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Abstract 

I Det var bättre förr! Eller? En komparativ textanalys av kursplanen i Religionskunskap A 

och ämnesplanen i Religionskunskap 1 ämnar vi att undersöka vilka likheter och skillnader 

kursplanen i Religionskunskap A gentemot ämnesplanen i Religionskunskap 1 uppvisar. 

Dessutom vill vi undersöka vad de eventuella förändringarna kan innebära för läraren i sin 

yrkesutövning. Metoden för vår undersökning utgörs av en innehållsmässig textanalys med 

utgångspunkt i Lennart Hellspongs och Per Ledins analysmetod för brukstexter. Vår teori 

grundar sig i Ulf P. Lundgrens och Göran Lindes Läroplansteori och läroplanskoder. I och 

med att vi undersöker och jämför likheter och skillnader är det möjligt för oss, att med hjälp 

av läroplanskoderna, uppmärksamma eventuella förändringar. Det har visat sig att 

styrdokumenten uppvisar fler likheter än skillnader sett till innehållet i kursen, exempelvis 

vilka kunskaper eleverna ska tillägna sig. 

Nyckelord: religionskunskap, styrdokument, kursplan, ämnesplan, mångfald, kunskapssyn 

och läroplanskoder. 
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1. Inledning 

Under vår studietid har vi använt oss av Skolverkets styrdokument, dvs. de kurs- och 

läroplaner som gör det möjligt att planera och bedriva en undervisning som ser till samtliga 

elever. Styrdokumenten ska upprätthålla tanken om en skola för alla där elevernas 

individuella behov ses utifrån de enskilda förutsättningarna och erfarenheterna. 

Från och med augusti i år införs en ny läroplan - Gy11, med tillhörande ämnesplaner. 

Ambitionen som ligger till grund för den nya skolreformen är viljan att öka 

kunskapskvaliteten i skolan och förutsättningarna för att eleverna ska nå de uppsatta mål som 

inryms i utbildningen (Skolverket, 2010:3ff.). Vårt intresse är att jämföra den nya 

ämnesplanen i Religionskunskap 1 med den nuvarande kursplanen i Religionskunskap A för 

Lpf94. Vi frågar oss vilka ändringar som sker, dvs. vilka likheter och skillnader som uppvisas 

i kurs- och ämnesplanerna. Dessutom undersöker vi hur dessa kan komma att påverka läraren 

i sin yrkesutövning. 

Styrdokumenten har till syfte att reglera skolan vilket sker på nationell-, kommunal-, och 

lokal skolnivå. Kommunens ansvar ligger i att se till att de mål som står skrivna i 

styrdokumenten efterföljs. En stor del av detta ansvar åläggs den enskilde läraren som tolkar 

dokumenten och sedan planerar och bedriver sin undervisning därefter. Vi är av åsikten att vår 

undersökning är av ett allmängiltigt intresse för den svenska lärarkåren i och med att vi gör en 

djupdykning i dessa kurs- och ämnesplaner. Vårt fokus ligger på religionskunskapsämnet 

vilket främst grundar sig i vårt intresse för ämnet. 

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med vår undersökning är att belysa de likheter och skillnader vi kan finna i de två 

styrdokumenten – kursplanen i Religionskunskap A och ämnesplanen i Religionskunskap 1. 

Vi fokuserar främst på om det finns en gemensam eller skild kunskapssyn, om tillägg har 

gjorts eller om faktastoff tagits bort och hur detta i så fall presenteras, exempelvis hur det 

avspeglas i bruket av begrepp och ord, för att slutligen se vad dessa förändringar kan innebära 

för läraren i sin yrkesutövning. 
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1.2. Frågeställning 

De frågor vi ämnar besvara i undersökningen är:  

1. Vilka likheter och skillnader uppvisar kursplanen i Religionskunskap A gentemot 

ämnesplanen i Religionskunskap 1? 

2. Vad kan de eventuella förändringarna innebära för läraren i sin yrkesutövning? 

1.3. Historisk bakgrund 

Den allmänna skolgången tog sin utgångspunkt i svensk Folkskolestadga 1842. Denna hade 

till syfte att främst unga män och pojkar i Sveriges socknar och församlingar skulle lära sig att 

läsa och skriva. Utöver detta skulle de tillägna sig kunskaper i kristendomens värderingar. 

Folkskolestadgan tydliggjorde kyrkans inflytande på undervisningen men klargjorde även 

statens ansvar för folkets allmänbildning. Den svenska folkskolan uppkom av två anledningar, 

dels att staten skulle forma den goda samhällsmedborgaren och dels att medborgarna skulle 

bekänna sig till kyrkan (Lindensjö & Lundgren, 2010:18). 

Efter andra världskrigets slut 1945 var samtliga partier i Sveriges riksdag eniga om att skolans 

uppgift nu skulle arbeta för ökad ”[…] demokrati, delaktighet och jämlikhet […]” och att 

staten skulle vara den styrande enheten (Liljequist, 1999:13). Dock, efter de två oljekriserna 

under 1970-talet samt en bit in på 1980-talet förändrades förhållandena.
1
 Besparingskrav och 

nedskärningar i den offentliga sektorn gjorde att staten som huvudinstans skiftade till att 

marknaden blev det styrande organet. För skolan som organisation innebar det att ansvaret 

försköts från staten till kommunerna vilket resulterade i att Skolöverstyrelsen ersattes av 

Skolverket och länsskolenämnden avskaffades. Skolan gick från att ha varit centraliserad och 

statligt styrd till att bli decentraliserad och kommunstyrd. Kurt Liljequist skriver i Skola och 

samhällsutveckling att detta öppnade dörrarna för en etablering och upprättande av friskolor 

då den fria marknaden bidrog till konkurrens bland skolorna, vilket inte varit möjligt tidigare 

(1999:13ff.). 

I Lgr80 skedde en förändring som bl.a. innebar en ökad frihet hos lärare och elever. Samtidigt 

blåstes fostranstanken till liv igen, från att under 1960- och 1970-talet vara en sekundär tanke 

inom skolan, men det uttrycktes inte explicit i läroplanen hur denna fostran skulle förmedlas 

                                                 
1
 Oljekriserna 1973 och 1979 medförde stora problem för världens industriländer. Kriserna innebar att priset på 

olja steg kraftigt, vilket bidrog till arbetslöshet och inflation, som en följd av att tillväxten minskade (Lundmark, 

Staberg & Halvarson, 2009:23). 
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(Liljequist, 1999:33, Olivestam, 2006:23). Lgr80 var ett försök att generera jämvikt mellan 

individen och samhället, vilket följande citat visar på:  

Verksamheten i skolan såväl som i samhället bygger på politiska beslut som har tillkommit i 

demokratisk ordning. Dessa beslut kommer till uttryck i lagar och föreskrifter. Eleverna måste 

liksom de vuxna efterleva dessa regler. Samtidigt som skolan håller fast vid detta skall den 

klargöra att man aldrig med hjälp av samhällets lagar får undertrycka grundläggande fri- och 

rättigheter (Liljequist, 1999:33). 

