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1. Inledning  

Religionsämnet i skolan har förändrats mycket genom historien, då det har gått från att vara ett 

ämne som haft en stark koppling till kristendomen till att behandla alla världsreligioner, samt etik 

och livsfrågor. Förändringen av religionsämnet grundar sig i många olika faktorer som uppstått i 

och med samhällsutvecklingen.  

Ämnena i skolan grundar sig på de styrdokument som utformats av staten, som vill sätta sin 

prägel på skolan. Därmed är skolan ständigt påverkad av den kunskapssyn och värderingar som 

makthavarna har, eftersom det är dessa som förmedlas i läroplanerna. Läroplanerna har därför en 

mycket viktig roll i skolan, då de bestämmer vilka värden och kunskaper som lärarna i skolan 

skall förmedla till eleverna. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur religionsämnet på gymnasiet har förändrats genom 

åren och vad som kan ha påverkat denna förändring. Förändringen beror givetvis av flera olika 

faktorer i samhället som kan tänkas ha påverkat både religionsämnet och skolan. I uppsatsen 

kommer jag dock enbart fokusera på att analysera de olika politiska förändringsprocesserna som 

kan ha haft en inverkan på utvecklingen av religionsämnet, samt skolan i övrigt.  

Religionsämnet i skolan har förändrats om man ser till de olika kursplanerna som framställts 

under skolans historia. Hur kunskapen om religion och olika livsåskådningar skall förmedlas i 

skolan är beroende av de läroplaner och kursplaner som har utformats av sittande regering. 

Därför är jag intresserad av att undersöka hur den sittande regeringen och dess politiska inritning, 

samt hur kunskapssyn kan ha format styrdokumenten.  

1.3 Metod 

För att ta reda på hur utvecklingen och förändringen av religionsämnet ser ut kommer en 

textanalys av de utvalda läroplaner och kursplaner att utföras. Detta för att kunna jämföra hur det 

har sett ut under de olika läroplansperioderna och se till de olikheter som finns mellan 

styrdokumenten. Jag kommer även att titta på bakgrundsbeskrivningarna och förarbetet till 

styrdokumenten för att kunna gå djupare in på tankegångarna och idéerna kring dokumenten. För 
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att ta reda på detta har jag även tagit hjälp av en del böcker som framförallt behandlar styrningen 

av skolan, läroplansteorier och samt religionsämnets funktion i skolan.  

För att vidare kunna undersöka de olika politiska makthavarnas inflytande på styrdokumenten 

anser jag att det är relevant att studera vilka som var i makten under den period då de nya 

skrivelserna utformandets. Regeringens påverkan på skolan och religionsämnet kommer även att 

studeras genom att titta på olika förarbeten och bakgrundsbeskrivningar av läroplanerna, vilket 

man kan finna i olika propositioner till ändringar av kurs-och läroplaner. Jag kommer även att 

använda mig av källmaterial som statens offentliga utredningar som utförts av skolan som kan 

vara relevanta för detta arbete, samt andra politiska avhandlingar som berör skola och samhälle 

under de perioder då styrdokumenten förändrats. 

Sammanfattnings kommer jag för att besvara syftet i uppsatsen använda mig av en metod som 

grundar sig på en textanalys av styrdokumenten (med kursplanerna för religionsämnet i fokus), 

för att utifrån innehållet kunna hitta vissa likheter som vidare kan studeras med de 

politiskaförändringsprocesserna i åtanke.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att fokusera på att studera de tre senaste utformade läroplanerna för 

gymnasieskolan, det vill säga: Läroplanen för gymnasiet 1970 - LPG 70, Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna 1994 - LPF 94 och Läroplanen för gymnasiet 2011 - GY11. En längre 

tidsperiod och en analys av flera läroplaner skulle troligtvis ha kunnat visa på flera skillnader som 

de politiska förändringsprocesserna kan ha bidragit till. Dessa avgränsningar inom tid och rum är 

dock nödvändiga för att kunna hålla sig inom uppsatsens ramar och inte spinna iväg allt för långt.  

I de tre olika läroplaner som kommer att studeras skall främst skrivelserna om religionsämnet att 

analyseras utifrån ett politiskt/ideologiskt perspektiv men även skrivelser som värdegrunden 

kommer att tas hänsyn till, då de präglar den syn och de värden som makthavarna vill förmedla i 

skolväsendet vilket i sin tur påverkar religionsämnet och dess innehåll.  
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2. Bakgrund - Styrningen av skolan 

När det gäller den politiska styrningen av skolan så är det staten som har makten att utforma 

skolan.  Skolan är bildad som en institution i och med stadsformationen, som har syftet att utbilda 

och utrusta samhället utifrån de behov som finns. Styrningen av skolan är nödvändig för att 

kunna upprätthålla makten och legitimiteten inom staten. Under kristendomens tid så var det de 

religiösa reglerna som hade störst legitimitet i samhället och präglade därmed skolan. Därför var 

det kristendomen som tidigare stod för den moraliska fostran som skedde inom skolan. I och med 

att sekulariserades och kyrkan förlorade sitt inflytande så tog saten över styrningen av skolan och 

det växte fram nya fostrans idéer som skulle prägla institutionen. Dessa idéer utformades med 

välfärdssamhället i åtanke och en personlighetsutveckling som skulle anpassas till ett föränderligt 

samhälle. Under 1900-talet skapades en ny syn på skolan och dess uppgift i samhället, då den 

istället för att stå för att återskapa traditioner skulle agera som en framtidsförberedande och 

personligthetutvecklande institution .
1
  

Skolans verksamhet är styrd av olika ramfaktorer till dessa brukar man räkna de: sociala, 

politiska och ekonomiska påverkansfaktorerna. Dessa tenderar att begränsa de pedagogiska 

förutsättningarna eftersom de sätter upp ramarna för verksamheten. När det gäller skolan idag är 

det svårt att säga var påverkan exakt kommer ifrån eller om styrningen är medveten, eftersom den 

inte enbart påverkas av huvudmannen, utan det är flera andra faktorer som spelar in om man 

pratar om skolan som en institution eller organisation.
2
  

Lindensjö & Lundgren definierar i sin bok, Utbildningsreformer och politisk styrning, en institution 

som:  

