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Abstract 

 

The aim of this essay was to investigate how the syllabuses of religious education have changed 

from 1970–2011. To do this the following questions were answered: How have the syllabuses of 

religious education changed from 1970–2011? What has been removed and what has been added? 

How have the training course objectives changed? How has the content of the syllabuses 

changed? The method used in this essay is content analysis. The results of this essay show that 

the content of the syllabuses has not changed, although it is now described in further detail. The 

modern syllabuses are far more detailed then the oldest syllabus. One conclusion was that 

Christianity was the only expressly named religion. 
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1 Inledning 
 

De flesta människor i Sverige har någon relation till fenomenet religion, till skolan, men även till 

religion i skolan. Skolan har sedan sin start utvecklats från skolor för pojkar och män i Aten, till 

privatlärare hos de priviligierade till en statlig institution; likaså har innehållet i undervisningen 

utvecklats.1 Den kristna religionsundervisningen började under medeltiden när kyrkan ansvarade 

för utbildningen och därmed upprättades många skolor.2 Kyrkans ledning över utbildningen 

fortsatte ända in på 1800-talet, där uppkom folkskolan vilken blev obligatorisk 1842. I denna 

skola var bibeln och katekesen var de viktigaste undervisningsmedlen.3 Den första tanken om 

läroplaner uppkom redan i Romarriket där tanken om organiserad undervisning uppstod. Dessa 

två grunder till läroplaner, trivium och quadrivium, sägs också vara grunden till humaniora och 

samhällsvetenskaperna och naturvetenskaperna.4 Läroplaner är sedan något som levt kvar ända 

till vår tid för att standardisera lärandet. Innehållet i utvalda läroplaner, närmare bestämt 

kursplanerna för religionskunskapen, är vad som kommer att utgöra primärmaterialet för denna 

undersökning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats kommer att jämföra utvecklingen av kursplaner i religionsämnet, undersöka vad 

som ändrats från 1970–2011, vad som tagits bort, lagts till och omformulerats. De kursplaner 

som kommer att undersökas blir från Läroplan för gymnasieskolan 70 (Lgy70), 1994 års läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 (Gy11). Uppsatsen kommer att behandla kursmål och betygskriterier och skillnader mellan 

dessa då och nu. Det blir alltså en komparativ innehållsanalys av kursplaner för gymnasiet i ämnet 

religion. Syftet med uppsatsen blir att titta på utvecklingen av kursmål och centralt innehåll för 

ämnet religion genom åren. 

 

Frågeställningar: 

Huvudfråga:  

                                                           
1 Rimm, Stefan, 2011, ”Den lärda skolan”, i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en 
introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 45.  
2 Rimm, 2011, s. 49. 
3 Edgren, Henrik, 2011, ”Folkskolan och grundskolan”, i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes 
(red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, ss. 105–106. 
4 Rimm, 2011, s. 48.  



 
 

Hur har kursplanerna för ämnet religion i gymnasieskolan ändrats från 1970–2011? Vad 

har lagts till och tagits bort under årens lopp? 

 

Underfrågor: 

- Hur har punkten ”mål” för ämnet religion i gymnasieskolan sett ut och ändrats genom 

åren? 

- Hur har punkten ”centralt innehåll” för ämnet religion i gymnasieskolan sett ut och 

ändrats genom åren? 

 

1.2 Avgränsning 

 

Den moderna gymnasieskolan infördes 1971, vilket innebar att de tidigare skolformerna 

gymnasium, fackskola och yrkesskola ersattes av gymnasieskolan.5 I och med denna 

sammanslagning skapades även en ny, gemensam läroplan, Lgy70.6 Genom att detta är den första 

läroplanen för den gemensamma, moderna gymnasieskolan anser jag att det är en bra startpunkt 

för uppsatsens undersökning. De läroplaner som följer är Lpf94 och Gy11. Tillsammans utgör 

dessa tre alla läroplaner som finns för den gemensamma, moderna gymnasieskolan och är det 

utvalda källmaterialet för denna uppsats. Dessa tre har valts då de, som sagt, är de läroplaner som 

finns för den moderna gymnasieskolan och blir då, enligt mig, bättre att jämföra än de läroplaner 

som fanns innan sammanslagningen av gymnasieskolorna 1971 eftersom de antagligen kommer 

att vara mer lik varandra. Dock kommer inte läroplanerna i sin helhet att undersökas då detta 

skulle överskrida det givna utrymmet för en c-uppsats utan endast kursplanen för religionsämnet 

kommer att undersökas. I kursplanerna kommer skillnader, likheter och förändringar i centralt 

innehåll och kursmål undersökas, detta över perioden 1970–2011. 

 

1.3 Metod 

 

Metoden som kommer att användas i denna uppsats är innehållsanalys. Innehållsanalys har 

många användningsområden, exempelvis för att undersöka specifik data för att identifiera och 

                                                           
5 Nationalencyklopedin, gymnasieskola.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasieskola(hämtad 
2016-05-25). 
6 Larsson, Esbjörn och Prytz, Johan, 2011, ”Läroverk och gymnasieskola”, i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes 

(red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 137. 



 
 

förstå förändringar i ett specifikt fenomen över tid. Ett exempel på detta är en forskning som 

gjordes för att visa på förändringar i religiös praktik och tro genom att studera tv-serier.7 

Innehållsanalys är även användbart om forskare vill identifiera mönster eller någon slags 

gemenskap i en specifik genre. Ett exempel på detta är en forskare som analyserade 

religionsrelaterade tidningsinslag hos tre stora tidningar. Forskaren kom fram till att religiösa 

inslag hade blivit längre men färre och blivit mer generella.8 Innehållsanalys kan även användas 

för att hitta skillnader genom att jämföra liknande variabler i två olika system eller i en annan 

kontext. Exempelvis gjordes en undersökning där forskaren jämförde sammansättningen, roller 

och interaktion mellan familjer av olika ursprung i både religiösa och sekulära tv-program.9 

     I denna uppsats kommer innehållsanalys användas för att jämföra innehållet i de olika 

kursplanerna för ämnet religionskunskap. Jag anser att denna metod passar denna uppsats 

eftersom det är just jämförande av innehållet i kursplaner och även se på förändringar över tid. 

 

1.4 Material 
 

Som primärmaterial för denna undersökning kommer Läroplan för gymnasieskolan 70 (Lgy70), 1994 

års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94), och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11). Mer specifikt kommer kursplanerna för ämnet 

religionskunskap i dessa läroplaner att användas. Dock kommer inte alla delar av kursplanerna att 

användas, detta med motiveringen att det inte finns något motsvarande stycke i de övriga 

kursplanerna. Dessa delar är stycket ”Karaktär och struktur” i Lpf94 och ”Kurser i ämnet” och 

”Kunskapskrav” i Gy11.10 

     I kapitlet ”Undervisning” i Lgy70 står att ”Läroplanen anger ramen för gymnasieskolans 

verksamhet och innehållet i undervisningen”.11 Detta betyder alltså att genom att undersöka 

läroplaner och kursplaner kan en se vad som ansetts vara viktigt under de olika tidsperioderna. 

Jag anser att en uppskattning om vad som lärts ut under dessa tidsperioder också kan göras med 

hjälp utav dessa dokument.  

 

                                                           
7 Nelson, Chad and H. Woods, Jr, Robert, 2011, ”Content analysis”, in  
Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research methods in the study of religion, Routledge, 
Abingdon, Oxon, 2011, s. 110.  
8 Nelson & Woods, Jr,  2001, s. 110. 
9 Ibid. 
10 Gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 138–140, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: 
Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program ; Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala 
vuxenutbildningen, Utbildningsdep., Stockholm, 1994, s. 42. 
11 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för gymnasieskolan. 1, Allmän del, LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1971, s. 29.  



 
 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

Min teori i denna uppsats är att det kommer finnas en förändring mellan de olika kursplanerna, 

jag tror också att det kommer att synas i den efterkommande kursplanen vad som var bristfälligt i 

den förra. Alltså att brister i Lgy70 kommer att synas i Lpf94 och så vidare. Min teori är även att 

det kommer synas en skillnad från Lgy70 till Gy11 hur Sverige blivit mer mångkulturellt och 

måhända även sekulariserat. Detta för att på dessa 41 år har Sverige upplevt bland annat en 

mängd olika regeringsskiften, en medial och teknisk utveckling och stor invandring från olika 

kulturer vilket har lett till en utveckling av samhället. Detta får mig att tro att den senaste 

kursplanen, Gy11, borde vara mest påverkad av det multikulturella samhället. Jag tror även att 

själva stoffet i kursplanerna inte kommer att variera sig så mycket från Lgy70 – Gy11, däremot 

hur stoffet presenteras och beskrivs. Det vill säga att det eleverna har lärt sig från 1970–2011 

egentligen inte skiljer sig så mycket åt utan snarare hur det formuleras i kursplanen. Min teori är 

även att det är mer tillägg i de nya kursplanerna än bortfall jämfört den/de tidigare.  