Liljequist skriver hur 1990-talets läroplaner är ett tydligt tecken på en oenighet mellan två 

föreställningsvärldar, vilka han benämner systemvärld och livsvärld.
2
 Det har således skett en 

förskjutning från att se till kollektivet till att främst se till den enskilde individen och hennes 

intressen. Han beskriver även hur västerländska och humanistiska värderingar präglar skolans 

uppdrag, vilka åsyftar till att forma eleverna till empatiska och solidariska individer med 

förmågan att med ett kritiskt förhållningssätt ta eget ansvar. 

Den svenska skolan decentraliserades till fullo år 1994 (Richardson, 1999:108). Det var under 

1994 som läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, och läroplanerna för det 

frivilliga skolväsendet, Lpf94, togs i kraft. I Lpf94 står det att ”[s]kolan har en viktig uppgift 

när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” 

(Skolverket, 1994:3). 

1.3.1. Religionskunskap som kärnämne 

Religionsämnets innehåll och karaktär har utvecklats från att ursprungligen ha stått på en 

kristen grund med utgångspunkt i att eleverna skulle fostras till goda kristna 

samhällsmedborgare, till att bli mer samhällsorienterande med uppdraget att ge objektiva 

bilder av världens religioner och livsåskådningar. Detta i och med sekulariseringens och 

globaliseringens utbredning (Hartman, 2000:232, Olivestam, 2006:12, www.skolverket.se). 

I propositionen som förelåg Lpf94 rekommenderade Skolöverstyrelsen att religionskunskap 

skulle skrivas in som kärnämne i gymnasieskolan. Detta delvis på grund av ämnets starka 

koppling till historieämnet och samhällskunskapen. Till en början såg det ut som att 

Skolöverstyrelsens rekommendation var på väg att åsidosättas, men i den slutgiltiga versionen 

enades partierna och religionskunskapsämnet skrevs in i den nya läroplanen. Motståndet till 

ämnets intåg var att det inte ansågs vara relevant för elevernas framtida yrkesliv, men detta 

synsätt ändrades i och med 1994 års läroplaner (Olivestam, 2006:13ff.). 

                                                 
2
 Systemvärld syftar till ett samhälle där medborgarnas relationer utformas av oböjliga regelsystem som styrs av 

en oböjlig byråkrati, vilket sluts av ett opersonligt kontrakt. Livsvärld syftar till att medborgarnas relationer i 

samhället utgörs av spontana känslor och personligheter (Liljequist, 1999:34). 
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1.4. Begreppsdiskussion 

För att underlätta tillägnandet av vår undersökning har vi valt att förtydliga ett antal begrepp 

för uppsatsen. Detta för att det ska finnas en definierad och en konsekvent innebörd av dem. 

Vi har valt att utgå från dessa definitioner. 

1.4.1. Kunskap 

Beroende på det samhälle som råder och under vilken tidsepok det utspelar sig tenderar 

kunskapssynen att skilja sig åt. I dagens samhälle har kunskapssynen en nyttoinriktning där 

skolan blir en viktig del i samhället (Lindensjö & Lundgren, 2010:17). 

För vår uppsats ansluter vi oss till Bernt Gustavssons kunskapsdefinition, som på uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling, utgav Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och 

teoretisk kunskap vari han definierar sin syn på kunskap. I rapporten skriver han att fakta 

behöver sättas in i ett sammanhang för att kunna betraktas som kunskap. Enligt Gustavsson är 

kunskap individens införlivande av och förståelse för den mottagna informationen.  Materialet 

måste således ingå i en kontext (2002:39). 

1.4.2. Värdegrund 

Värdegrundbegreppet är ett brett och mångtydigt begrepp som det inte råder en enhetlig 

definition om.  Av den anledningen har vi valt att utgå från en vidare definition. I begreppet 

inryms en överenskommelse kring de värden, dvs. de normer och värderingar, som utgör 

grunden för en verksamhet, i vårt fall skolan. Valet av de värden som läggs i begreppet beror 

på tolkaren och verksamheten som är gällande i diskursen. Värdegrunden är en av skolans 

grundpelare för upprätthållandet av dess verksamhet och värnar om likvärdighetstanken 

(Orlenius, 2001:13, 16f.), vilket följande citat visar på: 

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

vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-

konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 1994:3). 

Som citatet visar vilar skolan på tanken om att alla är lika värda och det är detta som ska 

genomsyra verksamheten. 
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1.4.3. Mångfald 

Mångfaldsbegreppet är mångtydigt. Begreppet är besläktat med pluralism vilket innebär att 

samhället inkluderar möjligheten till flera tolkningsmöjligheter hos medborgarna. Vi ansluter 

oss till Katarina Bjärvalls definition av mångfald, vilken hon skriver kan betraktas ur två 

perspektiv - det normativa respektive det deskriptiva. Det normativa perspektivet utgörs av de 

ideal och förhoppningar som ett samhälle ska vila på. Det deskriptiva perspektivet beskriver 

hur heterogen en grupp är i samhället, exempelvis i skolan (Bjärvall, 2000:10). 

1.5. Material och metod 

1.5.1. Material 

Det material vi använder oss av i vår undersökning och baserar vår analys på är den 

nuvarande kursplanen i Religionskunskap A och den kommande ämnesplanen i 

Religionskunskap 1. 

Utöver ovanstående styrdokument har vi huvudsakligen använt oss av professor och 

läroplansteoretikern Ulf. P Lundgrens och Göran Lindes, professor emeritus i pedagogik, 

forskning vad gäller läroplanskoder. För vår analys har vi dessutom använt oss av 

vetenskaplig litteratur, främst av språk-, stats- och religionsvetare såsom Basil Bernstein, 

Björn Rombach och Carl E. Olivestam. 

1.5.2. Avgränsning 

Den andre maj 2011 är det planerat att Skolverket kommer att lämna sitt förslag på den nya 

läroplanen Gy11 till Regeringen. Därefter kommer den att fatta ett beslut om den nya 

läroplanen ska träda i kraft eller inte eller om eventuella kompletteringar måste ske 

(www.skolverket.se). Av denna anledning kommer vår undersökning att fokusera på kurs- 

och ämnesplanerna för religionskunskapsämnet på gymnasiet. Dessa finns tillgängliga på 

Skolverkets hemsida och det är varför vi betraktar dessa som färdigställda. Kurs- och 

ämnesplanerna finns som bilagor i slutet av detta arbete.  

1.5.3. Metod 

Vårt metodval utgörs av en komparativ och innehållsmässig textanalys där vi kommer att göra 

en jämförande litteraturstudie av kursplanen i Religionskunskap A respektive ämnesplanen i 

Religionskunskap 1. Vi utgår från Lennart Hellspongs och Per Ledins punkter i vår 

textanalys. Vår undersökning är en kvalitativ studie vilket vi motiverar med att vi gör en 

djupgående analys av de två styrdokumenten. Detta hade inte varit möjligt om vi använt oss 
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av en kvantitativ metod vilken syftar till att samla in en viss mängd data, för att sedan 

systematisera denna och göra en statistisk framställning för att slutligen analysera resultatet, 

vilket vi inte gör.  

I Vägar genom texten. Handbok i brukstextsanalys beskriver Lennart Hellspong och Per Ledin 

en universell modell som kan användas för textanalys. För att söka svar i en text måste den 

först studeras för att läsaren sedan ska kunna övergå till att analysera vad texten vill förmedla. 