         ....ett regelsystem som möjliggör social interaktion...
3
 

En institution kan även ses som en social ordning som upprätthålls i ett samhälle med hjälp av att 

den i sin struktur syftar till att bringa ordning. Institutioner som skola kan beskrivas som en 

tradition som har djupliggande strukturer och ideologier i sin grund, som kan svåra att förändra.  

Enligt Berg ses skolan som en institution som står för samhällig reproduktion som syftar till att 

                                                           
1
 Lindensjö & Lundgren , 2000:19-21 

2
 Berg, Englund &  Lindblad, 1995:25-26 

3
 Berg, Englund &  Lindblad, 1995:26 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQME0BnXmSlpJmmJyUZGKWDEwySeZpaZYGSUmmpmng2VzfKAtHPwsvXwtXpNLcTYiBqbhMlEHezTXE2UO3tDQeOoQRD9mDBqyLLc2A3W4xBt5E0PLvvBLwNrEUACqAHX0
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överföra de kulturer, traditioner och normsystem som samhället vilar på vidare. Skolan brukar 

även ses som ett formellt system som står för utbildning och fostran i samhället.
4
 

När det gäller styrningen av skolan så brukar man prata om tre former av styrning vilka är: 

juridisk styrning, ekonomisk styrning och ideologisk styrning. Alla dessa styrelseformer är 

relaterade till och beroende av varandra. Skolans styrning påverkas såklart av de politiska beslut, 

direktiv och åtgärder som politiker och skolverket arbetar fram, samt de resurser som de ger till 

förfogande. Denna uppsats fokuseras enbart på den ideologiska/politiska styrningen och hur den 

har påverkat skolan. Denna syrning handlar främst om de: mål, resultat och innehåll som finns i 

skolverksamheten.
5
 

Under historien har skolan genomgått ett antal förändringar på grund av de olika utredningar och 

reformer som de olika regeringarna genom tiderna har utfört. Denna uppsats kommer som 

tidigare nämnts i texten fokusera på de förändringar som skett från 70-talet fram till idag. Innan 

denna tidsperiod skedde även många betydelsefulla förändringar av skolan som har påverkats av 

den ideologiska styrningen, vilket även har präglat hur skolan ser ut idag. I och med 

decentraliseringen blev skolan en alltmer målstyrd verksamhet, där kommunerna fick stor frihet 

att påverka de medel som skulle användas i verksamheten. Den målstyrdaskolan är därmed 

beroende och ständigt påverkad av den lokala politiska styrningen. Decentraliseringen kan ses 

som en politiskstrategi för att nå förnyelse och förändring av skolan eftersom det ger möjligheter 

till en mer lokalt anpassad skola.
6
  

Dagens fostrande skola innebär en förmedling av värden. I demokratiska samhällen tar detta 

uttryck i de skolpolitiska diskussionerna. Inom den svenska politiska arenan tenderar 

oppositionen att lägga vikt vid den intellektuella kunskapsförmedlingen medan de försöker tona 

ned värdeförmedlingen. De regeringsbärande partierna tenderar istället att värna om 

värdeförmedlingen. Moderata politiker kritiserade bland annat den socialdemokratiska regeringen 

för svagheten i ämneskunskaps förmedling i skolan, när de var i makten. När det sedan blev 

regeringsskifte och moderaterna fick makten efter socialdemokraternas långa maktinnehav kom 

en tvärvändning från moderaterna, då de förespråkade vikten av att skolan skulle fostra. Detta 

                                                           
4
 Berg, Englund &  Lindblad, 1995:27 

5
 Lindensjö & Lundgren , 2000:21 

6
 Lindensjö & Lundgren , 2000: 118-119 
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visar sig lätt i offentliga skolsystem där regeringspartiernas olika ideologier har skilda tolkningar 

vilket kan påverka skolan då de vill förmedla de värden i skolväsendet som de stödjer.
7
 

I skolan sker det en så kallad överförningsprocess av samhällets: normer, vanor, traditioner, 

värderingar, känslor, ideal och så vidare. Utan det sociala samspelet skulle samhället aldrig föras 

vidare och fungera. Detta brukar man även kalla för kulturellreproduktion och i utformningen av 

denna kan man prata om ett pedagogiskt ansvar, samt vilka som har makten att bestämma över 

denna reproduktion, det vill säga vad som skall föras vidare och återskapas i samhället. Dessa 

processer är betydelsefulla att diskutera när det gäller skolan eftersom man i och med 

utfromandet av läroplaner, kursplaner och måldokument arbetar med att samman ställa de värden 

som skolan skall vila på. Därmed kan skolan och de överförningsprocesser som sker där styras av 

de som har makten över utformningen av dessa dokument. Styrdokumenten innehåller så kallade 

¨läroplanskoder¨ vilka kodifierar de rådande uppfattningar som finns över vad utbildningen bör 

innehålla och vilka mål som skall uppnås med skolans verksamhet. När det sker olika 

förändringar i läroplanerna och det framställs nya reformer som skall antas kan man se detta som 

en maktkamp om skolan som institution och dess syfte. Det finns även en så kallad 

läroplanshistoria som spelar in i utformningen av utbildningen då det råder traditioner och 

uppfattningar av vad som är bildning, som präglar skolan än idag.
8
  

3. Analys – Religionsämnet och styrdokumenten  

Religionsvetenskap är det ämne i skolan som har blivit mest ifrågasatt och omdiskuterat. Detta 

kan tänkas bero på samhällets olika behov som måste tillgodoses i undervisningen. Samhällets 

behov har förändrats genom tiderna i och med att det har skett en utveckling på många plan. 