 
 

2 Bakgrund – Gymnasieskolans reform 

  
Omkring sekelskiftet 1900 genomfördes förändringar i skolvärlden vilka innebar att kyrkan 

förlorade sitt inflytande över skolan. 1905 års läroverksstadga gav läroverken en tydligare 

uppdelning då de sex första åren av det högre allmänna läroverket betecknades som realskola. 

Tidigare hade läroverken varit uppdelade i högre och lägre. De högre läroverken hade en nio år 

lång studiegång och avslutades med slutexamen medan de lägre läroverken var tre eller fem år 

långa och gav ingen slutexamen.12 Denna realskola följdes sedan av fyra år på gymnasium.13 

Genom denna uppdelning av realskolan och gymnasiet infördes ännu en examen: realexamen. 

Detta innebar att en elev kunde ta ut en examen efter endast sex år i skolan, eller så kunde de 

efter sitt femte år fortsätta läsa vid gymnasiet.14 Namnet realskola markerade även att 

undervisningen ändrats från fokus på klassiska språk till mer fokus på moderna språk, matematik 

och gymnastik.15 

     1927 kom en ny reform vars mening var att skapa en mer tydlig koppling mellan folkskola och 

läroverk. Alla elever skulle gå fyra år i folkskolan innan de började realskolan. Denna skolreform 

gav även för första gången flickor tillträde till de statliga läroverken.16 Tidigare hade flickorna 

undervisats i flickskolor där kursplanerna skilde sig från pojkarnas. Reformen 1927 innebar inte 

att flickskolorna försvann, undervisandet fortsatte på separata håll men byggnaderna låg nu 

bredvid varandra. Dock fanns det vissa skolor där samundervisning skedde, nämligen på de 

platser där elevunderlaget var för litet för skilda skolor.17 Larsson och Prytz menar att efter 1927 

skedde inga större förändringar inom läroverkens organisation och styrdokumenten förrän på 

1960-talet. Då skedde en stor omorganisation utav hela utbildningssystemet.18 

     Under skolreformerna på 1960-talet delades läroverket i två delar; realskolan blev 

grundskolan. Läroverkens gymnasiedel blev en viktig del i formandet av det nya gymnasiet.19 Det 

fanns även en mängd andra skolformer som även dessa skulle passa in i den nya skolformen. 

Bland annat olika yrkesutbildningar, tekniska och handelsgymnasium som nu skulle ingå i 

gymnasieskolan.20 1966 introducerades den nya gymnasieskolan och bestod då av fyra stycken 

treåriga linjer som alla gav behörighet att läsa vidare på universitetet. Dessa linjer var: 

naturvetenskaplig, humanistisk-samhällsvetenskaplig, ekonomisk och teknisk linje. Den tekniska 

                                                           
12 Nationalencyklopedin, läroverk.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läroverk(hämtad 2016-05-25). 
13 Larsson och Prytz, 2011, s. 126.  
14 Larsson och Prytz, 2011, ss. 126f. 
15 Larsson och Prytz, 2011, s. 127. 
16 Larsson och Prytz, 2011, s. 128. 
17 Larsson och Prytz, 2011, ss. 128f. 
18 Larsson och Prytz, 2011, s. 129.  
19 Larsson och Prytz, 2011, s. 136.  
20 Larsson och Prytz, 2011, s. 137. 



 
 

linjen hade även ett frivilligt fjärde år. Vid sidan av gymnasiet fanns fackskolan som bestod utav 

tre linjer som alla var två år långa: social, teknisk och ekonomisk linje. När sedan det nya 

gymnasiet slogs samman med fackskolan 1971 fick de stöd i en ny läroplan: Lgy70.  

  



 
 

3 Tidigare forskning 

 

Under de undersökta åren i denna uppsats, 1970–2011, har tre nya läroplaner antagits. I samband 

med att dessa läroplaner släppts har det även pågått en debatt angående innehållet i dessa 

läroplaner. Dessa debatter har engagerat såväl media, politiker, religiösa samfund som gemene 

man. 1963 kom gymnasieutredningen med ett förslag till den nya läroplanen för gymnasiet. Detta 

påverkade den dåvarande ”kristendomskunskapen” genom att föreslå att ämnet skulle byta namn 

till ”religionskunskap”. Innehållsmässigt skulle det även ändras; även icke-kristna religioner skulle 

nu ingå i undervisningen. Vissa delar av det kyrkohistoriska innehållet skulle minska eller istället 

överföras till ämnet historia.21 Gymnasieutredningen satte även en generell regel om en objektiv 

undervisning med vilket de menade att ”urvalet av fakta och värderingar sker så allsidigt som 

möjligt och att det alltid överlåtes till eleven att acceptera eller förkasta en värdering. I de gränsfall 

då tvekan kan råda huruvida ett faktum eller en värdering föreligger bör diskussionen hållas 

öppen”.22 

     Flera tidningar från olika religiösa samfund accepterade gymnasieutredningens förslag för den 

nya ”religionskunskapen”. Svensk Veckotidning som gavs ut av Svenska Missionsförbundet och 

Vecko-Posten som gavs ut av Svenska Baptistsamfundet, vilka enligt Algotsson haft oklar 

ståndpunkt i diskussionen om grundskolans religionsundervisning 1961– 1962, gjorde nu 

uttalanden som förde tanken till en mer neutral undervisning.23 Exempelvis ansåg Svensk 

Veckotidning att namnbytet från ”kristendomskunskap” till ”religionskunskap” var i linje med 

den icke-konfessionella undervisningen som föreslogs.24 ”Svensk Pastoraltidskrift krävde, att 

kyrkan nu gjorde ”kristna anspråk” gällande gentemot ”statens sekulariseringssträvanden”.”25 

Dock klargjordes aldrig om dessa ”kristna anspråk” endast gällde timantalet i 

religionsundervisningen, vilket en stor del av läroplansdebatten gällde, eller om det var frågan om 

konfessionell och icke-konfessionell undervisning. Svensk Kyrkotidning skrev om skillnaden i 

undervisningen om kristendom och i kristendom.26 Det fanns även kommentarer om 

religionsundervisningen skulle handla om kunskap eller om fostran, det fanns inget skäl för ” ett 

avbrytande av en tusenårig kristen linje i svensk ungdomsuppfostran och svenskt bildningsliv”.27 

     Sven Hartman tar också upp religionsämnet och dess plats i läroplansdebatten, vilken 

                                                           
21 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet, 
Rabén & Sjögren, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1975, ss.372f.  
22 Algotsson, 1975, s. 373. 
23 Algotsson, 1975, s. 375. 
24 Algotson, 1975, s. 375. 
25 Algotsson, 1975, s. 378.  
26 Algotsson, 1975, ss. 378f.  
27 Algotsson, 1975, s. 380.  



 
 

diskuterar huruvida kristendomen ska ha stor plats i läroplanen eller ej. Hartman menar att när en 

läroplan har ändrats har åsikter stigit från många olika håll för att påverka den sittande makten. 

Hartman tar upp ett exempel från 1963 då en stor namninsamling gjordes med anledning av den 

nya religionsundervisningen; vilken innebar att det skulle ges undervisning om religion och inte i 

religion.28 Dessa namnlistor nådde upp i över två miljoner underskrifter vilket indirekt ledde till 

bildandet av det politiska partiet Kristdemokraterna.29 

     Hartman skriver i sitt kapitel Perspektiv på skolans religionsundervisning om didaktiska frågor i 

relation till läroplaner. De didaktiska frågor som menas är vad, hur och varför, eller som Hartman 

väljer att beskriva dem selektionsfrågan, kommunikationsfrågan och legitimitetsfrågan. Hartman 

skriver även om frågan ”för vem?” med vilket han menar elevens perspektiv.30 Hartman skriver 

även om läroplansutvecklingen och nämner att under den senare delen av 1900-talet så hade 

Sverige stora invandringsströmmar i form av både arbetskraftinvandring och flyktingar. Han 

menar att dessa strömmar påverkade läroplansutvecklingen under 1990-talet då styrdokumenten 

”erkände den växande kulturella mångfalden som en tillgång” vilket ledde till att skolans 

religionsundervisning fick en ny uppgift, nämligen att ge eleverna chansen att kunna möta 

människor från olika religiösa traditioner och genom detta fördjupa sin förståelse och respekt för 

andra människor.31 Detta ger eleverna kunskap för att kunna motverka att människor utsätts för 

förtryck på grund av sin religiösa tradition.32 

     Hartman skriver också om en utveckling för läroplaner, vilken handlar om en utökning av 

innehållet samtidigt som ämnets tilldelade timmar minskade. Dessa läroplaner gäller den 

obligatoriska skolan, det vill säga grundskolan. Dock är detta intressant för denna undersökning 

då det visar på en utveckling av religionsämnet i skolan även om det inte är i gymnasiet. Hartman 

tar upp fem didaktiska vändpunkter i sin undersökning varav den sista punkten rör läroplanen 

från 1994 involverar gymnasieskolan och är därför den mest relevanta punkten av de fem 

didaktiska vändpunkterna för denna undersökning.33 De fem didaktiska vändpunkterna är som 

följer: 

-  Den första punkten är införandet av den allmänna skolplikten 1842 vilken medförde att 

ansvaret för religionsundervisningen hamnade hos skolan och dess lärare. 

