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Abstract 
 

Jag har i denna analys granskat den nuvarande kursplanen för religionskunskap på A- och B-

nivå för gymnasieskolan tillhörande Lpf94 samt remissen på ämnesplan för religionskunskap 

kurs 1 och 2 som är en del i Gy2011. Granskningen är gjord utifrån vilken kunskapssyns som 

kan skönjas i de båda styrdokumenten. Den teoretiska ram jag valt att utgå ifrån är 

kunskapssynen inom den positivistiska och den hermeneutiska kunskapstraditionen. Dessa två 

perspektiv är valda för att de enligt tradition utifrån vad som karaktäriserar dem har ställts 

som varandras motsatser.  

Resultaten av studien visar bland annat att en positivistisk kunskapssyn är dominerande både i 

den dagsaktuella kursplanen och också den som komma skall. I dagens kursplan finns ett 

hermeneutiskt inslag i dels de övergripande utgångspunkterna som beskrivs i ämnets karaktär 

och uppbyggnad men också i flera mål som med undervisningen ska eftersträvas. Då det 

hermeneutiska inslagen gör sig synliga i målen gör de detta nästan uteslutande i det 

tolkningsutrymme som dokumentet innehåller. I den kommande ämnesplanen är 

tolkningsutrymmet betydligt mindre. Innehållet uttrycks klarare vilket också var syftet med 

den nya reformen från början. Med detta hör till att även de hermeneutiska inslagen är 

ansenligt färre. Innehållet har med andra ord stramats åt och gjorts enklare att tolka.   

 

Sökord: Styrdokument, Lpf94, Gy2011, Kursplan, Ämnesplan, Religionskunskap, Positivism, 

Hermeneutik, Lära om, Lära av, Kunskapssyn. 
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        ”Vad är syftet med nya läroplaner och kursplaner? 

Många fler elever kan nå skolans kunskapsmål om kraven 

görs tydliga, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och 

utvärderas, resultaten kommuniceras med hemmen och stöd 

sätts in tidigt. 

 

Tydliga kursplaner ger ett ökat stöd för lärares undervisning 

och främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av 

elevernas kunskaper. Tydliga kursplaner som är väl kända av 

skolledare, lärare och andra verksamma i skolan samt av 

elever och föräldrar stärker också skolors uppföljning och 

utvärdering och ger därmed bättre underlag för 

individanpassade insatser.”
1
 

                                                           
1Fråga till och svar från Sveriges riksdagrepresentanter angående de nya styrdokumenten  

  http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117235#item117228 Hämtat den 6 december 2010 

http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117235#item117228
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1. Inledning 

 

Inför framtiden och min framtida yrkesutövning i lärarväsendet finns det flera områden som 

jag behöver utveckla och förbättra mina kunskaper i. Då jag nyligen börjat fundera över hur 

jag själv vill planera min undervisning så har tankarna börjat florera kring vilken kunskapssyn 

jag själv har. Detta är ett viktigt reflektionsarbete som jag som pedagog bör göra.  

 

Innehållet i de aktuella styrdokument och i synnerhet i de kursplaner som jag i mitt 

yrkesutövande ska arbeta utifrån bör sitta i min ryggrad. Något jag inte i dag kan påstå att det 

gör. Genom denna tanke utvecklades idén om att utifrån kunskapsteoretiska perspektiv 

studera kunskapssynen i styrdokument av något slag. Detta skulle förhoppningsvis leda till en 

privat reflektion kring min egen kunskapssyn och vilken typ av pedagog jag själv vill vara. 

Mitt val blev att studera den nuvarande och den kommande kursplanen i religionskunskap. 

Detta för att jag anser att detta är ett mer komplext ämne att undervisa i. Jag är även nyfiken 

på kunskapssynen i dessa dokument då denna klart kommer att påverka hur jag planerar och 

genomför min framtida undervisning. Dessa dokument är viktiga att studera för att de 

beskriver tyngdpunkter och avvägningar som i sin tur bygger på underliggande värderingar 

kring vad som anses vara viktigt och värdefullt i dagens samhälle. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett positivistiskt och hermeneutiskt perspektiv studera den 

nuvarande kursplanen för religionskunskap på gymnasienivå samt remissen för ämnesplan för 

religionskunskap i Gy2011. Detta skall göras med målet att bestämma vilken kunskapssyn 

som präglar dessa dokument. Min frågeställning är den som följer: 

 

 Vilken kunskapssyn kan skönjas i gymnasieskolans dagsaktuella kursplan respektive 

den kommande ämnesplan för religionskunskap i Lpf94 och gy2011? 

 Har det skett en förändring i hur synen på kunskap tar sig i uttryck mellan de båda 

kursplanerna?   

 Hur tar denna sig i så fall i uttryck? 

 

1.2 Disposition 

 

Efter detta dispositionsavsnitt följer en redogörelse för en positivistisk och hermeneutisk 

kunskapssyn vilket utgör min teoretiska ram Här redovisas även mitt val av metod samt en del 

definitionsförklaringar som kommer komma fortlöpande i texten. Under en ytterligare 
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underrubrik i detta avsnitt skildras mina egna reflektioner kring valet av teori och metod. Efter 

teori och metodavsnittet följer en kort redogörelse för de urval ur kursplanerna som jag har 

gjort tätt följt av forskningsfältet. Här kommer jag presentera olika studier som visar på vikten 

av att styrdokument granskas och förstås. Alltså en sorts legitimering för mitt val av 

forskningsproblem. Denna riktning på forskningsfältet är resultatet av att inga studier som 

behandlar kunskapssynen i varken den dagsaktuella eller kommande ämnesplanen har hittats. 

Efterkommande detta presenteras uppsatsens resultat i form av en analys av kunskapssynen i 

kursplanen i religionskunskap i Lpf94 och remissen på ämnesplan i samma ämne i Gy2011. 

Dokumenten analyseras var för sig utifrån den teoretiska ramen och återföljs av en kortare 

sammanfattande jämförelse dokumenten emellan. Underrubrikerna i dessa avsnitt följer 

rubrikerna i originaldokumenten. Analysdelen följs av en diskussionsdel där jag utifrån ett 

urval av resultaten för en reflekterande diskussion. Uppsatsen avslutas sedan med en 

sammanfattning av hela innehållet och en käll- och litteraturlista.   

 

2. Teori och metod 
 

Jag kommer i denna studie genomföra en kvalitativ textanalys av de två ovan nämnda 

styrdokumenten med målet att kunna urskilja en kunskapssyn i dem. Var och ett av 

dokumenten studeras ingående och i sin helhet
2
 för att sedan kunna jämföras med varandra. 

För att en struktur ska kunna åstadkommas i uppsatsen har jag valt att lägga på en teoretisk 

ram. Jag kommer studera kunskapssynerna i dokumenten utifrån ett positivistiskt och 

hermeneutiskt perspektiv. Kunskapstraditionerna i dessa perspektiv anser jag vara passande 

då de i många hänseenden kan ställas som varandras motpoler, vilket i sin tur kan ge 

möjlighet till en fruktsam diskussion. För att kunna förklara på vilket sätt jag kommer 

använda de teoretiska perspektiven vill jag först klargöra vad jag menar med begreppet 

kunskapssyn. Detta begrepp kan ha ett varierande innehåll utifrån vem som brukar det. 

Begreppet finns inte med i SAOB och även i SAOL saknas en begreppsförklaring trots att 

ordet där finns medtaget. För mig handlar detta begrepp just om hur man ser på kunskap. Vad 

är kunskap? Vad är viktig kunskap? Hur erövras kunskap? Är alla tre exempel på frågor vars 

svar definierar en kunskapssyn. I dokumenten kommer jag söka vilken typ av kunskap som 

begärs att eleverna genom utbildningen skall erövra. Samt hur detta ska gå till väga.  

 

                                                           
2 Bortsett från en del textinnehåll som medvetet tagits bort då de inte svarar för mina forskningsfrågor. Mer om  

   detta urval finns under rubriken urval. 
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Min tanke med uppsatsämnet är att människan med hjälp av språket konstituerar och 

förmedlar värderingar och normer. Det är utifrån denna tanke som jag anser att språket och 

uttryckssättet i våra styrdokument är av avgörande betydelse och som jag kommer att studera 

texternas innehåll. De båda kunskapsteorier som jag har valt som ram för min uppsats kan 

som jag tidigare sagt ställas emot varandra, och på flera vis representera ytterligheter då det 

gäller kunskapssynen inom traditionerna. Den positivistiska kunskapssynen är en 

förhållandevis homogen tanketradition medans den hermeneutiska är av ett mer 

mångfasetterat slag och har mer av en heterogen riktning.
3
 Jag kommer i följande stycken 

göra en redogörelse av de för denna uppsats användbara inslagen i den positivistiska och den 

hermeneutiska kunskapstraditionen. 

 

2.1 Positivismen 

 

Inom positivismen lika som inom de flesta andra traditioner finns flertalet olika riktningar 

eller tidstypiska tankegångar. Men då det gäller kunskapssynen inom denna tradition finns ett 

par allmängiltiga idéer. Den positivistiska tanketraditionen har ett naturvetenskapligt 

forskningsideal. Här eftersträvas en enhetstanke mellan alla vetenskapliga inriktningar. Man 

menar alltså att alla vetenskaper i grunden är vetenskap om en och samma verklighet.
4
 Ett 

exempel på denna tanke är att man ser ett likhetstecken mellan fysiska och sociala fenomen. 

Djurens värld faller samman med människans och därav kan teorier om människan, inom 

naturvetenskapen formas utifrån djurförsök.
5
 Enligt positivismen kommer sann vetenskap om 

samhället genom att man gör matematiska och statistiska modeller för hur olika stimuli och 

beteenden förhåller sig till varandra. Inom positivismen nöjer man sig med att objektivt 

beskriva och analysera fenomen just som de är. Vetande uppstår helt enkelt genom insamling 

och systematiserande av fakta.
6
 Den positivistiska kunskapssynen säger att kunskapen som 

vetenskapen bidrar till ska vara en avbild av verkligheten. Den enda sanna bilden av 

verkligheten.
7
 Verkligheten förenklas dock för att generaliseringar ska kunna göras.

8
 Med 

detta menar jag att för att nå positivismens mål med allmängiltig eller generell kunskap så 

bortses från enskilda fenomens karakteristiska och särskilda egenskaper. Verkligheten 

förenklas alltså. Om studier ändå görs av enskilda fenomen så är det med syfte att kunna 

exemplifiera den generella. För religionsundervisning skulle det till exempel betyda att en 

                                                           
3   Andersson (1997), s. 12. 
4   Andersson (1997), s. 14ff. Johansson & Liedman (1993), 13f. Egidius (1986), s. 39. Vikström (2005), s. 16. 
5   Andersson (1997), s. 19. 
6   Johansson & Liedman (1993), s. 15. Egidius (1986), s. 36ff samt s. 46. 
7   Andersson (1997), s. 53. 
8   Ibidem, s. 48f. 
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enskild persons religiösa upplevelser endast studeras i strävan att säga något om religiösa 

upplevelser i stort.
9
 

 

Inom positivismen gör man en skarp åtskillnad mellan fakta och värderingar. Man är 

medveten om värderingarnas betydelse och inflytande i forskning men menar att forskare 

både bör och kan skilja dessa från rena fakta.
10

 Johansson och Liedman förklarar detta på 

följande sätt: Med sinnesintrycken ska människan registrera observerbar data. Med förnuftet 

ska hon sedan göra logiska slutledningar och begreppsredskap och med emotionerna får 

människan värderingar och känsloupplevelser.
11

 För att subjektets värderingar ska ha minsta 

möjliga påverkan på en studie efterfrågas en distans mellan forskaren och studieobjektet.
12

 

Inom positivismen är ett utifrånperspektiv med begreppen analys och förklaring som står i 

centrum.
13

 

 

I Kjell Härenstams bok Kan du höra vindhästen gör Härenstam en studie av bilden av den 

tibetanska buddismen i olika läromedel. Här utgår Härenstam utifrån ett positivistiskt och 

hermeneutiskt perspektiv som han gör en egen tolkning av. Då han så enkelt som möjligt ska 

förklara vad en positivistisk kunskapssyn strävar efter i religionskunskapen använder han 

begreppet lära om religion. Det handlar alltså om en objektiv och värderingsfri studie av ett 

fenomen som finns utanför elevens egen värld.
14

   

 

2.2 Hermeneutiken 

 

Hermeneutiken kan som allmän förståelse- och tolkningslära laddas med olika innehåll utifrån 

i vilken generell teori som den ska brukas på.
15

 Över lag och då också gällande 

kunskapssynen i traditionen så skiljer man mellan naturvetenskap och human- och 

samhällsvetenskap och menar att de naturvetenskapliga metoderna sällan eller aldrig är 

gällande för de human- och samhällsvetenskapliga områdena.
16

 I motsats till den 

positivistiska enhetstanken menar man alltså inom hermeneutiken att det finns klara skillnader 

mellan olika vetenskaper och mellan fysiska och sociala fenomen.
17

 Någon sann och 

allmängiltig fakta om verkligheten finns inte. Istället råder en tolkande metod inom 

                                                           
9   Andersson (1997), s. 39. 
10 Andersson (1997), s. 59f. Egidius (1986), s. 39. 
11 Johansson & Liedman (1993), s. 30f. 
12 Andersson (1997), s. 73. Sohlberg P & Sohlberg B-M (2002), s. 61f samt s. 208f. 
13 Floren & Ågren (2006) s. 158.  
14 Härenstam (2000), se exempelvis s. 146ff. 
15 Johansson & Liedman (1993), s. 207. Egidius (1986), s. 51. 
16 Andersson (1997), s. 17. Johansson & Liedman (1993), s. 94. 
17 Andersson (1997), s. 22. 
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hermeneutiken. Man menar nämligen här att människan aldrig kan göra en objektiv studie av 

verkligheten. Det vi studerar blir därav i varje enskilt fall en tolkning av verkligheten.
18

 Inom 

hermeneutiken menar man i motsatts till inom positivismen att det finns en enhet mellan fakta 

och värderingar. Att den som söker kunskap, subjektet varken kan eller bör skilja på dessa. 