Detta har bidragit till en förändrad syn på religion och på vad religionsämnet bör innehålla. I och 

med samhällsutvecklingen sker det en omprövning av skolan och dess ämnen. När det gäller 

religionsämnet så ifrågasätter man ofta vad det kan tänkas bidra till och vilka kunskaper som det 

bör medverka till. Historiskt sätt så var religionsämnet präglat av kristendomen och kyrkan, då 

det var den dominerande religionen i samhället. Skolans värdegrund utgick även utifrån ett kristet 

förhållningsätt. Det allt mer växande avståndet mellan kyrka och stat har lett till att 

                                                           
7
 Linde, 2006:37-40 

8
 Lindensjö & Lundgren , 2000:14-17 
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kristendomens inflytande har minskat både i samhället och skolan. Detta brukar man kalla för 

sekulariseringsprocesser, vilka pekar på att moderniseringen har lett till att religionen har fått 

minskar inflytande i samhället och flyttats från den offentliga sfären till den privata sfären.
9
 

Den kristna prägeln och värdegrunden fanns dock länge kvar inom skolan, det var inte förens 

1994 års skolreformer som man åtgärdade detta genom att det bestämdes att värdegrunden skulle 

ligga till grunden för hela skolan och genomsyra alla ämnen, samt att alla inom hela 

verksamheten skulle vara inkluderade i detta värdegrundsarbete.
10

 

3.1 Religionsämnets och läroplanernas historia 

1962 års läroplan för grundskolan är det första styrdokument som kom att kallas för läroplan, då 

de tidigare styrdokumenten kallades för undervisningsplaner. Anledningen till denna nya 

läroplansutformningen var för att man ansåg att samhället genomgick en förändring vilken man 

ville förbereda skolan och eleverna på genom att anpassa undervisningen efter nya specifika 

kunskaper som var nödvändiga för denna utveckling. En del av denna nya utveckling kan man se 

i och med religionsämnet där kristendomen tidigare varit dominerande. Nu betonade man i 

läroplanen istället vikten av verka för den självständiga individen som man inom skolan skulle 

fostra. Kristendomen hade fortfarande en dominerande ställning i jämförelse med de andra 

momenten i religionsundervisningen men skillnaden från tidigare var att man i styrdokumenten 

formulerade att religionsundervisningen skulle vara objektiv och saklig. Vilket innebar att man 

inte skulle fostra eleverna in i kristendomen utan att de skulle fostras till goda individer med 

tolerans och förståelse för olika livsåskådningar. En ny skrivelse för religionsämnet var även att 

eleverna skulle lära sig att ha ett kritiskt förhållningssätt till de olika religiösa föreställningarna. I 

förarbetena till läroplanerna beskrivs hur eleverna i och med det ständigt utvecklande samhället 

behöver medel för att kunna anpassas till denna allt mer komplexa verklighet. Detta krävde bland 

annat en förändring inom religionsämnet eftersom utveckingen krävde kunskaper om flera 

livsåskådningar än kristendomen som tidigare varit den mest centrala. Den största skillnaden som 

den nya läroplanen innebar för religionsämnet var främst det objektiva och kritiska 

förhållningsättet. Vilket syftade mer till att eleverna ska ha kunskap om och förstå de värderingar 

som samhället var uppbyggt på. Tillskillnad från tidigare då man inom religionsämnet överförde 

                                                           
9
 Olivestam,2006:15-22 

10
 Olivestam,2006:20 
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värderingar (främst kristna) till eleverna.
11

 

3.2 Läroplanen för gymnasiet 1971 LGY 70 

Den första egna läroplanen för gymnasiet (LGY 70) trädde i kraft den 1 juli år 197det var i och 

med denna som den samlade gymnasieskola infördes, med både två och treåriga linjer. I Lgy 70 

var religionskunskapen ett tillvals ämne på de flesta tvååriga utbildningar och ett obligatoriskt 

ämne inom de ekonomiska, tekniska, natur-och samhällsvetenskapliga linjerna.
12

  

År 1969 utfördes en utredning av skolöverstyrelsen över elevernas intressen för de olika 

momenten som religionsämnet skulle innehålla, vilken kom att kallas för ”tonåringen och 

livsfrågorna”. Undersökningen syftade på att undersöka elevernas tankar kring livet och dess 

mening och visade på att eleverna var mer intresserade av livsfrågor som rörde dem, än ren fakta 

om olika religioner och livsfrågor. Detta resultat var därmed med och påverkade utformandet av 

den nya läroplanen LGY 70.
13

  

Mål för religionsundervisningen under läroplanen för gymnasiet år 1971 var följande att:  

eleven skall genom undervisningen i religionsvetenskap skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll, 

orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid, 

öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner samt 

med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till självständigt ställningstagande i 

livåskådningsfrågor.
14

  

De huvudmoment som religionsämnet skulle innehålla var därmed:  

Analys av den moderna människans situation 

Etiska och moraliska frågor 

Kristendomen 

livsåskådningsdebatten 

Andra attityder till tillvaron än de religiösa 

                                                           
11

 Olivestam, 2006: 21-25 
12

 Lgy 70 
13

 Olivestam, 2006:23-24 
14

 Lgy 70 
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Icke kristna religioner.
15