                                                           
28 Hartman, Sven, 2011, ”Perspektiv på skolans religionsundervisning”, i Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: 
mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 30.  
29 Hartman, 2011, s. 32. 
30 Hartman, 2011, s. 21.  
31 Hartman, 2011, s. 29. 
32 Lpf94, 1994, s. 42. 
33 Hartman, 2011, s. 29. 



 
 

-  Den andra vändpunkten var folkskolans undervisningsplan som kom 1919, denna hade 

skrivits utifrån liberala och socialdemokratiska krafter vilka sökte att göra undervisningen 

mer barnvänlig än tidigare. I denna veva togs även Luthers lilla katekes officiellt bort från 

undervisningen vilket innebar att kristendomsundervisningen nu blev icke-konfessionell 

tillskillnad från den traditionella konfessionella undervisningen.34 Att Hartman kallar detta 

icke-konfessionell undervisning blir lite problematiskt. Detta för att den icke-

konfessionella undervisningen infördes 1962 i den meningen att undervisningen skulle 

ske på ett outtalat objektivt sätt och även involvera fler religioner än kristendomen. Det 

som skedde 1919 var att de kristna bekännelsetexterna, så som Luthers lilla katekes och 

de tio budorden, togs bort ur undervisningen. Dock innebär detta inte att undervisningen 

var objektiv och involverade andra religioner än kristendomen, vilket skedde 1962.35 

- Den tredje vändpunkten kom 1962 när kravet om ”en allsidig och saklig undervisning om 

religion” kom till grundskolan.36  

- Den fjärde vändpunkten kom 1969 i och men den nya läroplanen som kom samma år. 

Förändringen i denna läroplan jämfört med den tidigare var att undervisningen 

fokuserade mer på eleven än på själva stoffet, något som också förstärktes ännu mer i 

läroplanen som gavs ut 1980.37  

- Den femte vändpunkten menar Hartman kom under 1990-talet i samband med att skolan 

kommunaliserades. Detta gjorde att läroplanerna blev annorlunda, bland annat blev de 

mindre i omfattningen, skulle gälla en längre tid, sedan gjordes även en skillnad mellan 

mål och riktlinjer i värdegrunden och i de enskilda kurserna.38 

     Ulf Sjödin kommer i sin bok, En skola– flera världar som handlar om läroplaner, undervisning, 

och om lärares och elevers relation till dessa, fram till att läroplanen har en viktig betydelse även 

om han ifrågasätter dess plats i det dagliga arbetet i skolan.39 Sjödin menar att läroplanen 

innehåller en normativ aspekt på det viset att den innehåller vad undervisningen bör innehålla 

och att läroplanens roll som styrdokument därför inte går att bortse ifrån.40 

     Karl-Göran Algotsson behandlar, som nämnts ovan, läroplansdebatten under 1960-talet i sin 

avhandling Från katekestvång till religionsfrihet där han även diskuterar problematiken i konfessionell 

                                                           
34 Hartman, 2011, s.29. 
35 Hartman, 2011, ss. 29f. 
36 Hartman, 2011, s. 30. 
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 Sjödin, Ulf, En skola - flera världar: värderingar hos elever och lärare i religionskunskap i gymnasieskolan, Plus ultra, Lund, 
1995, ss. 145f.  
40 Sjödin, 1995, s. 146.  



 
 

och icke-konfessionell undervisning, vilket också var en del i debatten men som Hartman inte 

nämner. En del utav förslaget från Gymnasieutredningen, GU, var att religionsundervisningen nu 

skulle bli objektiv, dels i värderingsfrågor men också i vad Algotsson kallar 

”verklighetspåståenden”.41 Med detta menar han huruvida lärare berättar religiösa historier, 

exempelvis Jesus som uppstår från de döda, som sanna eller ej.42 Men den största omställningen i 

detta förslag var att ämnet skulle byta namn från ”kristendomskunskap” till ”religionskunskap” 

och därigenom även involvera även ”icke-kristna religioner”.43 

     Ulf Sjödin skriver även han om ändringar av läroplaner. Han skriver om debatterna under 

både 1970- och 1990-talet i sin undersökning. Sjödin diskuterar vilka delar som skulle komma att 

ingå i den nya undervisningen i Lgy70, förutom just religioner; han skriver att livsåskådningar och 

etik nu skulle få en stor del i läroplanen.44 Sjödin skriver sedan om hur samhällets utveckling leder 

till att skolan och utbildningen också behövde utvecklats vilket då ledde till att riksdagen 

beslutade om en gymnasiereform 1991. Under gymnasiereformen på 1990-talet blir 

religionsämnet ett kärnämne, det vill säga ett ämne som alla elever på gymnasiet läser, tidigare var 

det endast ett fåtal gymnasielinjer som läste religionskunskap.45 

     Även Malin Löfstedt berör denna läroplansdebatt men diskuterar då ett exempel från 2010 då 

Skolverket kommit med sitt förslag till en ny läroplan. En stor skillnad för denna debatt var att 

det, till skillnad från tidigare läroplansdebatter, nu fanns en mängd olika mediala forum att 

uttrycka sig på så som tv, radio, tidningar, bloggar, chattforum, sociala medier och liknande. 

Debatten rörde dock fortfarande hur stor plats kristendomen skulle ha i kursplanen.46 

     Sammanfattningsvis kan sägas att det, enligt min vetskap, inte gjorts mycket forskning på 

enbart kursplaner i religionskunskap. Vilket gör denna uppsats relevant ur forskningssynpunkt då 

det finns en lucka i detta sammanhang. Av den forskning som nämnts ovan kommer främst Sven 

Hartmans kapitel Perspektiv på skolans religionsundervisning att användas tillsammans med Ulf Sjödins 

bok En skola – flera världar att användas. Detta för att det är de som skrivit mest om 

läroplansutveckling vilket berör denna uppsats även fastän det undersökta materialet är 

kursplaner och inte hela läroplanen. Det övriga materialet bidrar till en förståelse för 

forskningsläget men även till en bakgrund för tidpunkterna när de olika läroplanerna författades. 

  

                                                           
41 Algotsson, 1975, s. 373. 
42 Ibid. 
43 Algotsson, 1975, s. 372. 
44 Sjödin, 1995, s. 13. 
45 Sjödin, 1995, ss. 14f. 
46 Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 9. 



 
 

4 Undersökning 
 

Nedan följer undersökningen vilken är uppdelad efter olika underrubriker för att lättare 

tydliggöra vad som skiljer de olika kursplanerna åt. Dessa underrubriker är dels tagna av 

frågeställningen och dels tagna för att lättare dela upp materialet. Materialet kommer sedan att 

presenteras en kursplan i taget med början i Lgy70. I undersökningen kommer även materialet att 

nämnas som Lgy70, Lpf94 och Gy11, dock är det endast de undersökta kursplanerna som avses 

och inte hela läroplanen.  

 

4.1 Syfte och mål 
 

I Lgy70 finns två kursplaner för religionskunskap, en för ”tvååriga ekonomiska, sociala och 

tekniska linjerna” och en för ”treåriga och fyraåriga linjer”.47 Läroplanen Lgy70, och därmed 

kursplanerna, är uppdelad efter vad de olika gymnasielinjerna läser. Då religionskunskap läses 

utav två av de olika konstellationerna finns alltså kursplanen på två olika platser i läroplanen men 

innehållet är exakt likadant i båda kursplanerna.48 Kursplanen för de tvååriga ekonomiska, sociala 

och tekniska linjerna i Lgy70 har följande mål : 

- ”eleven skall genom undervisningen i religionskunskap 

- skaffa sig kunskap om de olika åskådningarnas 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 livsåskådningsfrågor.”49 

     I läroplanen Lpf94 blev religionskunskap ett så kallat kärnämne vilket innebar att alla 

gymnasieelever skulle läsa religion, till skillnad från Lgy70 där endast ett fåtal elever läste 

religionskunskap. I denna kursplan finns först ett avsnitt som heter ”syfte” vilket är något som är 

nytt jämfört med Lgy70.50 I detta avsnitt motiveras varför eleverna ska läsa religionskunskap och 

vad de kan använda kunskapen till. Där står också vad eleven kan uppnå genom att läsa kursen. 