Vi gör en kort presentation av de redskap som kan användas i textanalysen. De belyser fem 

punkter som utgör grunden för textens innehåll: 

1. Kontexten 

En text blir till i ett specifikt sammanhang, exempelvis vilken verksamhet texten 

förekommer i, vilket syfte verksamheten har med texten, vid vilken tid den skrivs eller 

vilken diskurs texten ingår i. I kontexten kan sändaren och mottagaren återfinnas, 

exempelvis hur många de är, vilken funktion de har och vilken relation de har till varandra 

(Hellspong & Ledin, 1997:62ff.). 

2. Formen – den textuella strukturen 

I den textuella strukturen kan läsaren i sin analys bl.a. se till den grammatiska 

utformningen, t.ex. om en särskild ordklass används av sändaren, om verben är dynamiska 

eller statiska, eller vilken tempusform som används (Ibid.:112ff.). 

3. Innehållet  - den ideationella strukturen 

Tema, proposition och perspektiv visar på textens innehåll. Frågor läsaren kan ställa sig är 

vilket huvudämne eller makrotema textens innehåll visar på och om de uttrycks explicit 

eller implicit (Ibid.:154ff.). 

4. Relationen – den interpersonella strukturen 

Språkhandlingar, attityder och ramar inryms här. Innehåller texten varningar, 

upplysningar eller förklaringar? Vilket är sambandet mellan form och funktion hos 

språkhandlingarna? Hur spelar maktförhållandet in i en sådan tolkning? Förekommer 

värdeord och finns det ramar i texten (Ibid.:193ff.)?  

5. Stilen 

Är textens stil konkret eller abstrakt? Fyller stilen en funktion för texten? Ett exempel är 

om stilen är utformad för en särskild målgrupp (Ibid.:215). 

Kortfattat står punkterna för att en text blir till i ett sammanhang, vari det används ord för att 

förmedla en tanke eller ett budskap till läsaren på ett särskilt sätt. Vid en textanalys är det 
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enligt Hellspong och Ledin inte nödvändigt att följa punkterna kronologiskt. De skriver också 

att det inte är ett krav att alla punkter tillämpas i en analys. De menar att analysmetoden är 

anpassningsbar (Ibid.:47f.). I de fem punkterna inryms även begreppen sändare, mottagare, 

relationen och maktförhållandet dem emellan samt stil (Ibid.), vilka vi tillämpar i vår 

textanalys. 

1.5.4. Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten för undersökningen grundar sig i att vi gör en analys med fokus på 

styrdokumentens kunskapssyn och syn på mångfald. Vi ser till dokumentens delar och helhet 

för undersöka om det finns ett sammanhang dokumenten emellan. Genom att fokusera på 

kunskapssyn och mångfald skapar vi en lämplig avgränsning för en undersökning av det här 

slaget och skapar goda förutsättningar för en strukturerad analys. Undersökningens 

reliabilitet säkras genom att varje steg i vår analys bygger på aktuell och för studien relevant 

forskning. De undersökta styrdokumenten är relevant material eftersom de utgör grunden för 

lärarens vardagliga arbete. Vi anser att vi kan ge svar på våra frågeställningar genom att göra 

en textanalys av dokumenten (Bergström & Boreus, 2005:33f.). 

Validiteten för undersökningen grundar sig i att det finns mer än en giltig tolkning av 

dokumentens innehåll (Ibid.).  Lärarkollegiet är stort och det innebär att det finns lika många 

tolkningsmöjligheter som antalet lärare. Därmed minskar generaliserbarheten för vår 

undersökning. Vi kan inte ta för givet att vi är ensamma om att göra de tolkningar vi gör pga. 

subjektiviteten. Vi grundar detta på de förkunskaper vi besitter i religionskunskap; ämnet, 

vetenskapen och dess historia, samt vår erfarenhet av läraryrket i stort. 

2. Tidigare forskning 

I inledningsskedet av vår undersökning fanns det ingen tidigare forskning vad gäller vårt 

forskningsområde specifikt, dvs. en jämförelse mellan kursplanen i Religionskunskap A och 

ämnesplanen i Religionskunskap 1. Detta innebär att vi har fått se till liknande forskning inom 

besläktade områden, som har bedrivits inom läroplansfältet och inom målstyrning. I slutskedet 

av uppsatsens skrivprocess har vi dock uppmärksammat att liknande forskning i ämnet har 

uppkommit.
3
 Vi har valt att inte inkludera dessa i vårt arbete pga. att vi anser att det inte har 

                                                 
3
 Jessica Johanssons Mål och medel - Faktorer i konflikt?: synen på kunskap i kursplaner för Religionskunskap i 

Lpf94 och gy2011 och Cecilia Engstrands Den Andra religionen: En granskande undersökning av orientalistiska 

maktstrukturer i Gy 2011s ämnesplan för Religionskunskap 1. Uppsatserna finns tillgängliga på 

www.uppsatser.se. 
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funnits tidsutrymme till att sätta oss in i dessa dokument och implementera dem på ett adekvat 

sätt. 

2.1. Utformning av texter i skolans värld 

Kurt Liljequist skriver hur skolan är en samhällsinstitution av hierarkisk karaktär. I denna 

maktstruktur ”[…] är makten som social institution en förutsättning för verksamheten […]” 

och den synliggör de maktstrukturer som råder i skolans värld (1999:147). Dessa strukturer är 

inte explicit uttryckta i de dokument som rör sig i och används i skolverksamheten, utan de 

förekommer implicit, bl.a. i form av omskrivningar (Ibid.). 

Religionsdidaktikern Kjell Härenstam belyser vikten av att vara medveten om författares 

personliga bakgrund och ideologiska ställningstaganden eftersom detta påverkar deras 

framställning av texter. Han påvisar komplexiteten med att försöka återge och återskapa en 

rättvis och representativ bild av andra kulturer, religioner och livsåskådningar i 

religionskunskapsämnet (2000:31, 75f.). Vidare menar Härenstam att författaren oavsett sin 

eftersträvan att vara objektiv är knuten till den personliga begreppsvärlden. Författaren gör 

således alltid ett urval av information, vilket innebär att visst stoff inkluderas och annat 

exkluderas (Ibid.:126ff.).  

Även om Härenstams synpunkter handlar om läroböcker är de i hög grad överförbara till 

styrdokumenten, på så vis är alla texter författade av människor färgade av 

upphovsmännens kulturella kontext, personliga bakgrund och erfarenheter. Dessa faktorer 

måste tas i beaktande vid en textanalys. 

2.2. Mål- och resultatstyrning i den svenska skolan 

I Målstyrning - 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet skriver Gunnar Philgren och 

Arne Svensson (1992) att den svenska staten har ett antal styrmetoder att styra de offentliga 

verksamheterna med. Metoderna benämns som regel-, resultat-, ram- och målstyrning. Regel- 

och resultatstyrning innebär att staten är överhuvud och har ensamrätt på hur skolan ska 

styras. Handlingsutrymmet är därmed begränsat för de som arbetar i skolverksamheten. Under 

1980-talet framkom kritik rörande regelstyrningen, vilken ansågs försämra skolan då den 

betraktades vara ineffektiv. I samband med detta uppkom diskussionen om decentralisering 

och målstyrning, vilket införlivades i samband med kommunaliseringen av skolan. 