 

LGY 70 innehåller ett hierarkiskt tänkande, där syftet var att de detaljerade beskrivningarna 

skulle vara centrala och genomgripande för alla skolor runt om i landet och att undervisningen i 

ett och samma ämne skulle se likadan ut i varje klassrum. Vilket man säkerställde genom att 

utforma långa direktiv över hur underisningen inom de olika huvudmomenten skulle bedrivas 

inom varje ämne.
16

 

Detta resulterade i att regeringen hade större inflytande över skolundervisningen i och med LGY 

70. Religionsämnet i likhet med alla andra ämnen präglades av dessa direktiv. 

Kommentarsmaterialen fick därmed i praktiken ett väldigt stort inflytande eftersom de till stor del 

styrde över ämnenas innehåll och förmedlingen av dessa. Det var skolöverstyrelsen som hade 

formulerat de långa kommentarerna till huvudområdena i läroplanstexterna. Texterna utformades 

på detta vis för att man ville garantera en likvärdig utbildning som förhöll sig till den tidens 

uppfattning av skola och samhälle som den dåvarande socialdemokratiskaregeringen värnade 

om.
17

 

Religionskunskapen hade dock inte samma status i skolan under den här tiden eftersom det  inte 

var ett kärnämne i skolan. År 1976 startades en utredning av gymnasiet som resulterade i en 

proposition, som resulterade i att det uträttades en försöksverksamhet i syfte att finna lösningar på 

de problem som utredningen pekade på. År 1988 beslutade riksdagen om en försöksverksamhet 

som innebar att de skulle inrättas treåriga yrkesinriktade linjer på gymnasiet. Efter denna 

verksamhet beslutade riksdagen om en ny gymnasieskola som skulle bestå av en treårig 

gymnasieutbildning för alla. Denna förändring innebar en utökning för flera av de yrkesprogram 

som fanns då. Det ställdes nu flera krav på eleverna och skolan därför ansåg man att varje 

program skulle innehålla bestämda kärnämnen som man tyckte var nödvändiga för elevernas 

förberedning inför det framtida yrkeslivet och samhället. Religionskunskapen utsågs i och med 

detta som ett av de samhällsförberedande kärnämnena som skulle ingå i alla gymnasieprogram.
18

  

                                                           
15

 Lgy 70 
16

 Regeringen, 2001:23-24 
17

 Regeringen, 2001:24-25 
18

 Lindensjö, 2000:110-111 
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3.3 Läroplanen för gymnasiet 1994 LPF 94 

I och med att skolan decentraliserades så minskade statens inflytande på undervisningen i skolan 

eftersom ansvaret mer hamnade hos lärarna att utforma undervisningen och dess innehåll.  

Läroplanen för gymnasiet som kom år 1994 var därmed mer målstyrt system, där både elever och 

lärare gavs möjligheten att bestämma över innehåll och arbetsupplägg inom de olika ämnena. 

Detta medverkade dock till att det inte fanns något utsatt stoff som skulle finnas i undervisningen. 

Utan 1994 års kursplaner innehåller enbart utsatta mål som eleverna skall sträva mot. Dessa mål 

är därmed fria att tolka för läraren, som sedan även har friheten att utforma undervisningen 

utifrån sina egna tankar och idéer om religionsämnet. Detta leder till att religionsämnet ser olika 

ut på alla skolor vilket kan ha varit en tanke från regeringens sida, att förmedla denna frihet och 

makt till den enskilda läraren och skolan med syfte att höja lärarens status och profession. Till 

skillnad från den tidigare läroplanen som förmedlade en mer enhetlig och allmänt gällande 

undervisning, där staten satte sin prägel på hur alla skolämnen skulle se ut och förmedlas. 

Skillnad mellan LGY 70 och LPF 94 är därmed att lärarna gavs ett allt större tolkningsutrymme 

för att kunna utforma undervisningen mer fritt vilken var en konsekvens av  decentraliseringen av 

skolan.
19

 

När det gäller värdegrunden så var även den förändrad i LPF 94 i jämförelse med LGY 70.I LPF 

94 så börjar läroplanen inledande med de grundläggande värden som skolan skall förmedla 

medan LGY 70 börjar direkt på de mål och riktlinjer som skolan skall förmedla  och jobba för att 

eleverna skall uppnå. LPF 94 har både grundläggande värden och texter om mål och riktlinjer 

med i texten.   Ett exempel på hur värdegrundstexten kunde se ut i LPF 94, som man vidare 

skulle kunna koppla till religionsämnet är denna formulering:  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på.... I överenstämmelse men den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
20 

Lgy 70 har även texter kring olika värderingar som skall förmedlas i skolan som står i dess mål 

och riktlinjer, denna text är dock mer fokuserad på att beskriva den specifika utveckling som 

eleven ska uppnå, det står dock ingeting om att skolan skall fostra vilket framhävs mer i 

                                                           
19

 Regeringen, 2001:25 
20

 Lpf 94 
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värdegrunden i LPF 94, eftersom man har ett inledande avsnitt fört detta . Dock så är LPF 94 

mindre specifik på vad dessa innebär och hur de bör förmedlas. 