Människan är en del av det den studerar.
19

 Människan ses som en tolkande varelse och det 

anses att det inte finns något slut på den tolkningsprocess som människan genom 

undervisningen genomgår. Någon absolut och sann bild av verkligheten är alltså omöjlig. Det 

anses vara meningslöst att tala om huruvida en tolkning eller teori är mer eller mindre sann än 

någon annan.
20

 

 

Inom hermeneutiken menar man att varje tolkningsprocess börjar med en förförståelse av 

helheten. Genom studier av olika fenomen stöter man sedan på olika delar av helheten. Dessa 

delar passar ibland in i bilden av helheten, verkligheten som man redan har och ibland stöter 

man på delar som modifierar ens förförståelse.
21

 Genom hermeneutikens kunskapssyn får man 

alltså inte kunskap om fenomen som tolkats och begripits mot deras sociokulturella bakgrund. 

Det handlar istället om en växande insikt hos oss själva.
22

 Vikström menar att det är denna 

förförståelse som gör det möjligt att ställa meningsfulla frågor till det vi studerar. Utan någon 

tidigare kännedom kring det vi vill förstå har vi ingen möjlighet att förstå den. Han menar att 

ingen tolkning kan ske förutsättningslöst. Förförståelse är en förutsättning för att förståelse 

ska kunna uppnås.
23

 Då det gäller delarna och helheten så är delarna inom hermeneutiken i 

motsatts till positivismen viktiga. För att förstå meningen med en del måste man också förstå 

helheten och tvärt om. Dessa står i förhållande till varandra. Trots att delen står i en form av 

underordnande till helheten så är det enskilda och särpräglade ändå av stort intresse. Delarna 

fungerar inte bara som ett medel för att kunna generalisera som inom positivismen utan 

delarna är vetenskapligt viktiga i sig tack vara att de ses som individuella fenomen.
24

 I 

motsats till tanken om att verkligheten skall förenklas som finns inom positivismen finns 

tanken i den hermeneutiska tanketraditionen att verkligheten måste problematiseras. Det är då 

det individuella och särpräglade är användbart för studien.
25

 

                                                           
18 Andersson (1997), s. 57f. Egidius (1986), s. 52. 
19 Andersson (1997), s. 59f. 
20 Johansson & Liedman (1993), s. 96. 
21 Egidius (1986), s. 44 samt 51. Johansson & Liedman (1993), s. 95 samt 206. Sohlberg P & Sohlberg B-M   

    (2002) s. 54, s. 62ff. 
22 Egidius (1986), s. 52. 
23 Vikström (2005), s. 13 samt 21ff. 
24 Andersson (1997), s. 41ff. Johansson & Liedman (1993),, s. 94 samt 206f. 
25 Andersson (1997), s. 50. 
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Inom hermeneutiken betonas förståelsen på förklaringens bekostnad. Man strävar här efter så 

djup förståelse som möjligt av fenomens innebörd och mening. Förklaringen ska dock inte 

helt tas bort inom humanvetenskaperna utan snarare stödja och bli stödd av förståelsen. Det är 

förståelsen som ska utgöra början och framför allt målet med forskningsprocessen. 

Förståelsen som efterfrågas inom hermeneutiken kan förklaras som en inre process. Med 

denna förståelse vill man finna en betydelse eller mening med något.
26

  Begreppet förståelse 

brukas även inom positivismen men det handlar då om en annan form av förståelse. Här 

menar man att man måste ha fakta att stödja sig på för att kunna veta något om verklighetens 

natur eller yttersta orsak, mål eller mening. Den förståelse som efterfrågas här är mer 

faktainriktad och logisk.
27

 Skillnaden mellan de olika användningarna av begreppet är alltså i 

att det i ett hermeneutiskt fall åsyftas en form av meningsförståelse och i det positivistiska 

fallet åsyftas en förståelse som endast innebär att man uppfattar vad något syftar på. Ett 

exempel på positivistisk förståelse är att en någon förstår att en hjärtattack beror på en 

medicinsk komplikation som en blodpropp medan den hermeneutiska förståelsen i stället 

söker att förstå en hjärtattacks betydelse för den drabbade. En betydelse som inte alls är 

generell utan snarare högst personlig.   

 

Härenstams tolkning av kunskapssynen inom hermeneutiken utmynnar i vad han kallar att 

lära av religion. När eleven lär enligt en hermeneutisk kunskapssyn kan man säga att denna 

genom att förförståelsen utvidgas och förståelse uppstår, utvecklas som person. Eftersom att 

eleven ses som en del av det denne studerar samt att man går in i studierna med sina egna 

värderingar. Samt att denne genomgår en personlig utveckling genom studierna menar 

Härenstam att denna lär av religionen. 

 

Sammanfattande så är det följande kriterier som får karaktärisera kunskapssynen inom den 

positivistiska respektive hermeneutiska tanketraditionen i min teoretiska ram: 

 

Positivismen                                            Hermeneutiken 

Analys och förklaring                             Tolkning och förståelse 

Objektivitet möjlig                                 Objektivitet omöjlig 

Vi har externt förhållande till världen    Vi är en del av det vi undersöker 

Krav på värderingsfrihet                         Värderingar är att föredra och omöjliga att undvika  

Ny kunskap genom forskning                 Förförståelse och horisontutveckling = Ny kunskap 

Objektet har en egen existens                 Objekt som del av vårt medvetande 

Lära om religion                                     Lära av religion 

                                                           
26 Andersson (1997), s. 31. Egidius (1986), s. 44. Floren & Ågren (2006) s. 141. Johansson & Liedman (1993),  

    s. 94 f samt s. 207. 
27 Egidius (1986), s. 38 samt s. 46. 
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2.3 Teori och metodreflektioner 

 

Jag är intresserad av den kunskapssyn som finns i styrdokumenten vilket gör att just en 

textanalys av de aktuella dokumenten är den mest lämpade metoden. Efter min 

litteraturinventering kunde jag konstatera att ingen annan studie gjorts utifrån samma 

frågeställning som ligger till grund för denna uppsats. Andra metoder för studier, till exempel 

intervjuer av olika slag, enkäter eller observationer i någon form är utifrån mitt ämnesval och 

mina frågeställningar inte aktuella. Dessa skulle inte svara till min frågeställning. 

Observationer skulle kunna brukas om min frågeställning istället handlade om till exempel 

hur relationen mellan kunskapssynen i kursplanen den kunskapssyn som präglar pedagogers 

yrkesutövande ser ut? Genom intervjuer skulle jag kunna få svar på till exempel hur 

pedagoger ser på kursplanens kunskapssyn? Då jag inte har några underfrågor som kräver 

någon annan form av metod så begränsas min användning av metoder till just en jämförande 

textanalys. 

 

Då det gäller teoriperspektivet har jag som jag ovan nämnt valt att studera kunskapssynen i de 

två dokumenten utifrån kunskapssynen i två olika tanketraditioner. Positivismen och 

hermeneutiken. Jag hade kunnat välja bland en mängd andra kunskapsteoretiska perspektiv. 

Genom ett val som detta utesluter jag alltså många andra användbara teorier för min studie. 

Anledningen till att jag har valt just dessa två är för att dessa ofta har ställs som varandras 

motsatser. Vilket betyder att en jämförelse i kunskapssyn är möjlig att göra.  

 

När det gäller metodens påverkan på teorin och tvärt om är min första tanke att teorin kommer 

kunna styra hur jag metodiskt kommer gå tillväga i min textanalys. Redan från början gör jag 

metodiska val utefter mina valda teoretiska perspektiv. Detta för att jag i styrdokumenten 

söker efter just en positivistisk och hermeneutisk kunskapssyn. Om jag tänker tvärtom så kan 

jag ju också säga att metoden till viss del kan styra teorin. I textanalysen av de två 

dokumenten så kommer jag nämligen att använda mig utav brukbara kriterier i respektive 

kunskapsteori. Jag kommer alltså inte rakt av att lägga teorierna på materialet. Allt innehåll i 

dessa tanketraditioner kommer inte användas i min studie. Detta betyder att det blir av vikt att 

jag metodiskt preciserar vad jag lägger för innehåll i de teoretiska begreppen. 

 

Det mest kritiska momentet i mina val av metod och teori kretsar enligt min egen bedömning 

kring huruvida metoden eller teorin kan komma att styra mina forskningsresultat. Detta är en 

risk som varje forskare måste vara vaksam över. Vår uppgift är att leverera ”ärliga” resultat. 
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Med detta menar jag resultat som vi inte på något sätt, varken medvetet eller omedvetet har 

till exempel förvrängt, förskönat eller uteslutit delar av. För att så långt det går undvika att 

min metod påverkar mitt resultat har jag valt att redovisa allt underlag för analysen i studien. 

På så vis utesluts inget innehåll och resultaten blir av den anledningen inte missvisande.
28

 

Vilket är viktigt då kunskapssynen kommer sammanställas för var och ett av dokumenten och 

sedan jämföras med varandra. Detta möjliggör för läsaren att själv bedöma huruvida metoden 

kan ha påverkat resultatet eller ej. En viktig service för läsarna då författaren själv kan ha 

missat viktiga faktorer i den kritiska granskningen av sitt eget arbete. 

 

Detsamma gäller för de teoretiska övervägandena och besluten. Det är viktigt att redogöra för 

hur de teoretiska perspektiven brukas. Även här bör jag som forskare göra det så lätt som 

möjligt för att läsarna ska kunna granska hur jag använt mig av teorierna. Då det gäller mitt 

val av teorier i studien står det glasklart att dessa kommer påverka mitt studieresultat. Genom 

mitt teorival väljer jag hur jag kommer se på mina resultat. Med detta menas att jag till 

exempel tar på mig mina hermeneutiska glasögon då jag söker i källorna. Detta med en 

medföljande fara att jag kanske formar en del resultaten för att de ska passa in i de kriterier 

jag har satt upp för teorin. Det innebär att jag som forskare måste vara kritisk inte bara till de 

källor jag använder utan också till hur jag använder dessa och hur jag sedan framställer mina 

resultat. Söker jag efter ett visst perspektiv i källorna så är det samtidigt lätt att missa det som 

faller utanför. En viktig faktor då jag strävar efter att presentera en helhetsbild av 

styrdokumentens kunskapssyn.  

 

3. Urval 

 

Jag har i min analys av styrdokumenten gjort en del urval. I kursplanen från Lpf94 har jag 

tagit med samtligt innehåll i fråga om ämnets syfte och de mål man i undervisningen ska 

sträva emot. Då det gäller rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad har jag däremot gjort ett 

urval. I detta avsnitt görs en redogörelse för ämnets historik. Från den konfessionella 

undervisning i den kristna läran som härstammar från medeltiden till ämnets karaktär i dag. 

Jag har i detta stycke valt att analysera ämnets karaktär och uppbyggnad som den ser ut i dag 

och har därav uteslutit den historiska redogörelsen. Rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad avsluta med en kort beskrivning av A- och B-kursen i ämnet. Då detta endast 

sammanfattar innehållet i respektive kursbeskrivning som i uppsatsen analyseras i sin helhet 

har jag valt att ta bort dessa två korta stycken. 

                                                           
28 Ett minimalt urval har gjorts, se vidare under rubriken Urval. 
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4. Forskningsfält 
 

När det gäller forskningsfältet kring det för denna uppsats valda ämnet så är det tunt om 

samtliga avgränsningar skall svaras för. Det är ytterst få studier som har ägnats åt 

kunskapssynen i kursplanen för religionskunskap på gymnasienivå och då inte med 

kunskapssynen som central fråga. Ingen studie av kursplanen för religionskunskap i den nya 

gymnasieutbildningen som träder i kraft 2011 har publicerats. Om man dessutom lägger till 

min teoretiska utgångspunkt med det hermeneutiska och positivistiska perspektivet så finns 

det ingen motsvarande forskning att tillgå. I övrigt har studier i olika slag gjorts av läroplaner 

i allmänhet. Jag har dock inte kunnat finna några som är av betydelse för eller kompletterbara 

med min studie. Det har däremot gjorts studier utifrån en eller några av de för min uppsats 

ställda preciseringarna.  Jag kommer i denna forskningsöversikt visa på de av dessa som är av 

vikt för min egen studie eller som kan svara som ett komplement till studien. 