Enligt Björn Rombach är grundtanken med målstyrning en strävan efter att uppnå uppsatta 

mål. Skillnaderna mellan målstyrning och övriga styrtekniker är tanken att styra mot mål med 
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mål, dvs. upprättande av delmål för att nå det slutgiltiga målet. En förutsättning för 

målstyrning är att utforma tydliga mål, hur dessa ska uppnås samt utvärderas. Dock finns det 

ingen enhetlig modell som visar hur målstyrning ska tillämpas i praktiken (1991:10ff.). 

Sammanfattat innebär det att målstyrning inte ger ett tydligt svar på hur uppdelningen av 

delmål ska ske, vilket beror på svårigheterna med att konkretisera abstrakta mål (Ibid.:96ff.). 

Rombach är kritisk mot målstyrning i offentliga verksamheter, som han riktar fyra argument 

mot. Främst menar han att målstyrningens effekter inte är kartlagda med säkerhet, att det finns 

bättre tekniker än den kritiserade, den är svår att tillämpa i praktiken och han anser att den 

inte är väl genomtänkt. Den vanligast förekommande kritiken var den som riktades mot det 

faktum att uppgifterna vid målstyrning blir begränsade av ansvarande politiker eftersom 

målen blir partipolitiskt färgade. Rombach förklarar att målen inte ansågs vara anpassade efter 

verkliga förhållanden eller se till samhällsutvecklingen (Ibid.:106). 

Mikael Alexandersson skriver att målstyrning eftersträvar att vara empirinära vilket innebär 

att det är vardagssituationer som ska ligga till grund för kunskapsutvecklingen i 

skolverksamheten. Trots förslag om att ersätta målstyrning med regelstyrning förblir fokus på 

fördelning av ansvar. Den kritik som framförts har främst rört skärpta krav på kommunerna 

och att de redovisar lokala utbildningsplaner (1999:12f.). I tolkningar av styrdokumenten 

finns makten hos dem som sitter i maktposition och vilka formulerar och sätter upp 

riktlinjerna för diskursen. På så sätt talar Alexandersson om en fördelning av diskursiv makt, 

dvs. att de som utformar styrdokumenten styr via språket och överför exempelvis värderingar 

(Ibid.:19). Han är kritisk mot målstyrning och skriver hur en konkretisering av mål innebär att 

de ska tydliggöras men att verktygen för att förverkliga dessa ska förbli öppna. Problematiken 

utgörs av tolkningsmöjligheterna som finns. Det är således svårt att skilja medel från mål och 

vise versa eftersom det inte finns några tydliga gränser dem emellan (Ibid.:12). 

Alexandersson skriver vidare att det i skolan är den enskilde lärarens jobb att tolka och 

tillämpa de mål som står uppsatta i skollagen, läroplanerna, skolplanerna samt 

verksamhetsplanen i undervisningen. Han ger som exempel att kunskapssynen i läroplanen är 

mångfacetterad. I läroplanen går det att utläsa hur kunskap ska vara saklig, allsidig, subjektiv 

och objektiv (Ibid.:10). Alexandersson skriver att: 

När lärarna ges i uppgift att tolka och omsätta mål, som de i grund och botten kan vara oense om, 

”tvingas” de till konsensus istället för att utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande. 

Målstyrning och tal om reflekterad praktik kan då förstås som retoriska varianter på kontrolltemat. 

Den indirekta målstyrningen, via en reflekterad praktik, existerar då som ritual för lärarna eftersom 
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skolan främst förändras – och styrs – av andra krafter som ligger utanför lärarnas möjliga 

inflytande (Alexandersson, 1999:66f.). 

Med citatet belyser Alexandersson problematiken kring tolkningsutrymmet i skolans 

mål. 

3. Teori 

Vi har valt att utgå ifrån Göran Lindes läroplansteori eftersom de läroplanskoder han 

beskriver kan återfinnas implicit i styrdokument. I och med att vi undersöker och jämför 

likheter och skillnader mellan de två kurs- och ämnesplanerna i religionskunskapsämnet är det 

möjligt för oss att med hjälp av Lindes teori uppmärksamma eventuella förändringar. 

Lindes läroplansteori grundar sig i professor Ulf P. Lundgrens forskning i pedagogik och de 

grunder han lagt för den svenska läroplansteoretiska forskningen. Lundgren har varit 

Skolverkets generaldirektör och har haft ett stort inflytande på det pedagogiska området, 

nationellt som internationellt (www.skolporten.com, www.skolverket.se). 

3.1. Läroplanskoder 

I läroplanerna står de krav på kunskap som eleverna förväntas ha uppnått efter att de har 

slutfört sin utbildning. Dessa kunskaper anses vara användbara i samhällslivet. Linde skriver 

att ”[s]kolan är och måste erkännas som en artificiell institution. Dess syfte är att förbereda 

för livet genom att förmedla det beständiga och förbereda för det kommande genom att 

utveckla etik och intellekt” (2006:43). 

Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren skriver i Utbildningsreformer och politisk styrning hur 

koder är ett sätt för människan att skapa mening. Koderna skapar s.k. regelsystem vilka gör 

ord, begrepp och texter förståeliga och hanterbara för läsaren som tolkar texten. På så sätt 

behöver läsaren inte nödvändigtvis vara insatt i ämnet för att förstå texternas innebörder. 

Författarna utgår från den brittiska språksociologen Basil Bernsteins definition av kod, som 

dels är ett system av tecken och dels står för bestämmande principer, vilka ger uttryck för 

olika mening och betydelse. Enligt Lindensjö och Lundgren lägger Bernstein tyngdpunkten på 

den senare innebörden av begreppet då han benämner koder som sociala styrmekanismer som 

inverkar på individens syn och tolkning av sin omgivning. Den syn och tolkning individen gör 

av sin verklighet skapar en invärtes och personlig mening. De sociala styrmekanismerna och 

koderna ser olika ut, bl.a. beroende på tid och samhälle. Det gemensamma är dock att de är 

meningsbärande och meningsskapande system. Det är utifrån Bernsteins definition av kod 
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som Lundgren försöker förklara hur läroplanskoder bidrar till ett organiserande av 

kunskapsbegreppet och hur läranden ska organiseras och tillämpas (Lindensjö & Lundgren, 

2010:11, Lundgren, 1979:22). 

Skolans styrdokument beskriver vad utbildning innebär, dvs. vad den ska innehålla och vilka 

mål som ska uppnås. Det finns dolda innebörder i textdokument, i vårt fall styrdokumenten. 

Lundgren benämner dessa dolda innebörder för läroplanskoder. Koden har en historisk och 

nutida förankring och skapas utifrån materiella såväl som kulturella villkor (Lundgren, 

1979:22). Enligt Lundgren innehåller en vedertagen läroplan utbildningens mål, syfte och 

innehåll. De förändringar som sker i koderna är i själva verket en maktkamp om vem som har 

beslutanderätten kring vad som ska ingå i texterna (Lindensjö & Lundgren, 2010:16). Därmed 

konstrueras en läroplan’’[…] utifrån en serie grundläggande principer kring hur omvärlden 

organiseras” (Lundgren, 1979:16f.). 