Läroplanen som kom år 1994 var som nämnts ovan ett allt mer mål- och kunskapsinriktat 

dokument, men det finns fortfarande med en del direktiv om målen. Texten i LPF 94 är 

förhållandevis ganska lång med tanke på att den inte innehåller några kommentarer på hur målen 

skall uppfyllas som i LGY 70. Tanken med den nya läroplanen var främst att minska den statliga 

styrningen av skolan för att istället öka det professionella friutrymmet för lärarna och sätta upp 

nationella mål för undervisningen. Detta handlingsutrymme riskerar att skapa svårigheter då det 

förutsätter att läraren är införstådd med statens syften och motiv för skolan, samt att de är villiga 

att arbeta efter dessa. För i och med decentraliseringen av skolan har den statliga styrningen blivit 

mer indirekt och normativ då den mer sker via den lokala politiken och lärarna på plats.
21

  

Under 1994 års läroplan som var ett målstyrande styrdokument var målen för religionsvetenskap 

A som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs utformade på följande vis: 

Eleven skall 

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och 

handla 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 

uttrycksformer, tro och idéer 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 

vardags- och yrkesliv 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt 

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i 

samhället 

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 

omgivning. 
22

 

Det saknades i denna kursplan varken förklaringar eller direktiv till hur dessa strävansmål skulle 

uppnås. 
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3.4 Läroplanen för gymnasiet 2011 GY 11 

När den borgerligaregeringen kom till makten år 2006 hade de inte en samma tanke om en 

likvärdig gymnasieutbildning som den socialdemokratiskaregeringen, som ville att alla 

gymnasieutbildningar skulle ha ett likvärdigt innehåll med ett sammanstämmigt kursinnehåll, där 

alla linjer skulle vara högskolaförberedande, vilket de menade skull bidra till ett mer jämlikt 

samhälle. den borgerligaregering förspråkade en mer särskild gymnasieskola som kunde ge 

antingen yrkesexamen, lärlingsexamen eller högskoleexamen, och kritiserade som många andra 

att socialdemokraternas jämlikhetsreform inte gav de effekter som var avsedda utan med såg mest 

problemen med de påtvingade kärnämnena.
23

 

Läroplanen för gymnasiet som kom ut år 2011 och riktar sig först och främst till lärare och har 

utformats i syfte att ge en förståelse av 2011 år gymnasieskola och de reformer och övervägande 

som ligger bakom det nya styrdokumentet. Kursplanerna i GY 11 är utformade på ett annorlunda 

sätt än de tidigare kursplanerna i LPF 94 eftersom det innehåller ett helt annat betygssystem.
24

 

Gy 11 utformades under den borgerligaregeringens styre dock så ändrade man inte så mycket i 

läroplanerna och värdegrundstexterna utan det som man fokuserade på var kursplanerna, då de 

utformades med ett helt nytt betygssystem som tillkom med nya formuleringar till varje 

betygssteg. I Gy 11 lägger man stor vikt vid att är individen skall vara fokus och pekar på allas 

olikheter och att alla ska finna egenart mer för att individen skall utvecklas för att kunna delta i 

samhällslivet och agera ansvarig frihet samt att verka för och inom ett mångkulturellt samhälle 

vilket beskrivs i värdegrunden där det står att skolan ska bidra till att:  

elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också  

det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och  

 utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.
25

 

Kursplanen för religionsvetenskap i GY11 är lite annorlunda utformad än den i LPF 94 men den 

uttrycker i princip samma mål och innehåll. Skillnaden med GY11 kan är att den uttrycker mer 

vetenskapliga och teoretiska inslag, I texten för religionsvetenskap 1 står det inledande att:  
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Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin 

karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och 

handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet 

behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.
26

  

Ännu en skillnad mellan GY11 och LPF 94 är att det här inte handlar om några mål som eleven 

skall uppnå utan man uttrycker det istället som att undervisningen i ämnet religionskunskap ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla olika kunskaper. Dessa kunskaper är följande: 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga 

att analysera dessa. 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar
27

 

Den politiska bakgrunden till både LPF 94 och GY 11 är liknande eftersom att det vid tiden 

fanns en relativt stark politisk enighet kring att gymnasieskolan 

var i behov av förändring. Arbetet kring LPF 94 verkställdes förvisso av en 

socialdemokratiskregering men det mesta av själva utredningsarbetet kom till under 

ledning av den borgerligaregeringen. GY11 är däremot enbart en borgerligprodukt, den har dock 

fått en del kritik för att ha genomförts för hastigt.  

3.5 Religionsämnets syfte och funktion 

Religionsämnet var tidigare det ämne som ansågs enbart skulle förmedla de värden och normer 

som det svenska samhället vilade på. Med 1994 nya skolreformer förändrades detta, då åtgärder 

sattes in i syfte att värdegrunden skulle prägla skolans vardag. Detta arbete skulle alla individer 

som skolan berörde vara delaktiga i det vill säga lärare, elever, föräldrar, lokala skolpolitiker och 

övrig skolpersonal. Formuleringen kring dessa tankar och arbete kring värdegrunden kan man 

finna i 1994 års läroplan
28

:  

skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de  värden som vårt 

samhällsliv vilar på....I överensstämmelse med den etik som  förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom  individens fostran till rättskänsla, generositet och tolerans och 
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ansavarstagande.
29   

Inför skrivelserna debatterades det om vilken plats den kristna traditionen skulle ha i 

värdegrunden. Man bestämde sig för att man skulle ha med en kompromiss av den kristna 

traditionen och den västerländska humanismen. Dock så lämnade man inget utrymme i 

värdegrunden för att beskriva vad dessa traditioner stod för utan detta var upp till den enskiljda 

skolan själv att tolka och bestämma. Att den kristna traditionen fortfarande fick en plats i den nya 

läroplanen är mycket omdiskuterat och i 1998 åts läroplan för förskolan hade man tagit bort 

denna skrivelse i värdegrunden om den kristna traditionen. En del menar dock att förskolan  inte 