 

Då det gäller studier kring kunskapssynen i styrdokument för det svenska skolväsendet både i 

dagsläget och ur ett historiskt perspektiv finns det flertalet läsvärda exempel. De flesta av 

dessa är examensarbeten på B- och C-nivå. Det första av dessa som jag valt att lyfta fram är 

Andreas Larssons examensarbete Kunskaps- och demokratisyn i fyra olika läroplaner från 

2006. I denna studie identifierar och analyserar Larsson genom en textanalys den kunskaps- 

och demokratisyn som kan skönjas i läroplanerna Lgr69, Lgr80, Lpo94 samt Lpfö98. Larsson 

kommer i sin studie fram till att lika begrepp används i samtliga läroplaner med få undantag, 

men att stora skillnader i begreppens betydelse förekommer. Med detta menar Larsson att ett 

begrepp som tidigare var centralt fått lämna plats för ett annat begrepp. Skolan har över dessa 

år utvecklats från att stå för kunskapsförmedling till att bli en arena för lärande. Vidare visar 

Larssons studie att en gradvis övergång skett från kunskapssynen i Lgr69 som bar lite av en 

behavioristisk prägel, via en kunskapssyn som mer präglades av kognitivism/konstruktivism, 

till Lpo94 som bär en mer sociokulturell syn på kunskap. Ett par exempel på de förändringar 

som ligger till grund för denna slutsats är hur fokus på kunskapsförmedlig utvecklats till fokus 

på lärandeprocesser, att fokus på demokrati som en aktivitet utvecklats till fokus på 

deliberativ demokrati och att en mer kvantitativ syn på kunskap blivit en kvalitativ syn på den 

samma. Genom bland annat dessa förändringar menar Larsson att skolan blivit en plats för 

lärande och fått i uppgift att tillse att individen får förutsättningar att själv ta reda på vad som 

behövs för att leva just sitt liv. 
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Kunskapssynen i våra styrdokument behandlas också i Andreas Holmbergs och Niklas Korvas 

examensarbete Gymnasieläraren, kunskapen och lärandet – En empirisk undersökning om 

gymnasielärares kunskaps- och lärandesyn. I denna studie undersöker Holmberg och Korvas 

huruvida gymnasielärares syn på kunskap och lärande har förändrats från att de examinerades 

samt i förhållande till den dåvarande läroplanen och den gällande läroplanen, Lpo94. Studiens 

teoretiska utgångspunkt var de tre lärandeteorierna: behaviorismen, konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet som författarna menar dominera och genomsyrat skolan och 

läroplanerna de senaste femtio åren. Resultatet av undersökningen anser jag är intressant och 

visar på vikten med min egen studie. Det visar nämligen att kunskaps- och lärandesynen hos 

de intervjuade gymnasielärarna var starkt förankrade i den kunskaps- och lärandeteori som 

präglade styrdokumenten i den tiden för deras utexaminering.  

 

I Anna Nilssons examensarbete Det franska skolsystemet vs. Det svenska skolsystemet – en 

studie om attityder och värderingar i två skolsystem från 2009, och Johanna Lindgrens 

examensarbete Religion och demokrati i Sydafrika och i Sverige - En jämförelse mellan Lpo 

94 och Revised National Curriculum Statement for Schools (Grades R-9) från 2003 studeras 

bland annat kunskapssynen i svenska styrdokumenten i förhållande till den samma i Frankrike 

respektive Sydafrika. I Nilssons studie visar resultaten att både lärarstudent och lärare i 

Frankrike och Sverige i stort följer läroplanens attityder och värderingar gällande kunskap. 

Läroplanens kunskapssyn företräds alltså av både lärarstudent och lärare. Resultaten i Lindgrens 

studie visar på olikheter i den svenska kursplanen i religionskunskap och den sydafrikanska 

läroplanen både då det gäller utformning och innehåll. Fokus i Lindgrens studie ligger på 

demokratibegreppet och studien visar att demokratin är betydligt mer central i Sydafrikas läroplan 

även om begreppet flitigt används även i svenska styrdokument. I den svenska är det istället 

begreppet lärandet som tar plats och centraliseras. Lindgren menar att vi kanske börjat ta 

demokratin förgivet. Något som kan leda till att det jobb som lagts ner på detta område går 

förlorat. Lindgren påpekar genom detta att det är viktigt att vi pedagoger är noga med att 

uppmärksamma inte bara det som betonas i läroplanen utan också det som inte betonas, eller som 

rent av inte finns med. Här framhålls tanken att då styrdokumenten omsätts i praktiken så har dess 

innehåll en påverkan på samhällsutvecklingen.  

 

I Kerstin Berntssons c-uppsats Skolkultur - En studie av Läroplan 94 från 2009 analyserar 

författaren Lpo94 för att finna dennes bakomliggande ideologi. Genom studien bestämmer 

sedan Berntsson denna ideologis inverkan på bland annat skolans organisation, individsyn och 

kunskapssyn, samt hur den också påverka synen på elever och utformningen av utbildningen. 
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Studien visar att en tolkning av läroplanen är viktig för yrkesverksamma pedagoger. Med 

detta menar Berntsson att elevers människosyn, kunskapssyn och samhällssyn formas under 

skoltiden i mötet med lärare. Att och hur pedagogerna då har tolkat de styrdokument som de 

arbetar utifrån är avgörande för resultatet av mötet. I Anna-Maria Hedlunds examensarbete 

Med sikte på livslångt lärande - En studie av huruvida Lpf 94s kunskapssyn återspeglas i 

gymnasieskolan från 2008 studerar författaren just om kunskapssynen i kursplanen kan 

skönjas i det praktiska arbetet i gymnasieskolan. Det är i första hand läroplanens kunskapssyn 

då det gäller elevernas personliga ansvar för sitt lärande, med tyngd på detta i relation till 

bedömning. Resultatet visar att Lpf94s kunskapssyn inte till fullo återspeglad i 

gymnasieskolans verksamhet. Då det gäller synen på formativ bedömning återspeglas Lpf 94s 

kunskapssyn rent generellt. Detta är dock inte fallet då det gällande elevens personliga ansvar 

för sitt lärande. 

 

I c-uppsats Religionsundervisning för livet - En förskjutning från lära i religion, till lära om 

och från religioner frågar sig Anna Johansson hur religionsämnet förändrats i skolan utifrån 

styrdokumenten samt om det är motiverat att undervisa i religion, med utgångspunkt i etik, 

moral och livsfrågor. Johansson kommer i sin litteraturstudie fram till att religionsämnet har 

minskat dramatiskt i antalet undervisningstimmar. Från cirka fyra timmar i veckan i Luthers 

lilla katekes i veckan 1927 till ungefär 30 timmar på två kurser under en treårig 

gymnasielinje. Det innebär att om man räknar på ungefär 38 veckors skoltid
29

 så utgör 

religionskunskapen inte ens en timme i veckan. Detta ska ses på tillsammans med det faktum 

att innehållet i ämnet har förändrats och utökats drastiskt i och med den sekularisering landet 

genomgått och den mångkulturella verklighet vi i dag står inför. Johansson menar att lpf94 

förespråkar att undervisningen ska karaktäriseras av begreppet lära från
30

 och att denna 

lägger tyngden på etik moral och livsfrågor. 

 

Samtliga studier i forskningsfält har valts för att de på olika sätt visar att studium av 

styrdokument är vetenskapligt intressant. Det kan vara att innehållet i undervisningen präglas 

av kunskapssynen i styrdokumenten och styrdokumentens utformning eller att pedagogers 

framtida arbete är en produkt av den kunskapsteori som präglar styrdokumenten då de 

utbildas. Det är trots allt dessa styrdokument som formar min verksamhet och mig som 

pedagog. Alltså kunskapssynen i de aktuella styrdokumenten är viktig för alla pedagoger att 

studera och ta ställning till.  

                                                           
29 Då har sommarlov samt övriga lov räknats bort. 
30 Begreppet har samma betydelse som Härenstams lära av. 
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5. Analys av kursplanen i Lpf94 
 

5.1 Ämnets syfte  

 
Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över 

existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att 

andra kan komma till andra tolkningar än den egna.
31

 

 

Citatet ovan samt de två nedanstående citaten är hämtade ur syftesbeskrivningen i den 

nuvarande kursplanen för religionskunskap på gymnasienivå. I den andra delen av det första 

citatet kan en hermeneutisk kunskapssyn skönjas. Undervisningen skall enligt denna mening 

”ge ökad förståelse” hos eleverna för att den egna tolkningen av något inte är den enda 

tänkbara. Att en ”ökad förståelse” ska ges förutsätter till stor del att det redan finns en form av 

förståelse hos eleven. En förståelse som alltså ska utvecklas eller utvidgas. Detta är exempel 

på en kunskapssyn i enlighet med den hermeneutiska kunskapstraditionen. Där menar man 

nämligen att eleven/människan har en kunskapsmassa, en förståelsehorisont eller positiva och 

negativa fördomar som man också kallar det, redan innan en ny vunnen kunskap. Denna 

förståelsehorisont vidgas och omstruktureras då eleven får ett nytt intryck av något slag. Ordet 

förståelse är i sig inte en markör för den hermeneutiska kunskapssynen. Som jag i mitt 

teoriavsnitt har diskuterat så kan detta ord innebära två olika typer av förståelse. I denna 

kontext är förståelsen relativt konkret och konstaterande i motsatts till den djupare mer 

personlighetsutvecklande förståelsen som efterfrågas inom hermeneutiken. Ett faktum skall 

förstås.  

 

Om vi ser på citatet som en helhet så lämnas en öppen möjlighet för tolkning. Eleverna skall 

ges möjligheter att reflektera över frågor utifrån olika perspektiv. Tolkningen kan här skilja 

sig beroende på vilket innehåll som läggs i begreppet möjligheter. Även vilka existentiella 

och etiska frågor som avses är här avgörande. Gäller det elevens egna spörsmål eller på 

förhand utvalda frågor som anhängare i den religiösa världen har vitt skilda åsikter kring? Om 

”att ge möjligheter” betyder något i stil med att ”ge tid” till reflektion kan det tyckas att hela 

citatet får en hermeneutisk karaktär. Då man med detta menar att eleven i undervisningen 

skall få tillfälle att reflektera över sina egna tankar och utvecklas. Om möjligheter istället 

översätts till faktakunskaper och olika metoder får citatet istället en mer positivistisk karaktär. 

Ett exempel för att visa mina tankegångar är att eleven i undervisningen får ta del av och lära 

sig innebörden av exempelvis konsekvens-, regel- och sinnelagsetik för att kunna reflektera 

                                                           
31 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap


16 
 

över etiska frågor utifrån olika perspektiv. Den första delen av citatet är alltså öppen för 

tolkning och den andra delen mer lutar åt det hermeneutiska hållet.   

 
Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom 

olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, 

kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen 

ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner 

och livsåskådningar.
32

 

 

I detta citat handlar det i första hand om att lära om religion. Något som i första hand 

återfinns i den positivistiska kunskapstraditionen. Undervisningen ska ge eleven kunskap om 

innehåll i olika religioner och livsåskådningar. Man nämner i citatet begrepp, kunskaper och 

analysredskap som alla är exempel på färdig fakta av olika slag. Detta ska eleven ta till sig 

och lägga på minnet för framtida bruk. Vidare kan man i citatet utläsa att utbildningen genom 

detta ger eleverna just fördjupade (sak)kunskaper samt en förståelse för andra människor som 

tillhör olika religioner och livsåskådningar. Det handlar här med andra ord om att lära sig om 

något om något främmande. Ett objekt som på avstånd ska studeras och förstås. Även inom 

positivismen ska man förstå den kunskap som man får genom att neutralt studera objekt. Det 

är dock skillnad på denna förståelse och den förståelse man inom hermeneutiken kan 

återfinna. Inom positivismen handlar förståelsen snarast om att till exempel förstå att det finns 

faktorer som förenar olika religiösa trosuppfattningar eller att förstå vilken roll sakramenten 

har för katoliker. Den hermeneutiska kunskapstraditionen framhäver till skillnad från detta en 

förståelse som utvecklar eleven. Den förståelse som åsyftas i citatet skulle kunna ha en 

hermeneutisk karaktär om det tolkas som om att eleven ska förstå betydelsen och meningen 

med människors olika trosuppfattningar. Men samtidigt är det en objektivism som präglar 

citatet. 