I sin forskning har Lundgren kommit fram till fyra grundläggande principer för innehållet i 

undervisningen, även kallade koder för stoffurval. Linde har utvecklat dessa fyra principer 

med ytterligare tre punkter (2006:34): 

1. Klassisk läroplanskod innebär att elevernas kunskaper är baserade på uppsatta ideal, vilka 

är präglade av ”[…] drömmen om en svunnen guldålder […]” (Ibid.). Idealen uppnås med 

hjälp av ett s.k. självdisciplinerat studieflit tillsammans med den gestaltning av det höga och 

ädla som presenteras i litteraturen. I Sverige har Latingymnasierna varit representanter för 

denna kod, men efter andra världskriget har den haft svårt att konkurera med nyttotanken. 

2. Realistisk läroplanskod utgår från vetenskapen i syftet att hos eleven skapa en 

vetenskapligt rationell världsbild. De naturvetenskapliga linjerna och programmen är nutida 

exempel på den realistiska koden. Koderna syftar inte till ett direkt tekniskt kunnande som är 

förankrat till arbetsmarknaden utan till en realistisk uppfattning av världen. 

3. Moralisk läroplanskod syftar till att fostra eleven i goda moraliska kunskaper och införliva 

dessa i det livslånga lärandet. I renodlad form förekommer koden i den obligatoriska skolan. I 

den svenska folkskolan har principerna ”Gud och Fosterlandet” varit vida kända. Den moral 

som uttrycks i innehållet speglar de värderingar den sittande makten vill förmedla. I ett tidigt 

skede var katekesläsning huvudämnet i den svenska folkskolan. Det gjordes ett försök, med 

Liberalerna i spetsen, att vidga den då rådande världsbilden genom att implementera 

vardagliga ämnen av icke-religiös karaktär, exempelvis om andra länder och folkslag. 
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Försöket fick ingen genomslagskraft i början och ledde t.o.m. till att katekesundervisningen 

fick större utrymme än tidigare. I samband med att ytterligare läromedel infördes i 

undervisningen, såsom Folkskolans läsebok och Nils Holgerssons underbara resa kom annat 

undervisningsstoff att inkluderas. 1946 föreslog Skolkommissionen en förändring av den 

obligatoriska skolans moraliska grundvalar som innebar ett inkluderande av demokrati och 

respekt för oliktänkande. 

4. Rationell läroplanskod innebär att skolan har till uppgift att förbereda eleverna för 

praktiska uppgifter, nyttotänkande, vilka har anammats i samhället. Yrkeslinjer är tydliga 

exempel på detta nyttotänk där snickare och elektriker exempelvis i svenskundervisningen får 

lära sig termer som de har användning för i framtiden. 

5. Aristokratisk läroplanskod har till syfte att särskilja eleverna åt. Detta görs exempelvis på 

vilket sätt kunskap förmedlas och till vem. Kunskapen förblir dock densamma. Linde 

exemplifierar detta med Riddarakademierna och vissa engelska internatskolor. Syftet med 

denna kod är att särskilja eleverna via konservativa värden, bl.a. genom språket.  

6. Demokratisk läroplanskod är enligt Linde paradoxal till sin karaktär då den innefattar att 

eleverna t.ex. ges möjlighet till källkritik och vetenskaplig granskning av det faktastoff som 

lärs ut. Samtidigt sker ett maktutövande i form av att lärarna har bestämmanderätten över hur 

läro- och kursplanerna tolkas och därmed vilket faktastoff som ska ingå i undervisningen. 

7. Vetenskapligt-rationell läroplanskod innefattar förutom en vetenskaplig förankring de tre 

läroplanskoderna klassisk, realistisk och moralisk. Skillnaden mellan de tre koderna är att den 

klassiska och realistiska försöker visa på en vetenskaplig såväl som en samhällelig världsbild, 

medan den moraliska försöker visa på ett nyttotänk, såsom praktiska färdigheter och 

yrkeskunnande samt en moralisk förankring, t.ex. politisk ideologi, multikulturalitet och 

demokrati. Det är kombinationen av dessa koder som utgör den vetenskapligt-rationella 

läroplanskoden (Linde, 2010:34ff.) 

Pedagogikprofessor Sven G. Hartman har likt Linde utgått från Lundgrens läroplanskoder och 

formulerat ytterligare två koder – den proklamatoriska och den dialogiska.  Hartman menar 

att de tre läroplanskoderna klassisk, moralisk och rationell ”[…] är otillräckliga för att fånga 

läroplansdebatten” i religionsämnet (2000:231). Han yrkar på att fastän 

religionsundervisningen varit ett centralt ämne i skolans historia, där den moraliska 

läroplanskoden inryms, har ämnet i sin karaktär varit teologisk snarare än moralisk. Han 
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benämner denna kod för teologisk läroplanskod (Ibid.). I samband med att kristendomens 

inflytande minskade i det svenska samhället, fr.o.m. mitten av 1800-talet, anser Hartman att 

den teologiska koden övergick till en moralisk sådan (Ibid.:232). 

1. Proklamatorisk läroplanskod grundar sig i antagandet att det finns en tydlig relation mellan 

undervisningens kvantitet och inlärningseffekten hos eleverna, vilket innebär en 

överensstämmelse mellan lärarens undervisning och elevens inlärning. Koden syftar till en 

automatik, dvs. ”[…] att undervisningen alltid leder i riktning mot det önskade målet” 

(Ibid.:233). Enligt Hartman är den proklamatoriska koden företrädd i frikyrkliga europeiska 

och amerikanska missionsorganisationer. Hans motivering grundar sig att dessa 

organisationer väljer att presentera och sprida sin information på ett oförändrat sätt, oavsett 

vilken miljö eller vilken målgrupp den riktas emot (Ibid.:236). 

2. Dialogisk läroplanskod. Inom denna kod är interaktionen viktigast, den ”[…] mellan den 

talande och den lyssnande, eller i mötet mellan det skrivna och den som läser” (Ibid.:233). 

Det centrala är att det finns en kvalitet i elevens förvärvande av undervisningsstoff och 

inlärning. Tyngdpunkten förläggs nära eleven, till skillnad från den proklamatoriska 

läroplanskoden där fokus ligger på läraren. Sättet att se på den dialogiska läroplanskoden har 

varierat pga. att elevgrupper förändras, liksom samhället (Ibid.:236). 

Av de nio läroplanskoderna har vi valt att begränsa oss till sex av dem: den moraliska, 

rationella, demokratiska, vetenskapligt-rationella, dialogiska och proklematoriska. 

Anledningen till att vi har valt ut dessa är att de är tillämpbara på de dokument för 

religionsundervisningen vilka vi undersöker. 
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4. Resultat 

Vi har valt att dela upp resultatdelen och presentera kursplanen i Religionskunskap A, följt av 

ämnesplanen i Religionskunskap 1 för sig. Rubrikerna som används i avsnittet är 

dokumentens egna. Detta är ett medvetet val från vår sida för att underlätta läsarens 

tillägnande av vår studie. För tydlighetens skull vi framhäva att vi använder oss av 

benämningen kursplan för Religionskunskap A och ämnesplan för Religionskunskap 1 

eftersom det är på detta sätt de benämns i respektive dokument. 

4.1. Religionskunskap A 

4.1.1. Ämnets syfte 

Religionskunskapsämnets syfte är att ge eleverna möjligheter att diskutera och fundera över 

existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv. Denna reflektion har som mål att ge 

eleverna en grund och förståelse för att det finns mer än en tolkning och sätt att se på livet. 