är av samma tradition som skolan och deras läroplan fokuserar mer på den konkreta vardagen än 

teoretiska formulerade begrepp. Men det är fortfarande en del av skolan och har ett stort 

inflytande på samhället och dess befolkning i sin påverkan. 
30

 

I och med 1994 års läroplansreform för gymnasiet bestämdes det att religionsämnet skulle bli ett 

kärnämne i den svenska gymnasieskolan. I den tidigare regeringspropositionen som innehöll en 

förteckning över de kärnämnen som föreslogs av regeringen fans dock inte religionsämnet med 

trotts att skolöverstyrelsen hade rekommenderat detta. När riksdagen sedan skulle behandla 

denna proposition uppmärksammade man detta. Vilket resulterade i att utbildningsutskottet 

ägnade en extra dag åt att diskutera religionsämnet position i gymnasieskolan. Detta slutade med 

att religionskunskapen föreslogs som kärnämne vilket var en gemensam överenskommelse 

mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Detta förslag antogs sedan av riksdagen och 

religionskunskap har sedan dess varit ett kärnämne i gymnasieskolan.  

Gymnasiekommittén definierar fenomenet kärnämne som ett ämne som ska ge eleven kunskaper 

och förutsättningar som denne behöver för ett gott liv i det samhälle den lever i, vilket även kallas 

samhälskompetens och livskompetens. Kärnämnen skall även bidra med yrkeskompetens i syfte 

att förbereda eleverna för arbetslivet. Problemet med religionsämnet är enligt Olivestam att det 

traditionella inslagen i ämnet tenderar att leva vidare. Samt att man bör arbeta mer med att 

försöka anpassa det till de yrkesförberedandeprogramen. Religionsämnets status har även 

ifrågasatts mycket över sin position som kärnämne i dagens gymnasieskola eftersom många 
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medar att det inte platsar in i vårt allt mer sekulariserat samhälle.
 31

 

Religionsvetenskapen har som tidigare nämnts i texten gått från att vara kristendomskunskap till 

att kallas religionsvetenskap. Under tidigt 1900-tal innehöll den enbart kristendomsundervisning 

och bibelkunskap. Utredningar av religionsämnet genom 1900-talet har bland annat medverkat 

till att objektivitetsprincipen har införts. Det har även skett en förskjutning inom religionsämnet 

då det kommit att innehålla mer värdegrund, etik och livsfrågor. Reformeringen av 

gymnasieskolans utformning som kom år 2007 lägger även än mer vikt vid etik och livsfrågor 

samt ett fokus på det mångkulturella och mångreligiösa samhället.
32

  

När 1994 års läroplan utformades hade man höga ambitioner att lösa de tidigare problem som 

funnits med gymnasieskolans ämnesverksamhet. Under socialdemokratiskledning så presenterade 

man ”en skola för bildning” ,en statlig utredning som genom en mer jämlik utbildning skulle 

bidra till ett mer jämlikt samhälle. I och med denna fokuserade man bland annat på att förändra 

skolans styrfunktionella, innehållsmässiga, juridiska och organisatoriska förutsättningar. Det var 

detta som ledde till att religionsämnet på gymnasiet kom att bli ett kärnämne och därför blev det 

nu väldigt viktigt att man såg till att ämnet representerade de krav som eleven hade på etik och 

livsfrågor vilket skulle kombineras med religions- och livsåskådningsundervisningen. 

Kurspansarbetet ledde dock ändå till att det blev svårt att ha en elevorienterad undervisning 

eftersom den innehöll mer vetenskapliga teorier än professionell tillämpbarhet. Undervisningen 

tenderade då till att bli mer faktaorienterad, istället för elevorienterad som kursplanen 

förespråkade. Undervisningen skulle i och med den nya kursplanen utformas med ett samspel 

mellan lärare, elever och innehåll. Detta skulle utformas i från den värdegrund och människosyn 

som bestämdes av värdegrunden som skulle prägla hela skolan och dess ämnen.
33

 

 Religionsundervisningen skulle därmed syfta till att ge en helhetssyn och orientera eleverna 

genom de livsåskådningar, livsfrågor och religioner som berörde samhället. Man ställde individen 

och dess frågor i centrum och gick från en mer fakta baserad undervisning om de olika 

religionerna, till ett större fokus på elevens egna livsfrågor och de etniska dilemman som angick 

dem. Det blev även i och med det allt utökade mångkulturella samhället ett större fokus på 
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mångkulturella miljöer samt ett större världsombredande perspektiv.
34

 

I utformandet av krusplanerna så bestämde regeringen att flera viktiga perspektiv skulle 

genomsyra alla kurser inom skolan. dessa var:  

genusperspektiv, entreprenörsperspektiv, etniskt perspektiv, naturvetenskapligt perspektiv, miljöperspektiv, 

internationellt perspektiv, historiskt perspektiv.
35

   

Inom religionskunskapen så var det viktigt att ta hänsyn till dessa perspektiv, då man som lärare 

skulle utforma undervisningen. När det gäller genusperspektivet så var det viktigt att inom 

religionsundervisningen skildra hur män och kvinnor uttrycker och kommer till uttryck inom sin 

religiositet. De skillnader av män och kvinnor som ofta kommer till uttryck i religionen och som 

bör diskuteras är till exempel att män ofta innehar dominerande ledar-och tolkningspositioner 

inom religionen. Det etniska perspektivet är det som beskrivs redan i läroplanens värdegrund och 

har funnit under lång tid och kanske främst har kommit till uttryck i religionsämnet. Tidigare i 

och med kristendomskunskapen så skulle eleven påverkas utifrån bestämda ideal och ett 

normativt etniskt perspektiv som villade på en kristen tradition. I dagensläge är det syftet att med 

religionsvetenskapen förmedla ett deskriptivt etniskt perspektiv där eleven skall få orientera sig 

och få förståelse för olika etniska system som råder i olika samhällen. Om man ser till det 

naturvetenskapliga- och miljöperspektivet så har alla religioner sin syn på människan och naturen 

och deras förhållningsätt till varandra, samt hur världen skapades.  Inom religionskunskapen har 

det internationella perspektivet funnits länge då man får läsa om religionerna och dess funktion 

och inflytande på världsarenan. Även det historiska perspektivet har ständigt funnits med i 

religionskunskapen eftersom de flesta religioner har uppkommit genom historien eller till och 

med i förhistorisktid.
36

  