 
Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir 

allt tydligare både för den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper 

om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserade i ett 

individuellt och ett socialt perspektiv.
33

 

 

Då den första meningen i citatet mer är av en konstaterande karaktär har jag valt att endast 

analysera citatets andra mening. Även i detta citat bor en tolkningstvetydighet. Vid en första 

anblick kan tyckas att författaren/författarna vänder sig till den enskilde. Etiska frågor som 

den enskilde möter ska analyseras utifrån olika uppfattningar. Enligt denna tolkning ska detta 

då göras utifrån dels ett socialt men också ett individuellt perspektiv. Utifrån ett individuellt 

                                                           
32 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 
33 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
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perspektiv skulle eleven kunna få möjlighet till att göra det till sin egen kunskap och på så sätt 

utvecklas som person. Om man å andra sidan ser på citaten med en aning förkunskap kring 

etiska skolor som medel så ser budskapet mycket annorlunda ut. Då blir det helt plötsligt klart 

framträdande att det handlar om att objektivt studera olika uppfattningar kring etiska frågor. 

Då det gäller att dessa ska studeras utifrån ett individuellt och socialt perspektiv så hänvisar 

jag till Svend Andersen indelning av etiken i olika former av etisk reflexion. Utav åtta former 

utgör individualetiken en del och socialetiken en del. Här menar Andersen att individualetiken 

innefattar frågor som angår den enskilda människan: Hur bör jag handla? Eller vad tycker jag 

är det rätta sättet att leva sitt liv? Socialetiken handlar enligt Andersen om frågor som angår 

större gemenskaper mellan människor: Hur bör det svenska samhället ställa sig i 

invandrarfrågan?
34

 Här finns alltså potential för ett hermeneutiskt inriktat syftes innehåll. 

  

5.2 Mål att sträva emot 

 
1. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven utvecklar 

sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika 

traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 

2. fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor 

som rör tro, etik och livsåskådning, 

3. utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför 

levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar med religion och 

livsåskådning, 

4. utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och 

urkunder, 

5. utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka, skapa och handla, 

6. fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som 

uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av livet.
35

 

 

I dessa strävansmål är den positivistiska kunskapssynen klart framträdande. Det handlar om 

att undervisningen ska sträva emot att eleven utifrån olika perspektiv ska studera och lära sig 

förstå, beskriva och analysera olika religioner och livsåskådningars beskaffenhet. I 

strävansmålen två, tre och fem kan det vid en första anblick präglas av en hermeneutisk 

kunskapssyn men en positivistisk kunskapssyn framträder då man närmare ser på vad som 

ligger bakom de begrepp som brukas, en djupare begreppsanalys. Det första exemplet jag vill 

lyfta fram är strävansmål nummer tre. Här skrivs det att eleven skall utveckla sin förmåga att 

beskriva, analysera och förstå. Att kunna beskriva något betyder att ge en förklaring för hur 

ett fenomen, i detta fall samspelet mellan olika fenomen ser ut, fungerar och/eller tar sig i 

uttryck etcetera. Begreppet analysera betyder att studera dessa fenomen med större 
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noggrannhet. Begreppet förstå faller vid en första kategorisering under en hermeneutisk 

begreppsvärld. En vidare studie av begreppet i dess kontext visar på motsatt tillhörighet. Det 

eleverna skall utveckla är en ”förmåga” förstå ett färdigkonstruerat kunskapsstoff. Känns lite 

som om att det handlar om att eleven skall utveckla metoder för att bearbeta kunskap. Ett 

likartat exempel på vad jag menar med en djupare begreppsanalys finns i strävansmål nummer 

fem. Även här menar författarna att eleven ska utveckla sin förståelse, vilket också skulle 

kunna härledas till ett hermeneutiskt synsätt. Men studeras begreppet i dess kontext så handlar 

det snarare om att ”få grepp om” hur religion och livsåskådning visar sig i människors sätt att 

tänka, skapa och handla. Inte om att få en mer hermeneutisk personlig förståelse som den jag 

skrivit om i uppsatsens teoriavsnitt.  

 

Strävansmål fyra och sex visar klart på en faktabaserad kunskapssyn. Där handlar det om att 

förkovra sina kunskaper om olika religioner och livsåskådningars beskaffenhet. Då det gäller 

strävansmål ett syns både ett hermeneutiskt mål och positivistiskt präglade medel. Målet säger 

att eleven ska utveckla sin personliga hållning i livs- och moralfrågor. Medlen uttrycks klart 

som faktakunskaper på följande sätt: ”kunskaper om olika traditioner och med respekt för 

grundläggande mänskliga rättigheter”. En hermeneutisk kunskapssyn kan också skönjas i att 

eleven i förutsätts ha viss kunskap och redan i begränsad form har de förmågor som 

efterfrågas. Detta går att läsa av att eleven skall ”utveckla” sin förmåga, sina insikter, sin 

förståelse och fördjupa sin förtrogenhet. Vilket alltså betyder att en uppfattning om att eleven 

redan har viss kunskap och vissa färdigheter som i sin tur kan utvecklas. Man menar med 

detta att eleven alltid har en förförståelse, eller fördomar som inte bara behöver vara av ett 

negativt slag. Denna horisont vidgas i takt med att eleven får intryck ifrån omvärlden.
36

 

Strävansmålen visar således på en dubbelhet i budskapet om undervisningens innehåll.  

 

5.3 Ämnets karaktär och uppbyggnad 

 
Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor gör ämnet konkret, 

verklighetsnära och personlighetsutvecklande. Innehållsligt kan man urskilja olika 

dimensioner, som en historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension om tro, en 

etikdimension och en genusdimension. Den historiska riktar uppmärksamheten på den 

historiska bakgrunden till de fenomen som studeras och den institutionella fokuserar vilka 

institutioner i vårt samhälle som bestämt och bestämmer utvecklingen i dag inom kyrkor, 

samfund, religioner, och andra livsåskådningar. Den kulturella dimensionen studerar vad 

kristendomen och andra religioner och livsåskådningar har betytt för den kulturella 

utvecklingen, och trosdimensionen frågar efter religioners och andra livsåskådningars tro 

och idéer.
37

  

 

                                                           
36
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I detta citat kan man i de olika dimensionerna av undervisningen framtolka en kunskapssyn 

hemmahörande i båda kunskapstraditionerna. Författarna skriver å ena sidan om att religion 

och livsåskådningar ska studeras som objekt något som härleds till den positivistiska 

kunskapssynen. Eleven ska genom objektiva studier av de tre första dimensionerna få kunskap 

i ämnesinnehållets historiska bakgrund, vad som har styrt utvecklingen inom kyrkor, 

samfund, religioner och livsåskådningar, vad som styr dem i dag, olika religioners och 

livsåskådningar inverkan på den kulturella utvecklingen samt dessas beskaffenhet i form av 

tro och idéer. Detta handlar om att eleven ska lära om religion i olika former och utifrån olika 

perspektiv.  

 

Citatet inleds å andra sidan med en redogörelse för att ämnet ska utgöra en kombination av ett 

kunskapsperspektiv och existentiella frågor. Kunskapsperspektivet ska göra ämnet konkret 

och de existentiella frågorna ska göra ämnet verklighetsnära och personlighetsutvecklande. 

Ämnet ska bidra till att eleven ska utvecklas som person, en process som kan ses som en inre 

utveckling. Denna typ av process härleds inte till positivismen då kunskapssynen inom detta 

perspektiv förespråkar en distans mellan subjektet (eleven) och objektet (det som studeras). 

Huruvida det är studier kring existentiella frågor som ska stå för ett mer hermeneutiskt sätt att 

se på kunskapen är även det tolkningsbart. Denna typ av frågor kan både vara personligt 

formulerade och mer av det abstrakta slaget. Meningen med livet kanske inte är en viktig 

fråga för alla. De existentiella frågorna behöver nödvändigtvis inte vara personrelaterade. I 

detta citat framträder en dubbelhet mellan de medel alltså faktakunskaper och de mål som 

undervisningen skall uppnå. Kunskaper i olika ämnesområden ska alltså leda till 

personlighetsutveckling. Jag börjar här fundera över hur detta ska vara rimligt inom 

undervisningens tidsramar.   

 
Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning bestämmer 

synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll 

religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar om mäns 

och kvinnors värde och uppgifter. Dessa dimensioner kan bidra till att analysen av de 

studerade fenomenen vidgas och fördjupas. I dag ser man den etiska dimensionen som 

särskilt viktig vid studiet av religion och andra livsåskådningar. [---] I ett alltmer 

mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund 

också skapas utifrån andra religioner och livsåskådningar.
38

 

 

Etikdimensionen och genusdimensionen bör indirekt eller direkt kopplas till elevens etiska 

frågor och dennes föreställningar om genus. Men ingenstans kan man i detta citat läsa att det 

är elevens frågor och föreställningar som ska diskuteras. Åter igen lämnar dokumentets 

                                                           
38 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap


20 
 

innehåll ett utrymme för olika tolkningar. Här kan det vara av vikt att studera etikdimensionen 

utifrån dess fulla kontext. Då kopplas det till den inledande meningen i första citatet under 

rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad. Etik- och genusdimensionen beskrivs som de som 

kan bidra till att analysen av fenomenen vidgas och fördjupas. I den sista meningen står det 

klart och tydligt att man genom studium av andra religioner och livsåskådningar kan lära sig 

något mer personligt än rena faktakunskaper. En tanke som är hemmahörande inom den 

hermeneutiska kunskapssynen. 

 
Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det är 

människan och människans situation som skall göras till föremål för studium, och de 

upplevelser och behov av livstolkning som hon har, skall stå i centrum. Övning i reflektion 

och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet när det gäller etiska frågor, 

omvärlds- och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt övergripande 

värdegrund, samt när det gäller hur religion och livsåskådning förhåller sig till kultur och 

samhälle. Både välbekanta traditioner och sådana nutida företeelser som exempelvis 

ungdomskultur och arbetsplatskultur, som inte omedelbart uppfattas ha en relation till 

religiös tro, andra livsåskådningar och etik, studeras inom ämnet. Vid sådana analyser 

spelar begreppsbildningen en viktig roll, både sådana begrepp som lyfter fram religiösa och 

livsåskådningsmässiga dimensioner och sådana som aktualiserar existentiella infallsvinklar. 

[…]
39

 

 

Innehållet i detta citat tycks syfta till vad som i stort ska styra ämnesinnehållets utformning. I 

enlighet med en hermeneutisk kunskapssyn är det enligt detta citat eleven och dennes 

situation som ska studeras och upplevelser och behov av livstolkning som ska stå i centrum 

för utbildningen. Detta är förutsatt att läsaren tolkar människan som synonymt med eleven. 

Då författarna i citatet beskriver hur eleven genom övning i reflektion och kritiskt tänkande 

kring etiska frågor, omvärlds- och överlevnadsfrågor, värdegrundsarbete och samband mellan 

religion och livsåskådning och kultur och samhälle faller kunskapssynen tillbaka mot det 

positivistiska hållet med ett objektivt fakta studium som medel. På så vis ska även företeelser 

som till exempel ungdomskultur och arbetsplatskultur studeras. Citatet avslutats med att 

klarlägga att faktakunskap i form av begreppsbildning ska ha en viktig roll i undervisningen 

då denna är högst användbar i studiet av ämnet. Här framhålls alltså att lära om ett objekt för 

att erövra en begreppsbildning. Denna begreppsbildning ska sedan fungera som medel för 

vidare studier.  

 

5.4 A-kursens mål och betygskriterier  

 
 Eleven skall kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla 

 Eleven skall känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 
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 Eleven skall kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och 

idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

 Eleven skall kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en 

given etisk och moralisk utgångspunkt 
40

 

 

De fyra mål med undervisningen som är återgivna här ovan karaktäriseras av en kunskapssyn 

som lyfter fram faktakunskaper. De två första målen representerar klart en positivistisk 

kunskapssyn då de uttrycker att målen för eleven är att kunna beskriva och förstå hur religion 

och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla samt världsreligioners 

och livsåskådningars beskaffenhet. I det första kriteriet brukas begreppet förstå. Det har här en 

mer positivistisk karaktär då det syftar till att eleven ska ”få grepp om” hur de studerade 

fenomenen tar sig i uttryck i människors tankar och handlingar. De två sista målen lämnar 

tolkningsutrymme beroende på vad som avses med språkbruket. I det tredje målet ska 

faktakunskaper i ämnet relateras till problemsituationer i vardags- och yrkesliv. Om detta 

skulle avse elevens vardag och närhet skulle detta vara utvecklande av elevens 

verklighetsuppfattning och därav samstämmigt med en hermeneutisk kunskapssyn. Samtidigt 

skulle detta kunna tolkas som problemsituationer i allmänhet och inte direkt vara relaterade 

till elevens egna frågor och funderingar. I Det fjärde målet framgår även där en mer 

positivistiskt präglad kunskapssyn. Även här är frågan om det är elevens egen vardag som ska 

diskuteras eller den allmänna vardagen och yrkeslivet. Det är också ett prov på 

ämneskunskaper kring områdena etik och moral. 