Exempelvis kan läsas:  
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Genom möten med människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna fördjupa 
sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor. På så sätt främjas tolerans. Eleverna får 
härigenom en beredskap för att motverka att människor utsätts för förtryck för sin religions eller 
livsåskådnings skull.51 

Vilket är ett exempel på varför eleverna ska läsa religion och vad kunskapen kan användas till: att 

motverka förtryck. 

     Målen för religionskunskap i Lpf94 är som följer: 

- ”kunna redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars 

huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

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

att tänka och handla, 

- kunna reflektera över och argumentera kring existentiella frågor inom tro, etik och 

livsåskådning och med respekt för andra människors uppfattning kunna motivera en egen 

ståndpunkt, 

- kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar för att 

utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekvenserna av denna för 

andra människor, samhälls- och yrkesliv.”52 

     I Gy11 är religionskunskapen fortsatt ett kärnämne vilket innebär, som tidigare nämnts, att 

alla gymnasieelever läser kursen religionskunskap. Kursplanen börjar med en kort 

sammanfattning av den vetenskapliga synen på ämnet.53 Detta följs sedan utav avsnittet ”ämnets 

syfte” vilket motiverar varför eleverna ska läsa religionskunskap och de vad kan använda 

kunskapen till.  

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningsätt 
kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 
människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika 
sätt att tänka och leva.54 

Detta exempel visar på att eleverna ska få utökad kunskap och därigenom få respekt och 

förståelse för hur olika människor lever. Under punkten ”syfte” i Gy11 finns fem punkter, under 

rubriken ”undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande”, vilket närmast kan liknas vid kursmål, förklaras vad undervisningen i religionskunskap 

ger eleverna förutsättningar att utveckla: 
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- ”förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

- Kunskaper om människors identitet i relation till religion och livsåskådningar. 

- Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa. 

- Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

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

religioner och livsåskådningar.”55 

Även om dessa inte står uttryckligen som mål så presenteras de på samma vis som 

målen gjort i tidigare kursplaner. Därför valdes de att undersökas tillsammans med 

målen från Lgy70 och Lpf94. Sedan presenteras de kurser som ingår i religionskunskap, 

Religionskunskap 1, Religionskunskap 2, och Religionskunskap– specialisering. Dock 

kommer endast Religionskunskap 1 att redovisas i denna undersökning då det är denna 

kurs som dels alla gymnasieelever läser och även den som är mest lik kurserna i religion 

från Lgy70 och Lpf94. 

     När religionskunskap blev ett kärnämne i och med Lpf94 kom ett nytt tillägg till 

kursplanen, syftet.56 Detta fanns alltså inte kursplanen för religionskunskap i Lgy70.57 

Under rubriken ”syfte” motiveras varför eleverna skall läsa religionskunskap, detta 

tillägg finns även med i Gy11 även om det textmässiga innehållet förändrats något. 

Innebörden är densamma även om formuleringen är annorlunda till viss del.58 Något 

som däremot skiljer sig åt är att i Gy11 tas vetenskap upp, vilket sker på följande vis: 

”eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap 

kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution”.59 

Vetenskap nämns inte alls i kursplanen för religionskunskap i Lpf94.60 Något som också 

skiljer sig mellan dessa två kursplaners syften åt är att i den senare skrivs att 

undervisningen ska ”ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan 

förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund”.61 

Detta nämns inte i kursplanen för religionskunskap i Lpf94. 

     Min personliga tolkning är att syftet skrevs in kursplanen när religionsämnet blev ett 

                                                           
55 Gy11, 2011, s. 137. 
56 Lpf94, 1994, ss. 41f.  
57 Lgy70, 1971, s. 169. 
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kärnämne. Detta för att motivera varför inte endast de studieförberedande programmen 

som det var i Lgy70, som ett slags försvarstal till denna ändring. Sven Hartman skriver i 

sitt kapitel Perspektiv på skolans religionsundervisning om invandringsströmmar på 1990-talet 

vilket påverkade läroplansutvecklingen.62 Hartman menar att dessa invandringsströmmar 

ledde till att styrdokumenten ”erkände den växande kulturella mångfalden som en 

tillgång”.63 Även om Hartman skriver om grundskolan kan dessa spår även avläsas i 

syftet för religionskunskap i Lpf94. Detta kan av läsas i följande stycke:  

Genom möten men människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna fördjupa 
sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor. På så sätt främjas tolerans. Eleverna får 
härigenom en beredskap för att motverka att människor utsätts för förtryck för sin religions eller 
livsåskådnings skull.64 

Denna tanke om mångfald fortsatte även i syftet för religionskunskap i Gy11. Där kan 

läsas att 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 
livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 
och leva i ett samhälle präglat av mångfald65 

     Gällande kursmålens utveckling kan först konstateras att namnet ”mål” ändrades 

mellan Lpf94 och Gy11 då rubriken istället heter ”undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande”.66 Innehållet i 

dessa mål har även dessa ändrats lite under årens gång även om de flesta skillnader 

handlar om utökade och breddade mål. Exempelvis kan läsas bland kursmålen i Lgy70 

att eleven skall ”skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll” medan motsvarande 

mål i Lpf94 är att eleven skall ”kunna redovisa insikter i kristendomens och andra 

världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, 

uttrycksformer och urkunder”.67 I Gy11 låter motsvarande mål på följande vis: 

”förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv”.68 Men läses istället första stycket i kunskapskraven för religionskunskap i 

Gy11, vilket lyder: 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt 
översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.69 

                                                           
62 Hartman, 2011, s. 29. 
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visas, enligt mig, en större likhet mellan det exemplifierade målet från Lpf94 än om det jämförs 

med målet från Gy11. Min tolkning till detta fenomen är att i Lgy70 och Lpf94 var kursmålen 

som stod även som kunskapskrav medan i Gy11 finns explicita kunskapskrav. Därför är 

kunskapskraven i Gy11 mer lik målen från, framförallt Lpf94, än vad punkterna från 

”undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande” 

är.70 Sedan har det kommit tillägg i målen, exempelvis nämns etik i målen från Lpf94 och Gy11 

men inte i Lgy70, och vetenskap nämns i Gy11 men inte i Lpf94 och Lgy70.71 I alla mål från alla 

tre kursplaner är dock kristendomen den enda religion som explicit skrivs ut vid namn, allt annat 

benämns som ”världsreligioner” eller ”livsåskådningar”.72 

 

4.2 Centralt innehåll 
 

Huvudmomenten i Lgy70, alltså de delar som kursen ska innehålla, i kursplanen lyder: 

- ”Analys av den moderna människans situation. 

- Etiska och moraliska frågor. 

- Kristendomen. 

- Livsåskådningsdebatten. 

- Andra attityder till tillvaron än de religiösa. 

- Icke-kristna religioner.”73 

     I Lpf94 finns ingen motsvarighet till punkten centralt innehåll, det enda som skrivs om 

innehållet i kursen är målen vilka diskuteras ovan.74 

     Det centrala innehållet för Religionskunskap 1, vilket är de delar som ska behandlas under 

kursens gång, lyder: 

- ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 

hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

- Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 
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- Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. 

- Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

- Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan 

vara. 

- Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, 

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.”75 

     Den främsta skillnaden på punkten ”centralt innehåll” i de tre olika kursplanerna är att i Lpf94 

finns ingen motsvarighet till detta. Det enda som presenteras innehållsmässigt är vad som står 

under rubriken ”mål”.76 Detta kan bero på att det kanske önskades en större frihet i vad som 

skulle tas upp i religionskunskap. Att det ”centrala innehållet” sedan kom tillbaka i Gy11 kan 

måhända bero på en tanke om att undervisningen ska vara mer kontrollerad, det vill säga att alla 

kurser i religionskunskap ska innehålla samma moment. Detta för att garantera ett mer jämlikt 

utlärande av religionskunskap. En annan tydlig skillnad mellan de tre läroplanerna är att i Lgy70 

heter rubriken ”huvudmoment” till skillnad från ”centralt innehåll” som den heter i Gy11.77 

Innehållsmässigt är de tämligen lika förutom att i Gy11 är formuleringarna längre och mer 

detaljerade jämfört Lgy70.78 Tillexempel kan läsas i Lgy70: ”etiska och moraliska frågor”.79 

Motsvarande punkter i Gy11 lyder: ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom 

normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar och vad ett 

gott liv kan vara” och ”analys av argument i etiska frågor med utgångpunkt i kristendomen, 

övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden”.80Något annat som 

skiljer dessa två åt är att kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexualitet, vetenskap, och 

etiska teorier och modeller tas upp i Gy11 men inte i Lgy70.81 En likhet mellan ”huvudmoment” i 

Lgy70 och ”centralt innehåll” i Gy11 är att kristendomen är de enda religion som explicit skrivs 

ut, övriga religioner och livsåskådningar benämns ”övriga världsreligioner”, ”religioner”, ”icke-
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kristna religioner” och ”livsåskådningar”.82  

 

4.3 Etik och moral 
 

I kursplanen för religionskunskap i Lgy70 nämns etik och moral på två ställen, under rubriken 

”mål” och under rubriken ”huvudmoment”. I målen står det att eleven ska efter genomgången 

kurs i religionskunskap kunna ”orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem 

särskild i vår egen tid”.83 Under rubriken ”huvudmoment” finns punkten ”etiska och moraliska 

frågor”.84 

     I kursplanen för religionskunskap i Lpf94 nämns etik och moral på flera ställen. Först under 

rubriken ”syfte”, där kan läsas att ”Eleverna skall få vidga och fördjupa sin erfarenhets- och 

begreppsvärld och stimuleras att reflektera över religiösa, etiska och moraliska frågor och över 

vad det innebär att ta ansvar som med människa och samhällsmedlem”.85 Även längre ner i 

stycket kan läsas att ”Undervisningen i religionskunskap skall bidra till att eleverna mer och mer 

upptäcker det meningsfulla och intressanta i att studera religion, livsåskådning och etik”.86 

     Under kursmålen för religionskunskap i Lpf94 nämns etik och moral i två punkter av fyra. 

Först i punkt nummer tre vilken är som följer: ”kunna reflektera över och argumentera kring 

existentiella frågor inom tro, etik och livsåskådning och med respekt för andra människors 

uppfattning kunna motivera en egen ståndpunkt”.87 I punkt nummer fyra kan sedan läsas att 

eleven skall ”kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar 

för att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekvenserna av denna för 

andra människor, samhälls- och yrkesliv”.88 

     I kursplanen för religionskunskap i Gy11 nämns etik och moral flertalet gånger. Första 

nämnandet är direkt under huvudrubriken ”4.6 religionskunskap”, där kan läsas att kursen 

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.89 
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Sedan kommer rubriken ”ämnets syfte” och under denna kan läsas att religionsämnet ska ”syfta 

till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och 

etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”.90 

     Under nästa rubrik vilken närmast kan liknas som kursmål ,men som heter ”undervisningen i 

ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande”, kan under punkt 

fyra läsas att eleverna ska utveckla sin ”förmåga att använda etiska begrepp, teorier och 

modeller.91 Under rubriken ”centralt innehåll” finns två punkter som nämner etik och moral, de 

är som följer: 

- ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa 

kan tillämpas. Etiska och andra moraliska förställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara. 

- Analys av argument i etiska frågor med utgångpunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden”.92 

     En skillnad mellan de olika kursplanerna är hur många gånger etik och moral nämns, också 

hur det benämns. Exempel på detta är under rubriken ”mål” i Lgy70 där kan läsas att eleven skall 

kunna ”orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid”.93 I 

målen nämns alltså inte etik, och moral finns endast med i ett av de fem målen.94 I kursmålen för 

religionskunskap i Lpf94 nämns etik och moral i två av de fyra punkterna vilka är mer detaljerade 

än målet i Lgy70. Ett av målen i Lpf94 är följande: ”kunna reflektera över och argumentera kring 

existentiella frågor inom tro, etik och livsåskådning och med respekt för andra människors 

uppfattning kunna motivera en egen ståndpunkt”.95 Här kan ses att det krävs mer av eleven 

jämfört med målet i Lgy70 där eleven förväntas ”orientera” sig om moraliska problem medan 

målet i Lpf94 kräver att eleven skall kunna reflektera och argumentera med respekt för andras 

åsikt och dessutom motivera sin egen åsikt.96 I det andra kursmålet från Lpf94 så förväntas 

eleverna även kunna arbeta medvetet med egna livs- och moralfrågor och dessutom kunna forma 

en egen åsikt och förstå konsekvenserna av denna åsikt för ”andra människor, samhälls- och 

yrkesliv”.97 Utav detta kan slutsatsen dras att kursmålen för religionskunskap i Lpf94 kräver mer 

av eleven jämfört med kursmålen i religionskunskap i Lgy70. 
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     Under rubriken ”undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande:”, vilken närmast kan liknas vid kursmål, står att eleverna ska utveckla sin 

”förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller”.98 Detta kursmål är, enligt mig, mer 

av en tillbakagång mot Lgy70 snarare än en fortsatt stegring från Lpf94. Detta på grund av det 

dels endast finns med i ett mål tillskillnad från Lpf94 där etik och moral nämns i två mål. Och 

dels på grund av det faktum att det är en kortare och mindre detaljerad beskrivning jämfört med 

Lpf94. 

     Något som skiljer sig i Gy11 jämfört Lgy70 och Lpf94 är att i Gy11 skrivs det om etiska 

teorier och modeller vilket inte nämnts innan. Något annat som skiljer sig åt mellan de tre 

kursplanerna är att i kursmålen i Lgy70 nämns inte etik, bara moral.99 I kursmålen i Lpf94 nämns 

både etik och moral och i kursmålen i Gy11 nämns endast etik, inte moral.100 

     Under rubrikerna ”huvudmoment” och ”centralt innehåll” i Lgy70 respektive Gy11 skrivs det 

om etik och moral.101 I Lpf94 finns inget motsvarande stycke och kommer därför inte att 

diskuteras här.102 Punkten under ”huvudmoment” i Lgy70 är som följer: ”etiska och moraliska 

frågor”.103 Denna punkt är väldigt kortfattad, framförallt i jämförelse med punkterna under 

”centralt innehåll” i Gy11.104 Punkterna i Gy11 är även mer detaljerade i sitt utförande, där skrivs 

om olika etiska teorier och modeller och om olika etiska och moraliska föreställningar. Där står 

även att det ska ske analys av ”argument i etiska frågor” som grundas i världsreligionerna, 

livsåskådningar och även i ”elevernas egna ställningstaganden”.105 Dessa centrala innehåll relaterat 

till etik och moral anser jag vara mer krävande än det motsvarande i Lgy70 just för att det är så 

mycket mer detaljerat. Men även för att i Gy11 skrivs det om etiska modeller och teorier vilket 

inte nämns i Lgy70 och sedan argumentation i etiska frågor som grundar sig i världsreligionerna, 

något liknande finns inte i Lgy70.106 

     Under rubriken ”syfte” i både Lpf94 och i Gy11 tas etik och moral upp, ingen motsvarighet 

finns till detta stycke i Lgy70 och därför kommer den inte att diskuteras här.107 Då kan en första 

skillnad ses, vilket även nämns under rubriken ”syfte och mål” i denna uppsats, att ett syfte är 

tillagt i Lpf94 och som sedan återkommer i Gy11.108 I Lpf94 skrivs att eleverna genom 
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religionsundervisningen ska få ”vidga och fördjupa sin erfarenhets- och begreppsvärld och 

stimuleras att reflektera över religiösa, etiska och moraliska frågor över vad det innebär att ta 

ansvar som medmänniska och samhällsmedlem”.109 Eleverna ska även upptäcka det intressanta i 

att studera religion, livsåskådning och etik. Enligt syftet i Gy11 ska religionsundervisningen ge 

eleverna möjlighet att bredda, fördjupa och utveckla ”kunskaper om religioner, livsåskådningar 

och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”.110 En förändring mellan 

dessa två kursplaner är att i Lpf94 skrivs om att eleven skall, genom etiska och moraliska 

problem, lära sig ta ansvar som samhällsmedlem.111 Något av detta nämns inte i syftet för 

religionskunskap i Gy11. Ytterligare en skillnad mellan dessa två är att i Lpf94 står det att 

eleverna ska upptäcka det intressanta och meningsfulla med att studera religion, livsåskådningar 

och etik. Detta nämns inte heller i syftet för religionskunskap i Gy11.112 

     Just dessa skillnader i ”syfte” tror jag kan kopplas till det faktum att i och med Lpf94 blev 

religionskunskap ett kärnämne vilket betyder att alla gymnasieelever läser ämnet.113 Min 

personliga åsikt är syftet i religionskunskap lades till i Lpf94 för att motivera varför detta blivit ett 

kärnämne. Då det står att religionskunskapen ska lära eleverna att ta ansvar som 

samhällsmedlemmar och även att de ska upptäcka det viktiga och intressanta med att studera 

religionskunskap. Detta kan alltså vara något av ett försvarsargument mot de som skulle kunna 

motsätta sig att alla ska läsa religionskunskap. Min tanke om varför detta tagits bort till Gy11 är 

för att det då var en vana att alla gymnasieelever läste religionskunskap och att just de två 

argumenten, vilka ser bortom kunskap i klassrummet, togs bort. 