Ämnet syftar även till att eleverna ska ges kunskaper om olika religioners och 

livsåskådningars trosföreställningar. Dessutom ska ämnet ”skapa medvetenhet om att 

begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning” (se 

bilaga 2). Utbildningen ska se till att ge fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för 

människor med olika religioner och livsåskådningar (se bilaga 2). 

Ämnets syfte avslutas med följande formulering: 

Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället 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 (se bilaga 2). 

4.1.2. Mål att sträva mot 

I strävansmålen
4
 för religionskunskapsämnet står det att skolans uppgift är att tillhandahålla 

eleverna möjligheter och verktyg att utveckla ”[…] sin personliga hållning i livs- och 

moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och med respekt för 

grundläggande mänskliga rättigheter […]” (se bilaga 2). Dessutom ska eleverna tillåtas 

fördjupa och utveckla sin förmåga att reflektera och argumentera över existentiella frågor som 

exempelvis berör tro och etik. Eleverna ska kunna beskriva, förstå och analysera hur och 

varför samhällen och kulturer interagerar med diverse trosföreställningar, religion som 

livsåskådning (se bilaga 2). 

                                                 
4
 Det finns inget krav på att eleven måste klara strävansmålen efter avslutad kurs, vilket beror på att dessa mål är 

långsiktiga mål som strävar efter individens utveckling i sitt livslånga lärande. 
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Ytterligare mål att sträva mot är att eleverna: 

[…] utvecklar sina insikter i kristendomens, och andra världsreligioners och livsåskådningars 

huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder” [samtidigt som de] […] 

utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 

tänka, skapa och handla (se bilaga 2). 

Slutligen förväntas eleverna sträva efter att få en fördjupad förtrogenhet med ”[…] de språk, 

begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av 

livet” (se bilaga 2). 

4.1.3. Ämnets karaktär och uppbyggnad 

I avsnittet Ämnets karaktär och uppbyggnad ges en historik om ämnets uppkomst och 

betydelse, samt dess karaktär. Avsnittet avslutas med en presentation av ämnets två kurser, 

dvs. Religionskunskap A och Religionskunskap B (se bilaga 2). 

4.1.4. Religionskunskap A 

4.1.4.1. Mål 

Uppnåendemålen ska, vilket titeln antyder, vara uppfyllda efter kursens slut. De mål som 

eleven ska ha uppnått i religionskunskapsämnet är som följer: 

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

och handla 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

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

problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

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

moralisk utgångspunkt 

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

värden i samhället 

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

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

människor i sin omgivning (se bilaga 1). 

 

4.1.4.2. Betygskriterier 

Efter att ha klarat uppnåendemålen ska elevernas prestationer och utveckling betygsättas 

enligt betygsskalan G-MVG. 

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 
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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 (se bilaga 1). 

Utöver kriterierna som krävs för betyget Godkänt krävs det för betyget Väl Godkänt att 

eleverna dessutom exemplifierar religioners och livsåskådningars betydelser […] för individ 

och samhälle, nationellt och internationellt […] (se bilaga 1). Eleverna ska kunna identifiera 

och tillämpa etiska modeller utifrån eget ställningstagande, exempelvis i vardagen. Slutligen 

ska eleverna ”[…] reflektera enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors 

sätt att se på tillvaron innebär” (se bilaga 1). 

Det högsta betygskriteriet som kan uppnås är Mycket Väl Godkänt vari eleverna: 

[…] 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. [Utöver detta ska eleverna 

tillämpa olika etiska teorier] […] inom religion och livsåskådning på närliggande situationer och 

på aktuella samhällsfrågor.  [Eleverna ska även visa] hur olika sätt att förhålla sig till olika 

livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva och handla (se bilaga 1). 

Avslutningsvis ska eleverna uppvisa förmågan att argumentera för sin tolkning av livet 

samtidigt som de uppvisar respekt för oliktänkande. 

4.2. Religionskunskap 1 

I enlighet med den proposition Regeringen lämnat yrkar den på att den nuvarande 

benämningen kursplan bör tydliggöras. Den nya beteckning som föreslås är ämnesplan vilken 

ska ta hänsyn till de krav som ställs på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Särskild 

betoning läggs det vid att kurserna från och med läroplansskiftet kommer att ingå i en större 

helhet. Genom att implementera nya begrepp likt centralt innehåll i de nya ämnesplanerna är 

avsikten att skolans uppdrag och likvärdighet förstärks (Prop. 2008/09:199:110). 

4.2.1. Ämne – Religionskunskap 

Religionskunskapsämnet ska ha en tydlig förankring i vetenskapen, främst i 

religionsvetenskapen och ska samtidigt ha en tvärvetenskaplig prägel. Ämnet ska behandla 

hur religion uttrycks i ord såväl som i handling ”[…] samt hur människor formulerar och 

förhåller sig till etiska och existentiella frågor” (se bilaga 3). ”I ämnet behandlas trons och 

etikens betydelse för individers upplevelse om mening och tillhörighet” (se bilaga 3). 
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4.2.2. Ämnets syfte 

Ämnets syfte är att eleverna breddar och utvecklar sina kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt, exempelvis vad gäller tolkningar av dem. 

Samtidigt ska de fördjupa sina kunskaper och tillägna sig en förståelse för att ”[…] 

kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den 

värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (se bilaga 3). 

”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga 

om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleven möjlighet att utveckla en 

beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” (se bilaga 3). Diskussioner 

kring fenomen som människans uppkomst och utveckling ska belysas i relation till både 

religion och vetenskap. Eleverna ska kunna utveckla kunskaper i hur människors moraliska 

förhållningssätt kan styrkas utifrån religioner och livsåskådningar. ”De ska ges möjlighet att 

reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” (se bilaga 3). 

Religionsämnet har även som syfte att låta eleverna diskutera, värdera och analysera hur 

religioner kan förhålla sig till exempelvis sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

Undervisningen ska inkludera kritisk textanalys och källkritik samt att eleverna ska kunna 

argumentera och diskutera (se bilaga 3). 

Under ämnets syfte står det även vilka förutsättningar som eleverna förväntas uppnå, vilket 

följande utdrag från kursplanen i ämnet Religionskunskap 1 visar: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

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

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

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

att analysera detta. 

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

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

och livsåskådningar (se bilaga 3). 

 

4.2.3. Kurser i ämnet 

I ämnet Religionskunskap ingår tre kurser: Religionskunskap 1 och 2, vardera på 50 poäng 

samt Religionskunskap Specialisering på 100 poäng. Religionskunskap 1 bygger på 

kunskaper förvaltade i grundskolans senare år eller motsvarande kunskaper (se bilaga 3). 
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4.2.4. Religionskunskap 1 

Kursen Religionskunskap 1 innefattar de fem punkter som står under rubriken Ämnets syfte, 

vilka vi behandlade under punkt 3.2.1. 

4.2.5. Centralt innehåll 

Under rubriken centralt innehåll står det att undervisningen i kursen ska behandla 

följande:  

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

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

Sverige och i omvärlden. 

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

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

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

nutida händelser. 

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

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

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

och ett gott samhälle kan vara. 

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

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden (se bilaga 

4). 

4.2.6. Kunskapskrav 

Efter att ha uppnått kunskapskraven och de centrala målen ska elevernas prestationer och 

utveckling betygsättas enligt den nya betygsskala som blir gällande fr.o.m. augusti i år i 

betygsstegen E-A. 