 
 Eleven skall kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider 

mot grundläggande värden i samhället 

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

 Eleven skall förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur 

man uppfattar människor i sin omgivning.
41

 

 

Det första målet beskriver att eleven ska besitta förmågan att påvisa sådant som gynnar eller 

strider mot samhällets grundläggande värden. Med andra ord ska eleven under utbildningen 

ha samlat på sig olika faktakunskaper som gör denna påvisning möjlig. Här skulle man kunna 

säga att det är en form av objektivt studium vilket i sig är hemma hörande inom den 

positivistiska traditionen. Å andra sidan ska eleven själv ta ställning till det hon påvisar vilket 

ger mig uppfattningen av att denne faktiskt ses som en del av verkligheten denne studerar. 

Där dennes ställningstagande är av vikt för att betyget ska uppnås. Denna föreställning är 

hemmahörande inom den hermeneutiska tanketraditionen. I det andra målet påpekas det att 

eleven ska kunna reflektera olika sätt att tänka om liv, tro och etik. Eleven ska alltså lära om 

                                                           
40 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 
41 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap


22 
 

olika objekt och målet är att denne ska kunna återge de kunskaper som denne har erövrat. 

Målet bär med andra ord en positivistiskt präglad kunskapssyn.  

 

Det tredje målet förefaller mig kunna placeras närmast den hermeneutiska tanketraditionen. 

Detta beror på att det handlar om elevens eget självbejakande och att eleven ska få en 

förståelse för hur dennes egna värderingar påverkar hur denne ser på sig själv och andra 

människor. Inom hermeneutiken är tanken som jag tidigare nämnt att en elev genom studier 

utvecklar den egna kunskaps- eller förståelsehorisonten. Till detta bör även läggas att den 

förståelse som här åsyftas har en djupare karaktär och kan uppnå olika nivåer. Det är alltså 

inte frågan om den typ av förståelse som efterfrågas om eleven ska utveckla sin förståelse för 

att det finns stora likheter mellan till exempel de abrahamitiska religionerna. Vilket skulle 

kunna beskrivas som en statisk förståelse. Antingen förstår eleven det eller så gör den det inte. 

Förståelsen som efterfrågas i detta tredje mål kan närmare härledas till den hermeneutiska 

traditionen. Det är förståelse för en betydelse som efterfrågas. Den har en mer 

självutvecklande karaktär.   

 
Kriterier för betyget Godkänt 

 Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 

 Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och 

livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste 

omgivningen.  

 Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt 

och moraliskt tänkesätt.  

 Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 

värdegrund.  

 Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.
42

  

 

När det gäller kriterierna som skall uppfyllas för att eleven ska klara betyget godkänt kan 

sägas att den kunskapssyn som här skönjas är övervägande av positivistisk karaktär. Det 

första, tredje och fjärde kriteriet kan obestritt beskrivas som positivistiskt präglade då dessa 

utgår ifrån att genom undervisningen har tagit till sig kunskaper om olika religioner och 

livsåskådningar samt etiska och moraliska tankesätt och den i samhället befästa värdegrunden. 

Ingenstans i dessa kriterier hänvisas till eleven själv eller att denne skulle vara en del av de 

studerade fenomenen. Det framstår här som att kunskapssamlandet är en följd av ett 

opersonligt studerande av olika, från eleven avlägsna fenomen. Det andra kriteriet kan tolkas 

både i en positivistisk och också en hermeneutisk linje. Medlet alltså att eleven ska visa prov 
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på fakta kunskaper är positivistiskt präglat. Målet med denna kunskap är att den ska kunna 

öka förståelsen för olika livsmönster i den närmaste omgivningen. Förutsatt att det är elevens 

förståelse för människor i dennes närmaste omgivning så skulle denna förståelse kunna 

placeras närmare en hermeneutisk tradition. Det kan nämligen åsyftas en hos eleven djupare 

förståelse för hur religion påverkar människor i allmänhet inklusive eleven själv. Det bör här 

även nämnas att eleven hela tiden uppfattas som avskild från religion och livsåskådning som 

utgör objektet som denne studerar. En tanke härrörande inom positivismen. Det femte kriteriet 

har ingen framstående hermeneutisk karaktär. Jag har dock svårt att analysera kriteriet åt 

varken det ena eller andra hållet. Kan inte urskönja någon kunskapssyn i det, och begreppet 

”relaterar sig” kan tolkas dels som personlig bearbetning samt något som endast görs på en 

teoretisk nivå. 

 
Kriterier för betyget Väl godkänt 

 Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och 

samhälle, nationellt och internationellt. 

 Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska 

resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i 

kända och vardagliga situationer.  

 Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att 

se på tillvaron innebär.
43

 

 

Kunskapssynen i kriterierna för betyget väl godkänt är inte lika lätt placerade i en positivistisk 

tanketradition som kriterierna för betyget godkänt. Det första kriteriet visar dock på en följd 

av en objektiv studie av hur religion och livsåskådning har en inverkan på individ, samhälle, 

nationellt och internationellt. Alltså bär detta kriteriet en kunskapssyn som kan härledas till 

positivismen. Det andra kriteriet bär kännetecken från båda kunskapstraditionerna. Att eleven 

kan identifiera etiska problem och tillämpa etiska resonemangsmodeller innebär att eleven 

genom utbildningen ska ha lärt om dessa områden, i ren faktakunskap. Att de sedan ska kunna 

motivera sina egna ställningstaganden med stöd av dessa tyder på att eleven ska ha fått jobba 

med sig själv och sina egna tankar. Denna syn på kunskapsutveckling kan placeras närmare 

den hermeneutiska kunskapstraditionen. Det tredje kriteriet syftar till att eleven har och kan 

hantera fakta. Ingen hermeneutisk kunskapssyn är framträdande. 

 

              Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 

världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på 

aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.  

 Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande 

situationer och på aktuella samhällsfrågor. 
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 Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för 

sättet att leva och handla.  

 Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin 

livstolkning.
44

 

 

I kriterierna för betyget mycket väl godkänt kan jag knappt finna något innehåll som inte kan 

hänvisas till en positivistisk syn på kunskap. De tre första kriterierna beskriver hur eleven för 

att få betyget måste kunna använda sig av den faktakunskapen som de under utbildningen ska 

ha tagit till sig. Den fakta som eleverna använder sig av verkar närmast statisk. Den kan näst 

intill ses som ett färdigpackat paket med kunskap som ska ha memorerats och som nu ska 

tillämpas på olika områden. Ingenstans hänvisas till att eleven är en del av de fenomen som i 

undervisningen har studerats. Den närhet som subjektet enligt hermeneutiken ska ha till de 

studerade fenomenen finns inte. Inte heller efterfrågas någon djupare, personlig förståelse hos 

eleven och den problematisering som eftersträvas inom hermeneutiken representeras inte 

heller i kriterierna. I det fjärde kriteriet tycks eleven återigen förväntas ha reflekterat över sina 

egna ställningstaganden och ska för betyget nu kunna argumentera för dem. Jag finner mig 

trots detta grubbla över om inte ändå ett avstånd förväntas finnas mellan elevens egen värld 

och den ”övriga” världen enligt kriteriet. Denna tanke skulle i så fall placeras närmare 

positivismen. 

 

5.5 B-kursens mål och betygskriterier  

 

 Eleven skall kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om 

kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, 

traditioner och uttrycksformer samt kunna jämföra och diskutera olika religioners 

människo- och samhällsuppfattningar 

 Eleven skall kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, 

etik och livsåskådning att göra 

 Eleven skall kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och 

livsåskådning samt förstå innebörden i sådana motiveringar kunna argumentera för ett 

ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning.
45

 

 

Det första målet beskriver att eleven studera religioners och andra livsåskådningars 

beskaffenhet med hjälp av texter och urkunder. Företeelserna studeras på avstånd och ingen 

koppling till eleven själv görs. Målet är klart positivistiskt. Även det andra målet har en 

positivistisk kunskapssyn. Här ska eleven genom undervisningen kunna identifiera och 

beskriva olika frågor som har med tro, etik och livsåskådning att göra. I det tredje målet 

beskrivs att eleven ska kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar kring tro, etik och 

livsåskådning. Vilket för sig själv har en positivistisk prägel. Om denna mening tolkas i sin 
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fulla kontext så skall även eleven kunna förstå innebörden med detta och kunna argumentera 

för ”ett” ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning. Detta har en mer 

hermeneutisk karaktär få den förståelse som efterfrågas har en djupare karaktär. Om 

begreppet ”ett” står för elevens egna ställningstaganden så ökar den hermeneutiska 

kunskapssynen. 

  
Kriterier för betyget Godkänt 

 Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning att göra.  

 Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser kristendomens och 

några andra religioners och livsåskådningars grundtankar.  

 Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars människosyn och 

samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och samhälle.  

 Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och etik och är 

beredd att söka förstå motiveringarna för dem.
46

 

 

Då det gäller kriterierna för betyget godkänt i B-kursen präglas dessa i stort av en positivistisk 

kunskapssyn. I de tre första kriterierna ska eleven för godkänt betyg ha visat att denne kan 

identifiera och beskriva problem relaterade till tro och livsåskådning, eleven ska även ha visat 

prov på att kunna analysera olika företeelser samt jämförande kunna diskutera människosynen 

och samhällsuppfattningen i olika religioner och livsåskådningar. Eleven ska också kunna 

diskutera vad dessa olika människosyner och samhälluppfattningar har för betydelse för kultur 

och samhälle. För att detta ska vara möjligt krävs endast att eleven objektivt ska ha studerat 

dessa olika företeelser. De tankar som företräder en hermeneutisk kunskapssyn kan inte 

skönjas i dessa kriterier. Då det gäller det fjärde kriteriet efterfrågas att eleven på djupet lär 

känna olika ställningstagande kring religion, livsåskådning och etik och att eleven ska försöka 

förstå motiveringarna till dessa. Den förståelse som här efterfrågas kan ses på olika sätt. Dels 

väldigt konkret. Att eleven förstår varför en djupt troende anser att religionen är det centrala 

och viktigaste elementet i dennes liv. Eller dels en förståelse som hos eleven är djupare och 

värderande. Med detta menar jag att eleven går till sig själv och genom sina egna tankar och 

åsikter försöker förstå den religiösa övertygelsen oavsett form och konsekvenserna av denna. 

Tolkningen av det fjärde kriteriet står allstå i relation till vilken betydelse som läggs i 

begreppet förstå.   

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

 Eleven analyserar under handledning enskilt eller i grupp samspelet mellan religion, 

livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors livssituation. 

 Eleven analyserar kritiskt kristendomens och några andra världsreligioners och 

livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttryckssätt. 
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 Eleven preciserar och jämför olika religioners och andra livsåskådningars 

människouppfattningar utifrån ett helhetsperspektiv på religion och andra livsåskådningar.  

 Eleven identifierar och analyserar kritiskt vår tids viktigaste etiska problemställningar samt 

förstår och värderar på ett nyanserat och tolerant sätt olika ställningstaganden.  

 Eleven finner individuellt och i grupp argument för egna ställningstaganden i frågor, som 

rör tro och livsåskådning.
47

 

 

I det första kriteriet ska eleven visa att denne kan analysera samspelet mellan religion, 

livsåskådning och samhälle och förstå konsekvenserna av detta samspel för människornas 

livssituation. Att analysera betyder enligt SAOB att sönderdela och utreda ett fenomen. Med 

andra ord handlar det här om att bearbeta fakta i form av det samspel som efterfrågas. 

Begreppet är även kopplat till den positivistiska kunskapstraditionen. Detta förutsätter att 

eleven då har studerat religion och livsåskådning i förhållande till samhället och därav fått 

kunskap om det samspel som där finns. Att eleverna sedan ska förstå konsekvenserna av detta 

samspel för människors livssituation behöver nödvändigtvis inte innebära att kriteriet präglas 

av en hermeneutisk kunskapssyn. Förståelsen som efterfrågas har snarare en karaktär av 

”antingen gör man det eller så gör man det inte”. En kunskap som följer av studierna inte en 

personlig bearbetning av konsekvensernas innebörd. Återigen studeras fenomenen på avstånd 

från eleven själv. Detta kriterium kan närmast härledas till positivismens kunskapssyn.  

 

Kriteriet nummer tre har en klart faktabaserad karaktär. Eleven ska för betyget ha gett prov på 

faktakunskaper och att denne kan jämföra dessa med varandra. I det femte kriteriet utgår man 

från eleven själv då denne ska argumentera för sina egna ställningstaganden i frågor som rör 

tro och livsåskådning. Om argument betyder användandet av förvärvade faktakunskaper får 

kriteriet lite av en positivistisk prägel. Men att fokus ändå ligger på bearbetning av elevens 

egna tankar och åsikter resulterar i att kriteriet klart hamnar närmare den hermeneutiska 

kunskapssynen. Ett exempel på varför är att eleven själv blivit en del av det som i 

undervisningen studeras.  Med kritisk analys kan i fallet med kriterierna två och fyra avses en 

argumenterande analys. Att eleven ska lyfta fram både positiva och negativa inslag i 

religioner, livsåskådningar och de aktuellaste etiska problemställningarna i dag. Detta är en 

förmåga som endast kräver faktakunskaper. Det andra kriteriet får genom att studera 

begreppet i sin kontext en positivistisk prägel. Det är fortfarande faktakunskaper som ska 

bearbetas. Utifrån ett objektivt perspektiv. Om vi istället ser på det fjärde kriteriet så har detta 

en hermeneutisk prägel. Här ska eleven nämligen inte bara ha visat att denne kritiskt kan 

analysera viktiga etiska problemställningar utan även förstå dem och värdera dem. Här ska 
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alltså eleven kunna sätta faktakunskap i relation till sig själv och ta ställning till vad denne 

själv tycker och tänker kring de olika ställningstagandena.    