 
 

4.4 Livsåskådning 

 

I kursplanen för religionskunskap i Lgy70 nämns ”livsåskådning” tre gånger, både under rubriken 

”mål” ,dock där som ”åskådningar”, och under rubriken ”huvudmoment”.114 Punkterna under 

rubriken ”mål” är som följer: 

- ”skaffa sig kunskap om olika åskådningarnas innehåll,  
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- med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till självständigt 

ställningstagande i livsåskådningsfrågor”.115 

Under rubriken ”huvudmoment” benämns livsåskådningar på följande vis under punkt fyra: 

”Livsåskådningsdebatten”.116 

     I kursplanen för religionskunskap i Lpf94 nämns ”livsåskådningar” flertalet gånger, både 

under rubrikerna ”syfte” och under rubriken ”mål”.117 Under rubriken ”syfte” benämns 

”livsåskådningar” på följande vis:  

Syftet med undervisningen i religionskunskap är att eleverna skall möta religioner och livsåskådningar 

utifrån olika infallsvinklar.[…] Undervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om kristendomen och 

övriga religioner och livsåskådningar.118  

Syftet fortsätter att beskriva hur elever, genom möten med andra människor får en ”beredskap 

för att motverka att människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull”.119 

Syftet beskriver också att ”Undervisningen i religionskunskap skall bidra till att eleverna mer och 

mer upptäcker det meningsfulla och intressanta i att studera religion, livsåskådning och etik. 

Eleverna skall öppet få diskutera tros- och livsåskådningsfrågor och stimuleras till egna 

reflektioner och ställningstaganden i livsåskådningsfrågor”.120 

     I kursmålen för religionskunskap i Lpf94 står det, innan målen presenteras i punktform, att 

eleverna ”skall få ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar”.121 

Sedan nämns ”livsåskådningar” i tre av de fyra målen vilka är som följer: 

- ”Kunna redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder. 

- Kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt 

att tänka och handla. 

- Kunna reflektera över och argumentera kring existentiella frågor inom tro, etik och 

livsåskådning och med respekt för andra människors uppfattning kunna motivera en egen 

ståndpunkt”.122 
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     I kursplanen för religionskunskap i Gy11 nämns ”livsåskådningar” flertalet gånger. Första 

gången är under huvudrubriken ”4.6 religionskunskap” där det står att religionskunskap 

”behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling”.123 Under 

rubriken ”ämnets syfte” står att ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att 

eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”.124 Fortsatt står att undervisningen i 

religionsämnet ska hjälpa eleven utveckla kunskap om hur ”människors moraliska förhållningssätt 

kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar”.125 

     Under rubriken ”undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande” ,vilken närmast kan liknas med kursmål, nämns ”livsåskådningar” i tre av fem 

punkter. De är som följer: 

- ”Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

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

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

religioner och livsåskådningar”.126 

Under rubriken ”centralt innehåll” nämns ”livsåskådningar” i tre av sju punkter, de är som följer: 

- ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken 

och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

- Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 

händelser. 

- Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden”.127 

     ”Livsåskådning” nämns i tre kursmål i två av de undersökta kursplanerna, Gy11 och Lpf94. I 

kursmålen för religionskunskap i Lgy70 nämns ”livsåskådning” två gånger.128 Skillnaden mellan 

dessa tre kursplaners kursmål är att i Lgy70 ska eleverna ”skaffa sig kunskap om olika 

åskådningars innehåll” och även kunna ta ett ”självständigt ställningstagande i 
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livsåskådningsfrågor” med tolerans mot andras uppfattning.129 I kursmålen för religionskunskap i 

Lpf94 står det dels att eleven ska få ökad kunskap om och förståelse för livsåskådningar och olika 

religioner. Eleverna ska sedan kunna ”redovisa insikter i kristendomens och andra 

världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och 

urkunder”.130 Eleverna ska även kunna ”beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig 

uttryck i människors sätt att tänka och handla” och även kunna ”reflektera över och argumentera 

kring existentiella frågor inom tro, etik och livsåskådning och med respekt för andra människors 

uppfattning kunna motivera en egen ståndpunkt”.131 Detta är en markant skillnad, i vad eleven 

ska uppnå, från den tidigare kursplanen vilken endast krävde att eleverna skulle skaffa sig 

kunskap och själv kunna ta ställning i livsåskådningsfrågor. I den nyare ska eleverna kunna 

reflektera, argumentera om livsåskådningar, kunna redovisa kunskap om i livsåskådningars 

”huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder” och, i likhet med Ly70, 

kunna motivera sin egen ståndpunkt.132 I Gy11 motsvarighet till kursmål har kraven på eleverna, 

enligt mig, gått tillbaka. Detta för att i Gy11 står att eleverna ska kunna analysera livsåskådningar 

”utifrån olika tolkningar och perspektiv”, ha kunskap om ”människors identitet i relation till 

religioner och livsåskådningar” och kunna undersöka och analysera frågor i relation till 

livsåskådningar.133 Detta anser jag vara lättare mål att uppnå jämfört med de i Lpf94 vilka krävde 

väldigt mycket olika kunskap av eleven. Denna skillnad kan bero på att i Lpf94 finns inga 

specifika betygskriterier eller kunskapskrav, det eleven skulle uppnå i kursen var kursmålen. I 

Gy11 finns specifika kunskapskrav för de olika betygen vilket kan ha bidragit till att just 

kursmålen ser lättare ut jämfört de i Lpf94, men det kan alltså finnas mer lika krav i Gy11 

kunskapskrav.134 

     Ses istället till hur ”livsåskådning” framställs i ”huvudmoment” och ”centralt innehåll” i Lgy70 

respektive Gy11 kan ses att i Lgy70 står endast ”livsåskådningsdebatten”.135 I Gy11 står under 

rubriken ”centralt innehåll” att olika livsåskådningar skall tas upp, även deras kännetecken och 

”hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”.136 Även 

hur gruppers och individers identiteter kan formas i förhållande till livsåskådning utifrån 

exempelvis ”skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser”.137 Eleverna ska 

                                                           
129 Lgy70, 1971, s. 169. 
130 Lpf94, 1994, s. 42. 
131 Lpf94, 1994, s. 42. 
132 Ibid. 
133 Gy11, 2011, s. 137. 
134 Gy11, 2011, ss. 137–140, Lpf94, 1994, ss. 41–42. 
135 Lgy70, 1971, s. 169. 
136 Gy11, 2011, s. 138. 
137 Ibid. 



 
 

också analysera argument i etiska frågor som har sin utgångspunkt i exempelvis livsåskådningar 

och elevernas egna ställningstaganden.138 Detta är en ökning från vad som ska ingå i 

religionskunskap angående livsåskådningar jämfört med Lgy70 där det endast står 

”livsåskådningsdebatten”.139 Just denna benämning anser jag vara problematisk, framförallt för 

dess otydlighet. Vilken debatt är det egentligen som åsyftas? Var denna debatt aktuell fram till 

1990-talet? 

