitetskramp” 

(Hartman, 2000, s.219) som svenska lärare känt ens existerat? 

Trots att lärarnas egna initiativ ledde till en icke-konfessionell religionsundervisning pekar 

dock Cuch (2016) på att religionsundervisningens placering i de lokala läroplanerna försvagar 

ämnet och är en utmaning och att den undervisningstid som är vikt till ämnet ofta försummas. 

Cuch (2016) hänvisar i sin artikel till Ofsted som har skrivit en rapport som visar att ämnet 

har låg status bland både elever och föräldrar. 

Berglund (2013) menar att den svenska skolans religionskunskap både kan förstås som ett 

objektivt ämne och ett ämne präglat av kristen etik. Detta anser också Cuch (2016) då hon 

poängterar att den engelska religionsundervisningen har likadana inslag av kristna traditionen.  

Till sist en avgörande skillnad emellan ländernas religionsundervisning. I England har 

föräldrarna möjlighet att välja om deras barn ska ta del av religionsundervisningen. Detta 

gäller dock inte under hela skolgången, endast då religionskunskap är ett obligatoriskt ämne, 

vilket det är i secondary School (ålder 11–16) (Cush, 2016). I Sverige har föräldrarna inte 

denna möjlighet (2 § i 7 kap. 2010:800).  
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6 Diskussion  
 

I inledningen nämner vi debatten gällande regerings förslag på formuleringar till Lgr 11. 

Formuleringarna som debatterades handlade om värdegrundtexten och kursplanen för 

religionskunskap. Utifrån debatten såg vi att det skulle kunna finnas ett problem som lärare 

möter när de ska förhålla sig till direktiven då formuleringarna å ena sidan lyfter fram 

kristendomen och å andra sidan lyfter en icke-konfessionell undervisning. När vi upptäckte 

denna utmaning, fanns det därmed skäl att se bakåt i tiden på andra läroplansförändringar och 

tillhörande skoldebatter. Vi kunde också se att dessa resulterade i didaktiska utmaningar.  

Det första delen av analysen tar upp sambandet mellan samhällsförändringar, debatter om 

skolan och förändringar i kursplanen för religionskunskap med nedslag i Lgr 62, Lgr 69/80 

och Lpo 94. Det andra delen behandlar de utmaningar som den analyserade forskningen pekar 

på. Eftersom att det har visat sig i tidigare forskning att läroplansförändringar leder till 

utmaningar för religionslärare. Därför kopplar vi ihop dessa nedan.  

Införandet av objektivitetskravet 1962 kom att resultera i lärarna var tvungna att ändra sitt sätt 

att undervisa i kristendomskunskap. Debatterna som fördes kring objektivitetskravet handlade 

om hur detta skulle tolkas av lärarna och detta var också en av deras största utmaningar. 

Kärnan i problemet skulle kunna vara kravet på objektivitet men att religionsundervisningen 

handlade främst om kristendom.  

Nästa förändring kom 1969 och handlade om införandet av fler religioner och livsåskådningar 

dessutom bytte ämnet namn till religionskunskap. Dock har forskningen visat att den stora 

förändringen inte var namnbytet utan förskjutningen av aktivitetsmönstret då undervisningen 

gick ifrån att vara stoff- till elevcentrerad (Jonsson, 2016; Hartman, 2000). Denna förändring 

påverkade lärarna eftersom att antalet undervisningstimmar vikta åt religionskunskap inte 

utökades, även fast lärostoffet breddades. Utgångspunkten i religionsundervisningen blev 

livsfrågor, eftersom syftet med dem var att förena eleverna (Hartman, 2000).       

När det 1980 åter igen var dags för en ny läroplan, ändrades skolans styrning. Livsfrågor fick 

en mer uttalad plats i undervisningen än tidigare. Enligt forskning har inte människor samma 

livsfrågor eller rentutav inga alls (Berglund, 2013). Enligt Jonsson (2016) ligger utmaningen i 

hanteringen av elevernas livsfrågor.  
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Den sista förändringen som vi valt att granska infaller i och med Lpo 94. Denna förändring 

förstärkte skolans mål- och resultatstyrning. Vilket innebar att lärarna i sina arbetslag skulle 

besluta om vilket lärostoff som skulle användes i deras klasser för att eleverna skulle uppnå de 

målen i Lpo 94 (Lundgren, 2011). I denna läroplan skrevs också en värdegrundstext, som alla 

i skolan skulle följa. Värdegrundstexten skapade även den utmaningar för dåtidens lärare 

(Jonsson, 2016). I Lgr 11 finns delar av denna värdegrundstext kvar och som det syns i 

debatten i inledningen diskuteras den fortfarande. Man skulle kunna reflektera om att det för 

varje ny läroplan som släpps, blir utmaningarna för religionslärare bara flera. Eftersom att 

utmaningarna från förr följer med. Frågan är om religionsläraruppdraget någonsin kommer att 

bli tydligt? 

I föreliggande studie var målet att utgå ifrån tidigare forskning som inriktar sig mot årskurs F-

3. Dock konstaterades det efter litteratursökningarna att detta perspektiv saknades. Därför 

utgick denna studie främst från forskning som gjorts med fokus på mellanstadiet, högstadiet 

och gymnasiet. Det perspektiv som saknas i tidigare forskning är lärarnas (Jonsson, 2016). I 

framtiden behövs forskning som inriktar sig emot årskurs F-3 och lärarna.    
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