För betyget E förväntas eleverna: 

[…] översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt 

översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om 

världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader 

mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang 

med enkla argument. 

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning 

samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar 

enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, 

kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och 

vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna. 

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, 

genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon 
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fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån 

dygdetiska och andra moraliska föreställningar (se bilaga 4).n 

Betyget D uppnås om eleverna uppfyller samtliga kriterier för betyget E och övervägande del 

av kriterierna för betyget C (se bilaga 4). 

Kriterierna för betyget C motsvarar samma kriterier som för betyget E, med skillnaden att 

eleverna förväntas att utförligt och välgrundat uppfylla dessa, exempelvis genom att analysera 

och redogöra för det stoff som ingår i undervisningen (se bilaga 4). 

Likt betyget D uppnår eleverna betyget B om kriterierna för betyget C är helt uppfyllt 

inklusive övervägande del av kriterierna för betyget A (se bilaga 4).  

Betyget A innefattar samma kriterier som föregående betyg med skillnaden att eleverna ska 

uppfylla dessa på ett ”[…] utförligt och nyanserat […]” sätt (se bilaga 4). Dessutom ska 

eleverna kunna utföra komplexa analyser och förklara komplexa samband mellan olika 

företeelser som förekommer i kursen, exempelvis relationen mellan religion och vetenskap (se 

bilaga 4). 

5. Analys och diskussion 

Vi kommer här att diskutera undersökningen utifrån Lennart Hellspongs och Per Ledins 

textanalysmodell, Ulf P. Lundgrens och Göran Lindes läroplanskoder, de likheter och 

skillnader och förändringar vi kan utläsa i de två kurs- och ämnesplanerna. 

5.1. Textanalys utifrån Hellspongs och Ledins modell 

Kursplanen i Religionskunskap A och ämnesplanen i Religionskunskap 1 är textdokument 

skrivna av Skolverket, med inflytande av verksamma lärare och forskare, på uppdrag av 

Regeringen. De är därmed textens sändare. Styrdokumenten är författade i och för en 

skolkontext eftersom de utgör grunden för undervisningen i skolan. Religionskunskap 1 har 

kommit till genom en reformation med syftet att öka kunskapskvaliteten i skolans verksamhet. 

Mottagarna av texten är verksamma lärare och andra berörda i skolverksamheten som har med 

undervisningen att göra. Lärarnas uppgift är att tolka och tillämpa dokumentens innehåll i sin 

undervisning. Detta görs inom ramarna för skoldiskursen med hjälp av Skollagen, läroplaner 

och föreskrifter. 

I utformandet av styrdokument finns det en social relation mellan mottagare och sändare. 

Lennart Hellspong och Per Ledin skriver om hur det finns en maktrelation mellan sändare och 
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mottagare. I vår undersökning synliggörs denna relation genom att sändaren, Regeringen och 

Skolverket, har författat vad mottagaren, lärarna, ska inkludera i sin undervisning. 

Sändare och mottagare har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Regeringens och 

Skolverkets skyldighet är, i egenskap av att vara skapare av dokumenten, att upprätta tydliga 

riktlinjer.  Lärarna har en skyldighet att följa dessa inom givna ramar, samtidigt som de har 

rättigheter att tolka det som står i dokumenten. Lärarnas tolkningar är färgade av tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Kjell Härenstam skriver hur textförfattare är färgade av sin 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Vi anser att detta även gäller dem som tillämpar texter, 

exempelvis lärare och deras användning av styrdokument. Dokumenten tolkas inte 

nödvändigtvis likadant pga. lärarnas förkunskaper, erfarenheter, bakgrunder och vilken 

elevgrupp undervisningen ska anpassas efter. 

Hellspong och Ledin skriver hur texter ofta är uppdelade i teman. Kurs- och ämnesplanerna i 

Religionskunskap A och Religionskunskap 1 är inget undantag (se bilaga 1-4). Rubrikerna 

anger ämnets syfte, innehåll och krav. Även om dokumenten är uppdelade i teman måste 

läraren se till helhetsperspektivet vid upplägget av undervisningen och bedömningen av 

elevernas kunskapstillägnande. 

Till sin stilistiska utformning är kursplanen och ämnesplanen båda korta och koncisa eftersom 

de sammanfattar det väsentliga och centrala i religionsundervisningen med korta meningar 

och med punkter. Detta är tydligt i kursplanens Uppnåendemål och Centralt innehåll i 

ämnesplanen. I ämnesplanen har det införts nyckelbegrepp som används konsekvent i 

dokumentet. Även om det finns nyckelbegrepp är de öppna för tolkning eftersom det inte 

finns en gemensam begreppsdefinition. Vi lyfter fram denna diskussion ytterligare längre 

fram i analysen. 

Bruket av verb i kurs- och ämnesplanerna såsom reflektera och redogöra beskriver vad 

eleverna ska göra. I kursplanens Mål står det att eleverna ska: 

[…] kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik. 

Liknande formuleringar står i ämnesplanens Kunskapskrav, t.ex. att: 

Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. 

Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna. 
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I dokumenten förekommer även vad Hellspong och Ledin benämner föränderliga verb. 

Användningen av dessa verb inrymmer i vår tolkning en önskan om progression i elevernas 

uppvisande och tillägnande av kunskaps. Mål att sträva mot: 

[…] utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, 

traditioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning 

Skillnaden är att denna progression definieras med orden: enkel på E-nivå, utförlig på C-nivå 

och nyanserad på A-nivå. 

5.2. Den ”vetenskapligt-rationella” kurs- och ämnesplanen 

Både Religionskunskap A och Religionskunskap 1 uppvisar en vetenskapligt-rationell 

läroplanskod. Denna kod är tydligare i Religionskunskap 1 i och med att normativ etik skrivits 

ut (se bilaga 4). Tanken med den vetenskapligt-rationella läroplanskoden är att den i 

styrdokumenten uppvisar en tanke om hur en god samhällsmedborgare bör vara, dvs. hur 

människan ska vara i samhället, hur samhället ser ut och den värdegrund som råder där. I 

Religionskunskap A är det inte lika tydligt, men via formuleringen att eleverna ska ”[…] 

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

grundläggande värden i samhället” (se bilaga 1) ser vi motsvarande tanke. Men, vad 

inkluderas i begreppen sådant och i grundläggande och normerande värden? Det finns en 

subjektiv prägel och en möjlighet till tolkning för läraren. Det är möjligt att utgå från lagar 

och regler såväl som utifrån den enskilde individen, dvs. att utgå ifrån en makro- och en 

mikronivå. Vi anser att detta mål har ändrats och preciserats i den nya ämnesplanen, vari det 

står att eleverna ska tolka och analysera vad ett gott samhälle kan vara utifrån normativ etik, 

vilket följande citat visar på: 

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

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

vara (se bilaga 4). 

De teorier och modeller som ska inrymmas inom normativ etik preciseras inte i ämnesplanen. 