     Under rubriken ”syfte” i Lpf94 skrivs det att ”eleverna skall möta religioner och 

livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar”.140 Eleverna ska även få fördjupade kunskaper genom 

bland annat livsåskådningar, detta leder till att eleverna får en ”beredskap för att motverka att 

människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull”.141 Undervisningen ska 

också göra så att eleverna lär sig det intressanta och meningsfulla i att studera exempelvis 

livsåskådningar. Det ska även ske öppna diskussioner i tros- och livsåskådningsfrågor vilka ska 

bidra till elevers ”egna reflektioner och ställningstaganden i livsåskådningsfrågor”.142 I syftet för 

religionskunskap i Gy11 står att religionskunskap ska hjälpa eleverna att bredda, fördjupa och 

utveckla kunskaper om exempelvis livsåskådningar och olika tolkningar av dem. Undervisningen 

ska även ge eleven kunskap om hur ”människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån 

religioner och livsåskådningar”.143 Enligt mig är syftet, angående livsåskådning, i Lpf94 också 

anpassat utanför klassrummet. Med detta menar jag att eleverna ska kunna använda kunskapen i 

livet utanför skolan vilket också tydliggörs i exemplet att eleverna får en ”beredskap för att 

motverka att människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull”.144 Jämförs 

detta med Gy11 där elever ska bredda och fördjupa sin kunskap om livsåskådningar känns detta 

mer som ett ”klassrums-placerat” syfte, det vill säga att syftet antagligen utspelas i ett klassrum. 

Att motverka förtryck kan, enligt mig, dels utspela sig i klassrummet men även utanför det. Sedan 

finns också beskrivningar i Lpf94 syfte vilka är ”klassrums-placerade” vilket är en likhet mellan 

Lpf94 och Gy11. Skillnaden är som sagt delen i syftet i Lpf94 vilken tydligt kan användas utanför 

klassrummet, denna motsvarighet finns inte i syftet, kopplat till livsåskådning, i Gy11.145 
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4.5 Kristendom och andra religioner 
 

I kursplanen för religionskunskap i Lgy70 nämns ”kristendom och andra religioner” under 

rubrikerna ”mål” och ”huvudmoment”. Det berörda målet är som följer: 

- ”Öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner”.146 

Under rubriken ”huvudmoment” nämns ”kristendom och andra religioner” i två av sex punkter, 

de är som följer: 

- ”Kristendomen 

- Icke-kristna religioner.”147 

     I kursplanen för religionskunskap i Lpf94 nämns ”kristendom och andra religioner” på 

följande vis under rubriken ”syfte”: 

- ”Syftet med undervisningen i religionskunskap är att eleverna skall möta religioner och 

livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar. 

- Undervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om kristendomen och övriga 

religioner och livsåskådningar”.148 

     I kursmålen för religionskunskap i Lpf94 nämns ”kristendom och övriga religioner” i en av 

fyra punkter, vilka är som följer:  

- ”kunna redovisa insikter i kristendomens och övriga världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder.”149 

Under rubriken ”ämnets syfte” i Gy11 kan följande läsas om ”kristendomen och övriga 

religioner”:  

- ”Undervisningen i ämnet i religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och 

olika tolkningar när det gäller dessa. 

- Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det 

svenska samhället 
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- Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors 

moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar”.150  

     Under rubriken ”undervisning i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande”, vilket närmast kan liknas kursmål, nämns ”kristendomen och övriga 

religioner” i tre av fem punkter. Dessa punkter lyder som följer:  

- ”Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv 

- Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar 

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

religioner och livsåskådningar”.151 

     Under rubriken ”centralt innehåll” för religionskunskap i Gy11 nämns ”kristendomen och 

övriga religioner” i tre utav sju punkter, de är som följer: 

- ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken 

och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

- Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden”.152 

     I Lgy70 nämns ”kristendomen och övriga religioner” i ett av fem mål vilket är att eleverna ska 

”öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner”.153 I kursmålen i Lpf94 

står att eleverna ska kunna ”redovisa insikter i kristendomens och övriga världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder”.154 I Gy11 

nämns ”kristendomen och övriga religioner” i tre mål, vilka är som följer:  

- ”Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

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

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

religioner och livsåskådningar”.155 
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     Något som skiljer dessa tre kursplaner åt är benämningen på de övriga religionerna. I Lpf94 

och Gy11 benämns de som ”övriga världsreligioner” medan i Lgy70 benämns dessa som ”viktiga 

icke-kristna religioner när de inte står samlade under endast ”religioner”.156 I samband med detta 

kan också skrivas att kristendomen är den enda religion som skrivs ut med namn. Detta tyder på 

att kristendomen har en, enligt mig, kraftig särställning gentemot de andra religionerna. 

Benämningen ”icke-kristna” religioner i Lgy70 är ett tydligt tecken på detta, då är de övriga 

religionerna inte världsreligioner utan de är helt enkelt inte kristna. 

     Under rubriken ”huvudmoment” i Lgy70 respektive centralt innehåll i Gy11 finns denna 

särställning kvar. I Lgy70 nämns ”kristendomen och övriga religioner” i två av sex punkter och är 

som följer: ”kristendomen”, ”icke-kristna religioner”.157 I Gy11 nämns dessa i tre av sju punkter 

och är följande:  

- ” Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och 

i omvärlden. 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

-  Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden”.158 

Här fortsätter som sagt kristendomens särställning gentemot övriga religioner och 

livsåskådningar. En skillnad i detta innehåll är, förutom benämningen på ”övriga religioner”, att i 

Gy11 benämns kristendomen och övriga världsreligioner tillsammans med livsåskådningar vilket 

inte sker i Lgy70.159 I Gy11 har även det centrala innehållet blivit mångt mer detaljerat än i Lgy70 

där det endast står ”kristendomen” och ”icke-kristna religioner”. I Gy11 står vad som ska göras 

med de olika religionerna och livsåskådningarna, inte bara att de ska nämnas.160 

     I syftet för religionskunskap i Lpf94 står att ”undervisningen skall fördjupa elevernas 

kunskaper om kristendomen och övriga religioner och livsåskådningar” och att ”eleverna skall 

möta religioner och livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar”.161 I motsvarande stycke i Gy11 

står att undervisningen ska ge eleverna ”kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund 

för det svenska samhället”. Att eleverna ”breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om 

                                                           
156 Gy11, 2011, s. 138, Lgy70, 1971, s. 169, Lpf94, 1994, s. 42. 
157 Lgy70, 1971, s. 169. 
158 Gy11, 2011, s. 138. 
159 Gy11, 2011, s. 138, Lgy70, 1971, s. 169. 
160 Gy11, 2011, s. 138, Lgy70, 1971, s. 169. 
161 Lpf94, 1994, s. 41. 



 
 

religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. 

Även att ”undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors 

moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar.162 Återigen har 

kristendomen särställning, framförallt i Gy11 framställning där det står att kristendomen ligger till 

grund för den svenska värdegrunden, detta har ingen motsvarighet i Lpf94.163 

     Det finns dock stycken i de tre kursplanerna där religionerna benämns som just ”religioner” 

vilket är neutralt i den meningen att ingen religion skrivs ut med namn. Eftersom kristendomen 

är den enda religion som skrivs ut även om det finns en neutralitet ibland visar det ändå på en 

särställning för kristendomen.164  
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5 Sammanfattande analys 
 

En primär skillnad mellan Lgy70 och Lpf94 är hur kursplanen är upplagd. Religionskunskap blev 

ett kärnämne i och med Lpf94. Eftersom alla elever då läste religionskunskap finns det endast en 

kursplan, till skillnad från Lgy70 som har två kursplaner i religionskunskap.165 Kursplanen finns 

då placerad under samma kapitel som de andra kärnämnena tillskillnad från Lgy70 där kursplanen 

placerades under de två gymnasielinjer som läste ämnet.166 En annan skillnad jämfört med Lgy70 

är att kursplanen i Lpf94 har en rubrik som heter ”syfte” och under denna motiveras varför 

eleverna ska läsa ämnet religionskunskap.167 Denna rubrik, syfte, lever även kvar i Gy11 och så 

även kursplanens placering i läroplanen.168 Min tolkning, vilken har presenterats tidigare, av 

rubriken syftes införande är att det en förklaring och ett försvar till att religionskunskap blev ett 

kärnämne i och med Lpf94, vilket innebar att alla gymnasieelever skulle läsa religion. Syftet ger 

alltså en förklaring och en mening till varför religionskunskap ska läsas i skolan vilket kan ha 

behövts för alla elever som nu skulle läsa religionskunskap.  

     Något som är helt nytt i kursplanen Gy11 är att det finns specifika kunskapskrav för de olika 

betygen, detta har ingen motsvarighet i varken Lgy70 eller Lpf94 och har därför inte heller 

undersökts. Dock är det en stor skillnad kursplanerna emellan, därför väljer jag att ta upp detta 

här.169 Något som också är annorlunda i Gy11 jämfört Lgy70 och Lpf94 är att vetenskap ska ingå 

i kursen. Detta nämns både i syfte, i punkterna som motsvarar kursmål, i det centrala innehållet 

och även i kunskapskraven.170 Detta menar jag kan vara ett tecken på ett mer sekulariserat 

samhälle än tidigare då vetenskapen tar plats i religionsundervisningen.  