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna slutsatser utifrån 

olika traditioner och synsätt inom religion och andra livsåskådningar. 

 Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och symbol i ett 

jämförande perspektiv. 

 Eleven inhämtar på egen hand information om någon religionsvetenskaplig 

problemställning som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle, samt 

dokumenterar och redovisar resultatet av sina studier på ett välorganiserat och systematiskt 

sätt. 

 Eleven behandlar etik- och värdefrågor utifrån principiella utgångspunkter och med känsla 

för god och hållbar argumentering.  

 Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka konsekvenser det får 

för sättet att leva och för förhållningssättet till andra.
48

 

 

Kriterierna för betyget mycket väl godkänt visar kunskapssyner hämtade ifrån både den 

hermeneutiska och positivistiska kunskapstraditionen. Kriterierna två, tre och fyra har en 

positivistisk karaktär. Fenomen studeras objektivt och det är fakta som står i centrum.  Då det 

gäller kriteriet nummer tre handlar detta om metod för inhämtandet av faktakunskap. I det 

första kriteriet ska eleven för det första ”leta reda på” något faktamässigt. Något som är mer 

positivistiskt i sin prägel. Att eleven sedan ska dra egna slutsatser skulle kunna betyda att 

denne skall göra en egen tolkning av något. Jag tycker att detta kriteriet kan tolkas åt olika 

håll men att något av perspektiven inte lyser starkare än det andra i det. I det femte och sista 

kriteriet för betyget mycket väl godkänt används begreppet ”tolka”. Detta är ett begrepp som 

placeras inom den hermeneutiska kunskapstraditionen. Positivismen som ser 

naturvetenskapen som ideal strävar efter att finna den absoluta sanningen. Här finns alltså 

tanken att ett fenomen endast kan förklaras på ett sätt. Inom hermeneutiken menar man i 

motsatts till detta att det finns olika tolkningar av ett och samma fenomen som studeras. Detta 

hänger ihop med att människan/eleven anses ha en förståelsehorisont som i kontakt med ny 

kunskap utvidgas eller revideras som jag tidigare i uppsatsen har nämnt. Detta kriterium 

skulle kunna vända sig till eleven för en personlig bearbetning av dennes egen syn på livet. En 

tanke som är hemmahörande inom hermeneutiken. Å andra sidan kan även detta vara ett 

exempel på hur teoretiskt argumenterande efterfrågas.        
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6. Analys av ämnesplanen i Gy2011 
 

6.1 Ämnets syfte 
 

Ämnesplanen för religionskunskap inom gy2011 har även den ett inledande stycke som 

redogör för ämnets syfte.  

 
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt. Den 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 mångfald.
49

 

 

Här präglas textens innehåll av en positivistisk kunskapssyn då hela stycket handlar om att 

eleven ska lära om religion utifrån olika utgångspunkter. Eleverna ska enligt denna 

syftesbeskrivning studera religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt för att få 

kunskaper om dessas beskaffenhet. Undervisningen ska ta utgångspunkt i en förbestämd 

samhällssyn som nödvändigtvis inte behöver vara den som är förankrad hos eleven själv. Det 

handlar om en öppenhet för något främmande, något avlägset. Andras livsstilar, livshållningar 

och människors olikheter. Ingenstans i texten står det att eleven kan lära av denna 

objektifierade värld. Eleven ska istället genom undervisningen utveckla en beredskap för att 

förstå och för att kunna leva i ett samhälle tillsammans med dessa andra människor som denne 

i skolan har fått lära om. Denna förståelse som är ett mål med kunskapsinlärningen är det enda 

av innehållet i citatet som skulle kunna placeras närmare en hermeneutisk kunskapssyn. Detta 

vill säga om det avses att eleven ska utveckla en förståelse hos sig själv för mångfalden med 

allt vad det innebär. Vad som ligger bakom begreppet ”förstå” i citatet är inte helt enkelt att 

avgöra. 

 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationen mellan 

religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas. Undervisningen ska leda till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån 

religioner och livsåskådningar. Eleverna 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. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet 

att analysera hur religion kan förhålla sig till exempelvis etnicitet, kön, sexualitet och klass. 
50

  

 

Även detta textstycke är ett klart exempel på hur eleverna i ämnet religionskunskap ska lära 

sig om religion. Här sätts visserligen religion i förhållande till något annat, men inte till eleven 

själv utan vetenskapen. Eleven ska inte utforska sin egen åsikt kring relationen mellan 

religion och vetenskap utan kritiskt granska andras tolkningar och uppfattningar. Andra 
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människors moraliska förhållningsätt, värderingar och trosföreställningar ska studeras för att 

respekt och förståelse ska uppnås hos eleven då det gäller olika sätt att leva och tänka. Det 

som skulle kunna placeras närmare en hermeneutisk kunskapssyn är att man i citatet 

konstaterar att detta förhållningssätt kan tolkas på fler än ett sätt. Begreppet tolkning är som 

jag tidigare har nämnt centralt inom den hermeneutiska kunskapstraditionen. Tolkningarna, 

som tycks vara någon annans studeras dock objektivt. Det handlar här också om hur religion i 

olika former ställer sig i fråga om åsikter kring till exempel etnicitet, kön, sexualitet och klass. 

Det är hela tiden någon annans tankar som ska behandlas. Elevens värld är inte 

sammankopplad till det yttre värld som enligt texten ska studeras. Syftet med ämnet är alltså 

inte att utveckla elevens eget tänkande, värderingar, moraliska förhållningssätt och 

trosföreställningar utan snarare att studera vilket utbud som finns och förstå detta. Åter igen så 

kan begreppet förståelse härledas till den hermeneutiska kunskapssynen. Förståelsen och 

respekten som efterfrågas är målet med studierna och kan tolkas som en 

personlighetsutvecklande aktivitet. Målet med de positivistiska medlen är alltså av ett mer 

hermeneutiskt slag. 

 

6.2 De utvecklingsområden som undervisningen ska utgå ifrån 

 

1. Kunskaper om religioner och livsåskådningar så som de uttrycks i samhället.  

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

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Förmåga 

att granska och analysera frågor om religion och vetenskap.  

4. Kunskaper om etiska begrepp och modeller.  

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till religioner och 

livsåskådningar. 
51

 

 

Min tanke är att dessa punkter ska motsvara eller i viss mån svara för innehållet som finns 

under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad i den dagsaktuella kursplanen. Den rubriken 

saknas nämligen helt i nya ämnesplanen och är utbytt till rubriken Undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: som återföljs av de 

fem ovan återgivna punkterna. Det går helt klart inte att frångå att den positivistiska 

kunskapssynen i dessa punkter är dominerande. Det handlar om att eleven genom 

undervisningen till exempel ska få kunskaper om hur religion och livsåskådningar tar sig i 

uttryck i dagens samhälle, hur religion och livsåskådning påverkar människors identitet och 

etiska begrepp. Företeelserna ska studeras med ett objektivt perspektiv och eleven uppfattas 

inte alls studera sin egen värld utan snarare ”de andras”. I punkt tre påpekas även att eleven 

ska få förmåga att granska och analysera frågor om religion och vetenskap. Så även i punkt 

                                                           
51 http://www.skolverket.se/sb/d/3417 hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3417


30 
 

fem. Att granska något kan lätt uppfattas som ett studerande på avstånd och begreppet analys 

är ett frekvent använt begrepp inom den positivistiska kunskapstraditionen, då ett fenomen 

ska studeras och förstås rent konkret. 

 

6.3 Centralt innehåll i kursen religionskunskap 1 

 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 

 Världsreligioner och livsåskådningar, vad som kännetecknar dem och hur de tar sig uttryck 

för individen, gruppen och i samhället. 

 Olika människosyn och gudsuppfattningar. 

 Kopplingen mellan religion och till exempel etnicitet, kön, sexualitet och klass. 

 Individens identitet i förhållande till religion, livsåskådning, religiös tillhörighet, grupp och 

samhälle. 

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de uppstår och kommer 

till uttryck samt vad de betyder för individens förståelse av sig själv och sin omvärld. 

 Dygdetik och andra modeller inom normativ etik. Dygdetiska och andra moraliska 

föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle är. 

 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i världsreligioner, livsåskådningar och 

elevernas egna ställningstaganden.
52

 

 

De områden som ska studeras i kursen religionskunskap 1 präglas av en klart positivistisk 

kunskapssyn. I de sex första av de sju punkterna beskriver de centrala områdena hur 

undervisningen ska behandla faktakunskaper utifrån olika perspektiv. Det är ett objektivt 

studium som beskrivs i punkterna. Ingenstans placeras eleven själv i förhållande till det som 

ska studeras. I den sjunde och sista punkten beskrivs hur analys av argument i etiska frågor 

ska diskuteras utifrån olika utgångspunkter. En av dessa utgångspunkter är elevens egna 

ställningstaganden vilket genast sätter eleven i relation till det som ska studeras. Här är det 

alltså av vikt att eleven har egna värderingar som i sin tur får ta del i undervisningen. 

Faktakunskaper är inte ett måste för att en elev ska kunna tycka och tänka om en etisk fråga 

som diskuteras. Detta gör att denna punkt kan placeras närmare en hermeneutisk 

kunskapssyn. I punkten brukas dock begreppet analys som har en närmare koppling till 

positivismen. Att analysera ett fenomen av något slag är alltså en metod som lämpar sig för 

objektiva studier så som i den naturvetenskapliga vetenskapen. Det kan även vara fråga om ett 

strikt teoretiskt argumenterande utan personlig utveckling vilket skulle placera punkten 

närmare en positivistisk kunskapssyn. 
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6.4 Kunskapskrav för kursen 
 

Betygskriterierna för kursen religionskunskap 1 redogör för betygen E, C och A. Betygen B 

och D ska sättas då en elev uppnår en del av kraven för betygsnivån C och E respektive A och 

C. Då jag gjort analysen av betygskriterierna har jag slagit ihop dessa då de är formulerade på 

exakt lika sätt bortsätt från orden markerade med fet stil. Där har jag lagt in samtliga ord från 

respektive betygskriterier åtskilt av tecknet /, där det första ordet står för betyget E, det andra 

för betyget C och det tredje för betyget A.  

 
Eleven redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat för några världsreligioner 

och livsåskådningar samt för deras kännetecken. Dessutom redogör eleven översiktligt/ 

utförligt/ utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan religionernas 

människosyn och gudsuppfattningar.  Eleven beskriver översiktligt/ utförligt/ utförligt 

och nyanserat hur olika religioner och livsåskådningar tar sig samhälleliga uttryck och hur 

de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Eleven ger exempel på hur identitet kan skapas 

i relation till religioner och livsåskådningar samt gör en enkel/ enkel/ komplex analys av 

denna relation.
53

 

 

Av de betygskriterier som beskrivs ovan kan en positivistisk kunskapssyn läggas på samtliga. 

Eleven ska redogöra, beskriva och ge exempel på olika faktakunskaper om religioner och 

andra livsåskådningar och likheter mellan religioners och livsåskådningars människosyn och 

gudsuppfattningar. Samt hur religioner och andra livsåskådningar tar sig i uttryck i samhället 

och förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Även identitet i relation till religioner och andra 

livsåskådningar. Det är alltså objektiva studier av dessa företeelser som undervisningen ska 

innehålla. Även här används begreppet analys som brukas inom den positivistiska traditionen.  

 
Eleven redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat för olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap. I redogörelsen värderar eleven de olika 

uppfattningarna med enkla/ enkla/ nyanserade omdömen.
54

 

 

Detta kriterium går att tolka åt båda hållen. Kriteriet har delvis en positivistisk anda då det 

efterfrågas att eleven ska kunna redogöra för olika uppfattningar kring relationen mellan 

vetenskap och religion. Något som kan genomföras efter studier av företeelsen, och 

memorerandet av fakta kring denna. I kriteriet krävs dock även att eleven ska ta ställning till 

de olika uppfattningarna. Något som skulle kunna kräva att eleven rannsakar sig själv och 

arbetar med sin egen kunskapsbank. Huruvida det är elevens egna omdömen eller i samhället 

vedertagna omdömen som ska ligga till grund för värderingen är tolkningsbart. Det är även 

möjligt att rent teoretiskt värdera olika uppfattningar, utan att själv engageras i det som 

studeras.  
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Eleven redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat för vad som utmärker 

dygdetiska föreställningar och andra normativa etiska modeller. Dessutom ger eleven 

enkla/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade argument i någon/ några/ några 

frågor utifrån olika etiska modeller.
55

 

 

Här är det åter igen faktakunskaper som lyfts fram. Eleven ska under utbildningen ha samlat 

på sig tillräckligt med kunskaper kring etik för att kunna beskriva vad som utmärker olika 

etiska modeller. Med dessa faktakunskaper och kunskaperna om de etiska modellerna ska 

eleven sedan kunna argumentera i ”några frågor”. Eleven särskiljs i texten från det som av 

denne ska studeras. Inga tecken på en hermeneutisk kunskapssyn skönjas i citatet. 