Perspektiv som har varit mer karakteristiska för religionsämnet är fram för allt: det socio religiösa 

perspektivet, livsfåge perspektivet samt livstolkningsperspektivet. Livsfråge perspektivet tillkom 

i och med läroplanen för grundskolan som uppkom år 1969 och i gymnasiet med 1972 års 

läroplan efter den forskning som utförts av skolöverstyrelsen kring ungdomars livsfrågor som 

visade på att barn och unga överlag har väldigt mycket funderingar kring livet och dess mening, 
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samt tillvaron de lever i. Syftet med att ha med detta perspektiv i undervisningen blev då vidare 

att i och med religionsämnet förse eleverna med information och kunskap som kan hjälpa dem 

finna och förstå livet och dess mening. Livstolknings perspektivet kom i och med LPF 94 då 

myndigheten för skolutveckling uppmanade detta. Detta perspektiv fokuserar på att individen 

skall ges förmågan att kunna relatera sig till sin omgivning men även kunna se att olika religioner 

är relaterade till olika sorters samhällskontexter. Det socio religiösa perspektivet har uppkommit 

utifrån religionssociologiska tankar som bland annat har präglats av Emile Durkheims idéer kring 

religion och samhälle och syftar främst till att eleven skall förstå religionens koppling och 

inverkan på samhället.
37

  

1994 års läroplan och skolreformer kan beskrivas som de mest betydelsefulla för 

religionsvetenskapen eftersom det var då som man bestämde att religionsvetenskapen skulle bli 

ett kärnämne i gymnasieskolan. Ett beslut som chockade många, då man trodde att regeringen 

skulle bestämma sig för att ämnet skulle bli ett frivilligt tillvalsämne. Riksdagen (som då var 

socialdemokratisk) hade dock en annan uppfattning och var inte med på regeringens förslag och 

antog såsom skolöverstyrelsen även en positiv inställning till religionsämnet som kärnämne inom 

gymnasieskolan. Då man förutsatte och förespråkade att ämnet skulle genomgå en förändring 

som skulle få det att anpassas till dagens mångkulturella och heterogena samhälle. Beslutsfattarna 

hade alltså positiva förväntningar på att ämnet skulle bidra till livskunskap och etniska 

ställningstaganden som följde samhällsutvecklingen. Religionsämnet fick med LPF 94 en 

framskjuten position där fokus flyttades från att fostra individen in i den traditionella 

samhällsmoralen till att låta individens frihet och relation till samhället och etiken stå i centrum 

för undervisningen.
 38

 I dagens läge handlar alltså religionsämnet mer om att förhålla sig till det 

ständigt föränderliga samhället och anpassa sig till elevernas behov och intressen av religion och 

livsfrågor.  

4. Diskussion 

I Uppsatsen skriver jag en hel del om hur den politiska styrningen av skolan kan tänkas påverka 

verksamheten. Utifrån texten kan man förstå att de politiska ideologierna kommer till uttryck och 
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påverkar skolan på många olika sätt, dock kanske inte så mycket som man tror. Detta beror bland 

annat på att de politiska makthavarna inte har en överlägsen makt i riksdagen och är beroende de 

andra partierna i kollationen som kanske inte alltid är av samma åsikt som det styrandepariet. 

Den politiska makten från regeringspartierna har även i och med decentraliseringen av skolan 

minskat. Eftersom makten flyttats ner på ett mer lokalt plan, där kommunerna har givits större 

frihet att bestämma över skolan. I och med detta är det svårt att se vad som är en ideologisk 

styrning som kommer från staten, då skolan är mycket beroende av kommunerna och dess 

politiker. I dagens skola har även läraren ett större utrymme att utforma undervisningen vilket 

innebär att de påverkar till stor del det som förmedlas till eleverna, de måste förhålla sig till 

läroplanen men har ett stort frihetsutrymme till förfogande. Kursplanen är som beskrivs ovan ett 

målstyrande dokument där syftet är att eleverna efter kursens gång ska ha uppnå att vissa mål 

vägen dit är dock helt upp till lärare och elever att bestämma. Målen som angivs i kursplanen är 

till viss del utformade av riksdagen därmed kan man säga att det blir en form av indirekt 

påverkan. Eftersom politiken på den nationella nivån inte direkt kan påverka religionskunskapen i 

klassrummet utan detta sker på ett mer lokalt plan. För att den ideologiska styrningen skall få 

riktig slagningskraft i dagens skola så krävs det även att läraren i fråga är införsådd i vad 

regeringen vill med skolan och samt är villig att förmedla deras idéer och värderingar.  

I de ämnestyper som ger mer frihet för läraren och elever att utforma innehållet som exempelvis 

samhälls-och religionsämnet tror jag att lärarens erfarenheter och personlighet mer färgar ämnet, 

än de politiska och ideologiska styrningsaspekterna. Läraren måste följa direktiven i läroplaner 

och kursplaner, samt de ramfaktorer som påverkar skolan och undervisningen men 

styrdokumenten kanske inte får samma styrkraft eftersom läraren har ett stort tolkningsutrymme. 