     Sven Hartman skriver i sitt kapitel Perspektiv på skolans religionsundervisning om 

invandringsströmmar på 1900-talet vilket påverkade läroplansutvecklingen.171 Detta kan avläsas 

framförallt i syftet i Lpf94 där det står om möten med människor från olika kulturella bakgrunder 

och traditioner.172 I Gy11 däremot så benämns detta på ett annorlunda sätt genom hela 

kursplanen, där står det istället om hur religion kan förhålla sig till etnicitet.173 I Lgy70 finns inte 

någon slags koppling till ett mångkulturellt samhälle, det kom som sagt först i Lpf94.174 I relation, 
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eller måhända motsats, till det mångkulturella samhället kan kristendomens särställning ställas. I 

Lgy70 finns inte benämningen ”världsreligioner” eller ”övriga religioner”, där benämns de som 

”icke-kristna religioner” vilket betyder att de ställs i motsats till kristendomen.175 Det kan, enligt 

mig, sägas att de klumpas ihop till en samling av något som ställs i motsats till kristendomen. 

Detta kan också sättas i sin kontext, vilken Algotsson beskriver i sin avhandling Från katekestvång 

till religionsfrihet. Kontexten är då att under 1960-talet bytte religionsämnet namn från 

”kristendomskunskap” till religionskunskap”.176 Detta gör då att kristendomens särställning i 

Lgy70 egentligen inte är särskilt förvånande eftersom det inte allt för långt innan endast 

undervisades både om och i kristendomen.177 I Lpf94 fortsätter kristendomen vara den enda 

religionen som skrivs ut med namn. I denna kursplan benämns även religionerna ibland 

tillsammans under begreppet religioner. Dock kvarstår som sagt kristendomens särställning 

eftersom det är den enda religion som skrivs ut med namn.178 En skillnad är att de religioner som 

Lgy70 kallade ”icke-kristna” nu kallades ”övriga religioner” och ”övriga världsreligioner”.179 Detta 

anser jag vara en utveckling då ”övriga religioner” inte endast betraktas som en motsats till 

kristendomen vilket jag anser att det görs i Lgy70. I Gy11 fortsätter kristendomens särställning i 

och med att det är den enda religionen som skrivs ut med namn. Dock är det mer vanligt 

förekommande att religionerna skrivs ihop och benämns som just ”religioner” än att 

”kristendomen” skrivs ut.180 Detta stödjer min teori om att det allt mer multikulturella samhället 

kan komma att avspegla sig i kursplanen. Dock finns ett stycke i Gy11 som både stödjer och 

motarbetar denna teori. Stycket är som följer: ” kunskaper om samt förståelse för kristendomen 

och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger 

till grund för det svenska samhället”.181 Med att motarbeta menar jag att detta stycke tydligt sätter 

kristendomen främst, dock kan detta också ses som en reaktion på ett multikulturellt samhälle. 

Med detta menar jag att i ett multikulturellt samhälle kan en vilja uppstå att påvisa det, i detta fall, 

traditionella svenska och då ses kristendomen som en del av detta. 

     Ulf Sjödin skriver i sin bok En skola – flera världar att från och med Lgy70 skulle 

livsåskådningar och etik även få plats i kursplanen utöver kristendomen och ”icke-kristna 

religioner”.182 Detta stämmer, etik, moral och livsåskådningar fick plats i Lgy70, dessa finns även 
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med i Lpf94 och Gy11.183 Dock finns det vissa skillnader kursplanerna emellan hur etik, moral 

och livsåskådningar används. En skillnad är hur ofta de nämns genom kursplanerna, en annan 

skillnad är hur de nämns och vad eleverna skall kunna om dem. Exempelvis nämns etik och 

moral två gånger i Lgy70 och där väldigt kort. Livsåskådningar nämns tre gånger i Lgy70 och 

dessa också tämligen kortfattade och odetaljerade, exempelvis under rubriken huvudmoment där 

det står ”livsåskådningsdebatten”.184 I Lpf94 nämns etik och moral flertalet gånger och i denna 

kursplan finns en tydlig skillnad jämfört Lgy70. Med detta menar jag vad eleverna förväntas 

kunna om just etik och moral. I Lgy70 ska eleven kunna orientera sig i ämnet medan i Lpf94 ska 

eleverna kunna reflektera, argumentera och motivera och även förstå konsekvenser av olika 

hållningar.185 Även i Gy11 har etik och moral en stor plats och i denna kursplan finns även 

utskrivet att eleverna skall kunna olika etiska modeller och teorier, något som inte nämnts i någon 

av de tidigare kursplanerna.186 I Gy11 knyts även etik och moral ihop med livsåskådningar och 

religioner genom att eleverna förväntas diskutera och analysera etiska frågor som har sin 

utgångspunkt i religioner och livsåskådningar. Detta förekommer inte i de tidigare kursplanerna 

utan där behandlas de snarare som en separat del. De skrivs till viss del ihop i Lpf94, detta på så 

vis att eleverna ska lära sig om religioner, livsåskådningar och etik men de kopplas inte ihop så 

som i exemplet ovan från Gy11.187 Liknande kan ses i fråga om ”livsåskådning”, i Lgy70 skrivs 

livsåskådning ut separat ifrån religioner, i Lpf94 och Gy11 så skrivs ”livsåskådningar” alltid i ihop 

med religioner. Exempelvis så står i Lgy70 att eleverna ska ”skaffa sig kunskap om olika 

åskådningars innehåll” medan i Lpf94 står det att eleverna ska ”fördjupa elevernas kunskaper om 

kristendomen och övriga religioner och livsåskådningar”.188 I Gy11 står bland annat att eleverna 

ska utveckla ” kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa”.189 Alltså menar jag att i de två senare kursplanerna räknas 

livsåskådningar mer ihop med religioner än i Lgy70. 
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6 Slutsats 
 

Mina frågeställningar till denna uppsats berör hur kursplanerna ändrats från 1970–2011, 

framförallt med fokus på punkterna ”mål” och ”centralt innehåll”. Min teoretiska utgångspunkt 

var att det skulle synas i den efterkommande kursplanen vad som varit bristfälligt i den tidigare. 

Alltså att kunna utläsa detta via förändringar som gjorts i den nyare kursplanen. Detta kan bland 

annat utläsas genom faktumet att i Gy11 finns kunskapskrav för de olika betygen, något som 

saknats i de tidigare kursplanerna där endast kursmålen funnits som referenspunkt för detta.190 

Något som även förändrats är målen och det centrala innehållet , för det första finns ingen 

motsvarighet till ”centralt innehåll” i Lpf94.191 Detta kan bero på att det måhända fanns en 

önskan eller en tanke om att läraren själv skulle få välja vad som togs upp klassrummet. Det 

centrala innehållet kom sedan tillbaka till Gy11 vilket ,enligt mig, kan visa på en vilja att kunna 

styra över vad som lärs ut. Genom att alla skolor ska följa detta centrala innehåll kan då också ges 

en större garanti på att det är mycket mer lika vad som lärs ut i religionskunskap i hela landet 

jämfört med Lpf94. Det centrala innehållet har även bytt namn från ”huvudmoment” i Lgy70 till 

”centralt innehåll” i Gy11.192 Framförallt har punkterna i det centrala innehållet blivit mer 

detaljerade i Gy11 jämfört Lgy70, sedan har det även kommit tillägg så som att relatera till kön, 

etnicitet, sexualitet och socioekonomisk bakgrund, och vetenskap.193Att koppla till etnicitet kan 

även vara ett tecken på att det multikulturella samhället påverkat kursplanen. 

     När det kommer till hur målen i kursplanen är utformade skiljer de sig lite åt kursplanerna 

emellan. Först och främst ändrades namnet i Gy11 från ”mål” till ”undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande”.194 De flesta skillnader i 

kursmålen gäller inte innehållet utan snarare att de breddats och blivit mer detaljerade. De få 

tillägg i målen är att etik är inskrivet i Lpf94 och Gy11 och vetenskap i Gy11.195 Något som 

däremot varit lika i alla de kursplaner är att kristendomen haft en särställning i och med att det är 

den enda religionen som skrivs ut med namn. Detta gäller inte endast målen utan för hela 

kursplanen. Sammanfattningsvis kan sägas att den största skillnaden de kursplanerna emellan är 

att innehållet beskrivs mer detaljerat och med andra ord, att koppling till kön, sexualitet, etnicitet 

och socioekonomisk bakgrund, varav det sistnämnda endast i Gy11. Den största likheten 
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kursplanerna emellan är kristendomens särställning genom att det är den enda religion som skrivs 

ut med namn.  
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