 

6.5 Centralt innehåll kursen religionskunskap 2 

 
Kursen religionskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med 

särskild betoning på punkterna 4 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 

 Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för 

förhållande till världsreligionerna.  

 Privatreligiositet.  

 Identifiering av genusordningar i religioner och livsåskådningar.  

 Religioners och livsåskådningars påverkan på människors identitet, tillhörighet och 

gemenskap.  

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.  

 Etiska begrepp och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för 

karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i 

mellanmänskliga relationer.
56

  

 

När det gäller det centrala innehållet i kursen religionskunskap 2 så har även dessa punkter i 

första hand en kunskapssyn som placeras mer åt det positivistiska hållet. I enlighet med denna 

tradition ger nämligen punkterna uppfattningen av att kunskap fås genom studier av fakta om 

ämnets olika delar. För att undervisningen ska ta utgångspunkt i eleven själv och dennes 

vardag så måste pedagogen tolka det ur texten, vilket alltså inte på förhand är uttryckt. Jag vill 

lyfta fram den sista punkten då denna klart visar vad den positivistiska kunskapssynen står 

för. Här ska fenomen studeras, i form av etiska begrepp och modeller. Dessa faktakunskaper 

ska sedan tillämpas på olika förbestämda etiska problemområden kopplade till olika 

karaktärsämnen. Detta skulle kunna tolkas som en koppling till eleven utifrån att etik kopplat 

till dennes programinriktning ska behandlas. Men då ska läsaren själv alltså göra denna 

koppling och tolkning. Om jag som läsare istället endast tolkar texten som den är skriven så 

                                                           
55 http://www.skolverket.se/sb/d/3417 hämtat den 25 augusti 2010. 
56 http://www.skolverket.se/sb/d/3417 hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3417
http://www.skolverket.se/sb/d/3417
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bär denna innehållspunkt en fullt ut positivistiskt kunskapssyn, då det beskriver en objektiv 

studie av på förhand bestämda fenomen utan någon koppling till den enskilda eleven. 

 

6.6 Kunskapskrav för kursen 

 

Jag har lika som i kunskapskraven för kursen religionskunskap 1 slagit ihop de utskrivna 

kriterierna för betygen E, C och A då dessa är uttryckta på lika vis bortsett från de 

svartmarkerade begreppen. Dessa har jag skrivit in åtskilda av tecknet /. Det första begreppet 

återfinns i betygskriterierna för betyget E, det andra i betygskriterierna för betyget C och det 

tredje i betygskriterierna för betyget A. 

 
Betygskriterier för kursen religionskunskap 2 

 
Eleven redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat för några religioner och 

livsåskådningar samt för deras kännetecken. Dessutom redogör eleven översiktligt/ 

utförligt/ utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa 

rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner. Eleven beskriver översiktligt/ 

utförligt/ utförligt och nyanserat hur olika religioner och livsåskådningar tar sig 

samhälleliga uttryck och hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Eleven ger 

exempel på hur människors identitet påverkas av religioner och livsåskådningar samt gör en 

enkel/ enkel/ komplex analys av denna påverkan.
57

 

 

I dessa kriterier framhålls faktakunskaper om religioner och övriga livsåskådningar 

beskaffenhet och ställningstaganden i samhällsfrågor samt förmågan av att kunna förklara 

olika likheter, skillnader och samband. Det ”djupaste” arbetet eleven efterfrågas kunna göra är 

att utföra en analys av religioners och livsåskådningars påverkan på människors identitet. 

Något som alltså även det är placerbart inom en positivistisk kunskapssyn. Kriterierna ovan är 

alltså inte tolkningsbara. De bär inga tecken av en mer hermeneutisk kunskapssyn. 

 
Eleven redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat för olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap. I redogörelsen värderar eleven de olika 

uppfattningarna med enkla/ enkla/ nyanserade omdömen.
58

 

 

Då det gäller detta kriteriet hänvisar jag för tolkning till sida 28 där kriteriet återfinns i dess 

fulla form även i betygskriterierna för kursen religionskunskap 1 i denna ämnesplan. 

 
Eleven diskuterar översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat etiska frågor. I 

diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, enkla/ 

välgrundade/ välgrundade och nyanserade argument i frågorna.
59

 

 

                                                           
57 http://www.skolverket.se/sb/d/3417 hämtat den 25 augusti 2010. 
58 http://www.skolverket.se/sb/d/3417 hämtat den 25 augusti 2010. 
59 http://www.skolverket.se/sb/d/3417 hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3417
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Även här bär kriteriet mycket få skillnader till det kriteriet som handlar om etikområdet i 

kursen religionskunskap 2. Kort kan jag åter igen konstatera att kunskapssynen som präglar 

citatet är av positivistisk art. Det handlar om ett objektivt studerande av etiska begrepp och 

modeller som eleven sedan skall tillämpa på etiska frågor. Ingen koppling till eleven själv 

görs. Denne skall bara beskriva och bruka olika faktakunskaper kring ämnet.   

 

7. Sammanfattande jämförelse av de två dokumenten 
 

Emellan de två dokumenten finns både likheter och skillnader när det gäller den 

genomgripande kunskapssynen. Kursplanen för religionskunskap i Lpf94, alltså det 

dagsaktuella dokumentet visar på inslag både från en positivistisk och också en hermeneutisk 

kunskapssyn. I dokumentet finns en tanke om en kunskapsbas hos eleven som genom 

undervisningen ska utvecklas det är här den hermeneutiska kunskapssynen är mest 

konsekvent närvarande i dagens kursplan. Under målbeskrivningen påpekas att eleven till 

exempel skall utveckla sin förmåga och sina färdigheter. Vilket direkt syftar på att eleven har 

kunskaper och färdigheter sedan tidigare. Detta är inte fallet i ämnesplanen från gy2011. Här 

talas det visserligen också vid flertalet tillfällen om att eleven skall utveckla något. Detta 

uttrycks dock till exempel på följande sätt: eleverna utvecklar kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt. Här är det alltså en ny kunskap som ska utvecklas 

hos eleven under utbildningen. 

 

I båda dokumenten finns överlag en positivistisk kunskapssyn. Detta är alltså gemensamt för 

dem. I den kommande ämnesplanen är denna kunskapssyn helt dominerande. Detta är 

gällande för ämnets syfte och utvecklingsområden samt det centrala innehållet och de 

beskrivna kunskapskraven i de båda kurserna. I syftet beskrivs ett mål med undervisningen 

som efterfrågar en förståelse hos eleven. Detta begrepp är här tolkningsbart och skulle kunna 

ha en hermeneutisk prägel. Utöver detta finns även ett tolkningsutrymme då eleven i 

kursbeskrivningarna ska kunna göra egna ställningstaganden samt värdera olika fenomen eller 

uppfattningar. Dessa förfrågningar är dock inte av en framträdande karaktär. 

Tolkningsutrymmet i dokumentet är med andra ord inte alls påfallande. Den dagsaktuella 

kursplanen är mer omfattande än den kommande ämnesplanen. Här finns en längre 

beskrivning av ämnets karaktär och uppbyggnad. Något som inte motsvaras i den kommande 

ämnesplanen. I denna beskrivning fastläggs att delar som är hemmahörande i båda 

tanketraditionerna är nödvändiga för att balans skall uppnås. Här poängteras att eleven själv 

skall sättas i utbildningens centrum vilket skulle kan förändra den övergripande 
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kunskapssynen. Detta eftersom att pedagogen hela tiden förväntas utgå ifrån eleven själv och 

dennes verklighet. I dagens kursplan finns ett stort tolkningsutrymme. I detta dokument kan 

både en positivistisk och hermeneutisk kunskapssyn uttolkas. Detta synsätt finns inte alls 

uttryckt i den kommande ämnesplanen.  

 

Då det gäller de uttryckta målen så är de i den inledande beskrivande delen tolkningsbara. 

Detta i högre grad i den nuvarande kursplanen.  Då de spaltas upp i betygskriterierna har de 

en näst intill uteslutande positivistisk karaktär. Det handlar där om att eleven skall ha 

redogjort för den faktakunskap de i utbildningen har erövrat, samt för att nå högre betyg 

kunna använda sig av denna kunskap. På flera ställen i det dagsaktuella dokumentet beskrivs 

undervisningens medel utifrån en klart positivistisk prägel och dess mål med en mer 

hermeneutisk karaktär. Hermeneutiskt inslag återfinns i mindre omfattning i den kommande 

ämnesplanen. Jag kan utifrån denna studie konstatera att den positivistiska kunskapssynen har 

fått en betydligt mer framträdande roll i den kommande ämnesplanen för religionskunskap på 

gymnasienivå. Även tolkningsutrymmet som i dagens dokument har större rymd är i det 

kommande dokumentet näst intill obefintligt.   
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8. Diskussion 

 

Denna studie visar på flertalet intressanta resultat. Jag kommer i denna diskussion hantera de 

av dessa som jag anser är viktiga att lyfta fram. Inledningsvis vill jag återknyta till att 

förståelsen kring varför det är viktigt att som pedagog studera de dokument som ska styra och 

vägleda oss i vårt yrkesutövande ligger mig varmt om hjärtat. Detta beror i första hand på att 

styrdokumenten finns för att vägleda alla pedagoger då de planerar och genomför sin 

undervisning, och där av har en betydande roll. Det finns studier som visar hur pedagoger 

styrs av de dokument som var aktuella under den tid då dessa utbildades och examinerades.
60

 

Det finns även studier som visar att de aktuella styrdokumenten har inverkan på pedagogers 

yrkesutövande.
61

 Så som det är meningen att de ska ha. Detta gör det mycket viktigt att vi alla 

noga granskar och tar ställning till hur dokumenten skall tolkas för att elever över hela riket 

skall få en så likvärdig utbildning som möjligt. 

 

8.1 Tvetydigheten i dokumenten 
 

Min studie visar att det inte alltid är enkelt att tolka dokumenttexternas innebörd då begreppen 

föreställs med ett tolkningsutrymme. Både den nuvarande kursplanen och förslaget på 

ämnesplanen brukar begrepp som kan inrymma den tolkning läsaren själv lägger in i det. I 

nuvarande kursplanen inleds syftesbeskrivningen till exempel med att klargöra att 

utbildningen ska syfta till att ”/…/ ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska 

frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra 

tolkningar än den egna.”
62 Vad som här menas med möjligheter är tolkningsbart så också 

utifrån de teoretiska ramarna för denna uppsats. Möjligheter kan utifrån ett positivistiskt 

perspektiv kunna tolkas som medel, alltså de faktakunskaper liksom begreppsapparat som 

krävs för att reflektion kring etiska och existentiella frågor utifrån olika perspektiv 

överhuvudtaget ska kunna vara möjlig. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv skulle möjligheter 

kunna tolkas som tid för reflektion. Detta perspektiv förutsätter dock att pedagogen vidare 

tolkar de etiska och existentiella frågorna som elevens egna. Även i ämnesplanen i gy2011 

finns begreppet möjligheter med i syftesbeskrivningen. Begreppet förståelse är även det ett 

begrepp som ofta kommer med ett tolkningsutrymme. 

                                                           
60 Se till exempel Hedlund (2008) eller Holmbergs & Korvas (2010). 
61 Se till exempel Berntssons (2009) eller Nilssons (2009). 
62 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
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Det jag med exemplen vill visa är att dokumenten inte är precisa nog för att en likvärdig 

undervisning skulle kunna skapas oavsett vem som läst de båda texterna. Det finns ett 

tolkningsutrymme i texterna som blir tillräckligt stort för att väsentliga skillnader i 

undervisningens innehåll och genomförande skulle kunna förekomma. Skillnader som i 

praktiken kan resultera i att elever går ut ur skolan med en utbildning i ämnet som inte 

emellan dem är jämförbar. Dels ligger denna tolkningsfrihet i begreppsanvändningen men 

också i att det undervisningsstoff som i dokumentet lyfts fram inte är preciserat. Jag menar 

med denna påpekan inte nödvändigtvis att jag tycker att innehållet skall bestämmas på 

detaljnivå. Jag är snarare ute efter att lyfta fram komplexiteten mellan tolkningsutrymmet i 

styrdokumenten och kravet på en rikstäckande, likvärdig skola. Det ligger alltså i hur 

pedagogen i fråga har tolkat dokumentet. Viktigt att påpeka är också att det i detta 

tolkningsutrymme även finns plats för individuella lösningar vilket är en nödvändighet i 

undervisningen. I det dagsaktuella dokumentet och i mindre grad det kommande dokumentet 

är det i tolkningsutrymmet som utgångspunkten eleven själv och dennes värld finns. Det får 

alltså närmast vara pedagogens egen tolkning som låter undervisningen utgå från eleven. 