Därmed var det inom dessa ämnestyper svårare för den politiska styrningen att nå fram. Ju 

mindre avgränsning ju mindre kontroll och tvärt om, vilket innebär en mindre kontroll av staten i 

detta fall. Detta börjar dock förändras i och med att staten blir allt mer orolig för skolans negativa 

utveckling och det sjunkande resultat som den senaste PISA-undersökningen visade på. Staten 

har nu stora krav på sig att förbättra skolan och som en konsekvens av åtgärderna kan lärarens 

profession och status minska eftersom man vill ge mer plats till vetenskapen, för att kunna 

förbättra skolan. Staten vill nu förlita sig mer på forskning och låta vetenskapen ge råd och styra 

skolan. Vilket innebär att lärarnas status och profession sjunker eftersom att man i och med detta 
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förlitar sig mindre på lärarna och dess kunskaper då de ges mindre frihet att utforma 

undervisningen. Istället är man nu på väg emot att läraren enbart blir en form av utförare av olika 

direktiv från staten genom de forskningsresultat som de fått fram.  

 Skolans roll är som tidigare nämnts i texten främst att förbereda eleverna på att verka i det 

framtida samhället och därmed att uppfostra dem till goda samhällsmedborgare. Därför är det 

även viktigt att skolans utveckling sker i takt med omvärlden. För att se till att detta sker i så har 

det under åren gjorts flera utredningar av skolan för att den ska hålla måtten. Dessa utredningar är 

beroende av den sittande regeringen som därmed bestämmer vad man bör undersöka samt vilka 

åtgärder man bör vidta för detta 

Religionsvetenskap har gått från att vara ett mer traditionellt ämne som var fokuserat på en 

berättande religionshistoria som eleverna bara förväntades acceptera, till att handla om livsfrågor 

och livsåskådningar, etik och moral som eleven skall kunna ta ställning och tänka kritiskt kring. 

Detta beror främst av att samhället har förändrats och att man skolan skall syfta till att följa med i 

samhällsutvecklingen då den ska förbereda eleverna på att verka i det framtida samhället. 

Argumenten för att religionsämnet inte platsar in i dagens allt mer sekulariserade samhälle kan 

även vara värda att diskutera eftersom det beror ju helt på innehållet av ämnet. Ett innehåll som 

är anpassat till dagens samhälle som berör mer etik och livsfrågor kan anses som ett väldigt 

vettigt ämne i dagens skola. Man kan därmed påstå att dessa argument är felaktiga och att de 

bygger på felaktiga antagande om religionskunskapens innehåll då det inte enbart handlar om att 

förmedla kunskaper om olika religioner utan har en allt bredare innebörd i dag.  

Religionsämnet har utvecklats både när det gäller dess innehåll och status sedan LGY 70. Detta 

beror delvis på politiska förändringar men även av många andra faktorer som kan har haft en 

större betydelse för ämnets status. Sociala och samhälliga förändringar har kanske satt störst 

press på utvecklingen av religionsämnet då decentraliseringen samt mångkulturalitet har lett till 

att religionsämnet har fått anpassa sig till det nya samhällets förutsättningar och utveckling 

genom att bland annat fokusera mindre på kristendomslära och undervisa om flera religioner och 

etik, moral och livsfrågor som har kommit att blivit en allt viktigare del i förståelsen av samhället 

och individen. De grundläggande värden som skolan skall förmedla har blivit allt viktigare och 

idag läggs stor fokus på värdegrunden i läroplanen både LPF 94 och GY11. Religionsämnet har 
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alltid varit det ämne som skall förmedla samhällsmoralen, vilken har förändrats genom Sveriges 

historia då det tidigare handlade om att enbart förmedla den kristna moralen till att idag även 

handlar om västerländsk humanism.  

4.1Slutsats 

Att religionsämnet har förändrats och utvecklats under de senaste 40 åren är det ju inget snack 

om. Frågan är dock vad som har påverkat denna förändring? I min uppsats fokuserar jag enbart 

på hur det specifika ämnet religionskunskap i gymnasieskolan påverkas av den 

politiska/ideologiska syrningen. Under arbetets gång har jag insett att detta utifrån de 

förutsättningar jag hade var relativt svårt att svara på. Eftersom det finns så mycket som kan 

påverka religionsämnet och hur det förmedlas ute i de olika klassrummen i Sveriges 

gymnasieskolor. Kursplanerna, vilka utformade av staten, bestämer dock hur religionsämnet ska 

se ut men som nämnts tidigare i texten så är den i sig relativt fritt för läraren en att tolka och 

bestämma innehållet och undervisningen själva, speciellt i de nyare läroplanerna LPF 94 och 

GY11.  Dock så börjar detta förändras i och med de försämrade resultaten i skolan.  

De avgränsningar som jag valde att göra i uppsatsen gav mig stora begränsningar eftersom att jag 

säkert hade kunnat visa på flera skillnader och förändringar om jag till exempel hade gått in och 

tittat på olika pedagogiska teorier och andra faktorer som påverkar hur styrdokumenten utformas. 

Den slutsats som jag i och med mina avgränsningar kommit fram till är att den ideologiska 

styrningen har en inverkan men inte påverkar undervisningen genom direkt styrning utan att det 

mer handlar om en normativ styrning från statens håll. Men om jag hade tittat på flera faktorer 

som kunskapssyn och pedagogiska teorier så kanske jag hade kunnat visa på en större påverkan 

genom att titta på andra mönster i styrdokumenten.  
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