 

När det gäller att tolkningsutrymmet har minskats ner kraftigt i det kommande dokumentet så 

för detta med sig konsekvenser för pedagogens arbete, undervisningen och elevens lärande. 

Utifrån det faktum att elevens personliga utveckling inte längre framhävs så skulle det kunna 

betyda att en pedagogs arbete, om denne själv vill det kan komma att förenklas, eller 

åtminstone blir mindre komplicerat. Med detta menar jag att undervisning som utgår från 

faktakunskaper, betygsätter faktakunskaper och även värderar faktakunskaper högst är enklare 

och mindre tidskrävande att planera, genomföra och följa upp. Då det gäller elevens lärande 

för detta med sig en tråkig, meningslös undervisning som kanske inte motiverar och inspirerar 

eleven. Lärandet stimuleras inte. För de pedagoger som ändå kommer att välja att utgå från 

eleven och dennes personliga utveckling skulle det minskade tolkningsutrymmet kunna 

betyda svårigheter. Detta eftersom att kraven på faktabaserad undervisning har övertaget i 

dokumentet. De undervisningsmetoder och stoff som krävs för att personlig utveckling hos 

eleven ska vara möjlig innebär i stort att tid för en mognadsprocess måste ges. Detta står då 

kanske i konflikt med att eleven måste hinna uppfylla de betygskriterier som krävs för 

godkänt betyg. I grund och botten handlar denna fundering om vilket syfte vi egentligen har 

och vill ha med religionsundervisningen. Ska eleverna få lära sig faktakunskaper om olika 

religioner och livsåskådningar. Eller är meningen med undervisningen att ge eleverna 

möjligheter att upptäcka vad religion och andra livsåskådningar är. Alltså vad ämnet 
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innehåller. Detta med en avsikt att de ska komma till ro med vad i denna omåttliga värld som 

är något för just dem. Målet är ju trots allt att de ska fungera i samhället med allt som där hör 

till. Borde inte detta hänga ihop med personlig utveckling mer än ökad faktakunskap. 

  

8.2 Den styrande mätbarheten 

 

Det förefaller vara mycket klart att det är en positivistisk kunskapssyn som är dominerande 

dels i det dagsaktuella dokumentet men framför allt i den ämnesplanen som kommer i och 

med gy2011. Detta tycks bero på behovet av att kunna mäta resultat för förenkling av 

betygsättningen.
63

 Betygskriterierna för grundkursen samt påbyggnadskursen i båda 

dokumenten är av ett mätbart slag. De visar huruvida och i vilken omfattning eleverna har 

tagit till sig faktakunskaper av olika slag. För de högre betygen ska eleven även kunna 

använda sig av faktakunskaperna i argumentation, analys och diskussion. Jag ifrågasätter även 

här vilket syfte vi har med religionsundervisningen. Min tanke är att religionskunskapen ska 

vara en chans för eleven att lära sig om sig själv och utvecklas som människa. Är detta 

möjligt genom faktainlärning? Nationelltprov är ett medel som brukas för att säkerställa 

likvärdighet i betygssättning och kunskapskrav i hela landet. Dessa prov finns i dagens läge i 

ämnena svenska, mattematik och engelska och har nyligen införts även i no-ämnena. Tanken 

har på regeringsnivå varit att denna typ av prov också ska genomföras i so-ämnena i 

åtminstone. Frågan här är om ett nationellt prov i religionskunskap skulle vara just 

kvalitetshöjande eller kvalitetssänkande. Jag anser att detta ökade krav på mätbarhet med stor 

säkerhet skulle påverka både innehållet och kvaliteten i utbildningen då fokus definitivt skulle 

behöva läggas på faktainlärning. 

 

Att betygsätta ett enbart hermeneutiskt präglat innehåll i undervisningen är nog inte lätt. Hur 

betygssätter man personlig utveckling? Är detta överhuvudtaget en möjlighet. Personlig 

utveckling är just vad det hänvisas till, personlig. Går det då att enligt en skala betygsätta den 

och är det ens rättvist att göra det? Den personliga utvecklingen hos en elev bör inte jämföras 

med någon annans utveckling i syftet att avgöra om den är tillräcklig eller inte. Är inte all 

personlig utveckling positivt och eftersträvsamt? Genom denna studie av styrdokumenten har 

jag börjat fundera över hur jag själv vill ha religionsundervisningen. För mig är det självklart 

att detta ämne ska utgå ifrån eleverna själva. Att den hermeneutiska kunskapssynen ska få 

vara dominerande är för mig en självklarhet. Detta för dock med sig problem angående kravet 

                                                           
63 Se till exempel regeringens svar på frågor om de nya läroplanerna och kursplanerna på internetsidan:    

    http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117235#item117228 hämtat den 6 december 2010. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117235#item117228
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på mätbara resultat. Min slutsats kring detta är att religionskunskapen kanske inte bör 

betygsättas på samma sätt som övriga undervisningsämnen. Det vill säga om det är målen 

med personlig utveckling som ska styra och vara det viktigaste. Kanske bör det endast finnas 

någon form av godkännande och underkännande för genomgången kurs i ämnet. Jag tycker att 

det är synd att de mätbara resultaten tillåts styra undervisningen. Detta görs enligt mitt tycke 

på bekostnad av undervisningens kvalitet och innehåll.  

 

8.3 Mål och medel i konflikt 

 

På flertalet ställen i dokumenten visas det exempel på hur medlen alltid har en positivistisk 

karaktär medan målen med förståelse och en form av reflektion i många fall bär en mer 

hermeneutisk prägel.
64

 Detta för med sig en dubbelhet anser jag. Pedagogerna i 

gymnasieskolan ska under till exempel A-kursen som utgör 50 gymnasiepoäng det vill säga 

50 timmar
65

 hinna bistå eleverna med de faktakunskaper de behöver för att kunna uppnå 

betygskriterierna för betyget godkänt. Och som om inte bara det skulle vara nog tidskrävande 

så ska även pedagogen se till att hinna bearbeta ämnet på så vis att eleverna även kan uppnå 

målen som är uppsatta. Om vi återigen tittar på ett av de mål som är uppsatta i den 

dagsaktuella kursplanen så lyder de som följer: ”Skolan skall i sin undervisning i 

religionskunskap sträva efter att eleven utvecklar sin personliga hållning i livs- och 

moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och med respekt för 

grundläggande mänskliga rättigheter,”.
66

 Detta mål visar den dubbelhet jag åsyftar. Personlig 

utveckling skall uppnås genom objektiva studier av olika fenomen. Pedagogen får sitta på två 

olika stolar och försöka balansera undervisningsinnehåll som skulle kunna sägas utgöra 

varandras motsatser. Är detta en genomförbar uppgift.  

 

I praktiken kanske de positivistiskt präglade inslagen, faktakunskaperna i viss mån får stå till 

sidan för att de mer hermeneutiska målen skall hinna uppnås. Kanske är det denna konflikt 

mellan mål och medel som till viss del ligger bakom de sjunkande mätbara resultaten som vi i 

dag sett prov på? Ny statistik visar att 88,2 procent av Sveriges 9:deklassare är behöriga till 

gymnasieskolan. Detta är den lägsta siffran sedan våren 1998 då man för första gången 

betygsatte eleverna utifrån det mål- och kunskapsrelaterade systemet.
67

 Det betyder att nästan 

                                                           
64 Det hermeneutiska inslaget förekommer i betydligt mindre utsträckning i den kommande ämnesplanen och  

    framgår starkast i beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad i den dagsaktuella kursplanen. I övrigt  

    speglas den i kombination med dokumentens tolkningsutrymme. Se analysen. 
65 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K15 hämtat den 6 december 2010. 
66 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap hämtat den 25 augusti 2010. 
67 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2459. s. 2 Hämtat den 6 december 2010. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K15
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2459
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12 procent av alla elever inte får godkänt i svenska, engelska och mattematik. I 

religionskunskap på gymnasienivå var det läsåret 2008/09 97064 stycken elever som fick 

slutbetyg. Av dessa var det 97002 elever som fick ett betyg i ämnet religionskunskap A. 5% 

av dessa fick betyget IG. Detta betyder att totalt 4913, strax över 5 % av eleverna fick betyget 

IG eller uteblivet betyg i ämnet.
68

 Kanske skulle denna dubbelhet kunna minska om de 

hermeneutiska delarna får ta överhand och de positivistiska inslagen med faktakunskaper och 

mätbarhet fick stå till sidan. 

 

Ett par frågor jag ställer mig här är: Kan hermeneutiska mål överhuvudtaget uppnås med 

positivistiska medel? Krävs det inte en mer tidskrävande process med mer djupgående studier 

för att detta ska vara möjligt? Vart finns det i så fall tid för denna process i undervisningen? I 

enlighet med en hermeneutisk kunskapssyn genomgår eleven en oändlig tolkningsprocess. En 

helhetssyn hos eleven finns från början. Denna bekräftas, falsifieras och modifieras genom 

ytterligare studier. Ju mer vi studerar ett ämne desto djupare insikt kan vi i detta ämne erövra. 

Jag menar att tid för denna utveckling omöjligt kan ges i undervisningen i förhållande till de 

medel som eleven ska lära sig och visa prov på för godkänt betyg. I stycket om ämnets 

uppbyggnad och karaktär menar man att: ”Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och 

existentiella frågor gör ämnet konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande.” Jag 

menar att detta är en överambitiös tanke om man ser på vad som konkret krävs av eleverna för 

godkänt betyg och uppnådda mål. Här bör även nämnas att många elever klarar det. Jag vill 

dock poängtera att jag talar om den stora andelen elever som inte gör det.  

 

8.4 Den målstyrda skolan – rätt väg att gå? 

 

När det gäller tanken om en målstyrd skola så ser jag inget direkt problem i det. Snarare 

tycker jag att tanken om en målstyrd skola är positiv. Det är i kombination med att eleverna 

även har betygskriterier som ska uppfyllas som jag anser att problem uppstår. Dessa 

betygskriterier innebär att en större mängd faktakunskaper ska memoreras. Det som i mina 

ögon blir ett bekymmer är att allt detta ska uppnås innan eleven slutar nionde klass. Det känns 

som om att det är något som saknas i dokumenten för att jag som läsare och brukare av dessa 

skall bli tillfredställd med dess innehåll. Jag saknar att läsa om lärande i ett livslångt 

perspektiv. Om de positivistiska elementen hade kopplats till ett mer hermeneutisk ändamål 

där det beskrivs hur eleven skulle kunna använda dem för personlig utveckling genom tanken 

                                                           
68 http://www.skolverket.se/sb/d/1721/a/18038#paragraphAnchor0 Tabell 4A. Hämtat den 8 december 2010. 
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om ett livslångt lärande så hade jag begripit ändamålet med faktakunskaperna på ett mer 

tillfredställande sätt.  

 

Genom denna studie har jag kommit fram till att det känns grundläggande fel att skriva en 

kursplan liksom dessa två i ämnet Religionskunskap. Denna typ av kursplan skrivs för 

samtliga ämnen men är mer passande att behandla de mer teoretiska ämnena än just 

religionskunskapen. Den positivistiska dominansen i de båda kursplanerna för detta ämne 

fungerar enligt mitt tycke som en uppstramning för att komma bort från vad som kan kallas en 

”flumskola”. Skillnaden mellan de båda dokumenten är att den kommande ämnesplanen är 

striktare positivistisk. Jag skulle vilja att kursplanen ska skrivas om med en mer hermeneutisk 

kunskapssyn som grund, där syftet att utveckla elevens egen värld, tänkande, och tyckande 

bör vara framstående. Att eleven skall fungera i det mångkulturella samhälle som är dagens 

verklighet påpekas i de båda dokumenten vid flera tillfällen. Trots detta känns det som om att 

det mångkulturella genom dokumentens innehåll och karaktär, osynliggörs. Religion skall 

studeras objektivt och på avstånd från eleven. Ingenstans märks det mångkulturella som inte 

bara finns i samhället utan även är högst verkligt även i skolan. Med detta menar jag att den 

troende eleven inte synliggörs i dokumenten. Inte heller påpekas att religion och 

livsåskådning är en aktiv del i de allra flestas liv även om de själva inte ser det på detta vis. 

Jag vill avsluta med att konstatera att jag varken är nöjd med kursplanen som den i dag ser ut 

eller som den kommer att se ut i den kommande läroplanen. Stora förbättringar bör göras. Vill 

vi packa eleverna fulla med lösryckta fakta eller genom undervisningen hjälpa dem att bli den 

människa de vill och kan vara?     
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