Det klargörs inte om det är flera religioners normativa etik som görs gällande, om det är 

kulturen eleverna lever i, deras omgivande samhälle, i Sverige eller om ämnesplanen utgår 

från de religiösa utövarna, eller om det är en kombination av samtliga. Konkretiseringen 

möjliggör en gemensam utgångspunkt för lärare och elever i Religionskunskap 1 eftersom 

begreppet normativ etik skrivits ut. Däremot kvarstår lärarens tolkningsmöjligheter när det 

gäller att tillämpa det i undervisningen. 
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Förändringen som har skett är att ett förtydligande har gjorts, jämfört med kursplanen i 

Religionskunskap A. I kursplanens Mål för Religionskunskap A står det att eleverna ska ”[…] 

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

moralisk utgångspunkt” (se bilaga 1). Men vilka dessa givna etiska och moraliska 

utgångspunkter är uttrycks inte och det går inte heller att utläsa när vi ser till dokumentet som 

helhet. En tanke från vår sida är att normativ etik skrivits in i den nya ämnesplanen för att 

läraren ska ha en utgångspunkt i sitt arbete med etik och moral.    

Under punkt fem i Ämnets syfte i Religionskunskap 1 står det att eleverna ska utveckla sin 

”[f]örmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendom, andra 

religioner och livsåskådningar” (se bilaga 4). Liknande formulering står under strävansmålen i 

den föregående kursplanen, där det står att eleverna ”[…] utvecklar sin förmåga att beskriva, 

analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar 

med religion och livsåskådning […]” (se bilaga 4). Vi ser här den vetenskapligt-rationella 

läroplanskoden eftersom eleverna tillåts reflektera och diskutera olika synsätt, perspektiv och 

tolkningar utifrån sina egna erfarenheter och den egna förmågan. Detta belyser vikten av att 

respektera oliktänkande. På så sätt anser vi att mångfalden belyses vilken speglar dagens 

samhälle. 

I de två styrdokumenten ser vi tanken om den goda samhällsmedborgaren och respekten för 

oliktänkande och mångfald vilket vi kan knyta an till Katarina Bjärvalls två perspektiv på 

mångfald, dvs. den normativa och den deskriptiva. Den normativa mångfalden syftar till att 

forma eleverna till goda samhällsmedborgare efter en idealisk mall som ska vara gemensam 

för alla, vilket förmedlas i både kurs- och ämnesplanen. Problematiken med detta är dock att 

eleverna tillhör en heterogen grupp, likt samhället i stort. Den deskriptiva mångfalden 

beskriver däremot hur det ser ut i verkligheten. Därmed representerar styrdokumenten en 

tanke om hur den framtida samhällsmedborgaren ska vara och inte hur det egentligen ter sig. 

I den första punkten under ämnets syfte i Religionskunskap 1 ser vi kopplingar till den 

moraliska, rationella och dialogiska koden. Den moraliska koden tydliggörs i detta 

sammanhang i och med att det i ämnets syfte står att 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”. Vi ser detta som att eleverna 

förväntas skapa sig en förståelse och respekt för oliktänkande, vilket är en förutsättning för att 

vara en god samhällsmedborgare enligt oss då vi lever i ett mångreligiöst och mångkulturellt 
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samhälle. Genom en förståelse för oliktänkande kan eleven skapa sig en egen identitet, vilket 

är förenligt med det som står i de båda undersökta styrdokumenten.  I Religionskunskap A 

står det att eleverna ska: 

[…] kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället 

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

[…] förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 

människor i sin omgivning 

Ämnes- och kursplanerna är politiskt skrivna dokument, författade av Regeringen och 

Skolverket, tillsammans med verksamma lärare och forskare, och dokumenten är ämnade för 

skolverksamheten. De förmedlar hur verksamheten ska se ut. Därmed ser vi ytterligare en 

koppling till den moraliska koden eftersom dokumenten, sett utifrån Lindes beskrivning av 

den moraliska koden, speglar de värderingar den sittande makten vill förmedla. 

Religionskunskapsämnet bidrar till de verktyg och färdigheter eleverna är i behov av för 

mötet med det mångkulturella och mångreligiösa samhället. I ett större sammanhang ser vi 

elevens begreppstillägnande, bruket av källkritik och etiska modeller samt kunskaper om 

religiösa skrifter och urkunder m.fl. som en del av nyttotänket och en del av det livslånga 

lärandet som eftersträvas och som den rationella läroplanskoden inbegriper. Eleverna ska 

förberedas för praktiska uppgifter som de kan ställas inför i framtiden. I vår mening behöver 

praktiska uppgifter inte enbart syfta till fysiska uppgifter utan kan innefatta grupparbete där 

eleverna lär sig nyttan av att samarbeta, diskutera och reflektera. På så sätt möjliggörs en 

förståelse för att se till andra perspektiv än det egna, vilket båda styrdokumenten belyser. 

Tillsammans med en koppling till vardagen, dvs. att undervisningen ska vara empiri- och 

praxisnära, läggs en grund för elevernas kunskapsutveckling. Slutligen ser vi den dialogiska 

koden i och med att eleverna ska reflektera och ta ställning. Undervisningsstoffet ska 

förvärvas till kunskap exempelvis genom att eleverna interagerar med texter och med 

klasskamrater och läraren. På så sätt förläggs tyngdpunkten på eleverna som genom 

interaktionen får en central roll i undervisningen, där de själva ska komma fram till sitt egna 

ställningstagande. Detta till skillnad från en proklematorisk undervisning där läraren står i 

fokus och företräder en viss uppfattning. 

Ett tillägg i Religionskunskap 1 är att eleverna ska utveckla kunskaper om olika uppfattningar 

om relationen mellan religion och vetenskap. Detta förhållande omnämns sammantaget fem 

gånger i den nya ämnesplanen, och vi tolkar därför detta förhållande vara av betydelse för 
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ämnet eftersom det uttrycks på mer än ett ställe. Tillägget innebär att läraren måste synliggöra 

religiösa synvinklar såväl som vetenskapliga, exempelvis vad gäller skapelseberättelsen och 

evolutionsläran. Förändringen innebär att läraren ska hålla sig uppdaterad på aktuell och 

vedertagen vetenskap. Annars ges inte alla elever möjligheten att utveckla kunskaper om olika 

uppfattningar som råder i samhällsdebatten världen över. Genom att inkludera ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt i undervisningen blir ämnet breddat och eleverna ges fler 

möjlighet att diskutera, reflektera och dra egna paralleller därefter, då mer än ett perspektiv 

uppmärksammas. Vi ser således en kombination av en klassisk, realistisk och moralisk 

läroplanskod, dvs. en vetenskapligt-rationell kod, i detta tillägg. Synliggörandet av en 

vetenskaplig förankring i ämnet kan möjliggöra ett ökat kritiskt förhållningssätt och en 

medvetenhet hos eleverna som tillåts se perspektiv från olika traditioner och vetenskaper, inte 

enbart utifrån religiösa perspektiv. 

5.3. Den ”mångfaldiga” kurs- och ämnesplanen 

Syftet i religionskunskapsämnet i den nya ämnesplanen Religionskunskap 1 har konkretiserats 

till fem punkter. Punkterna visar på vad undervisningen i ämnet förutsätter att eleverna ska 

utveckla kunskaper i. Vi anser att punkt ett är konkret och tydlig eftersom det framgår att 

eleverna ska insamla kunskaper för att kunna ”[…] analysera religioner och livsåskådningar 

utifrån olika tolkningar och perspektiv” (se bilaga 4). Således är det inte endast ett perspektiv 

ur en religion eller livsåskådning som ska belysas i undervisningen, vilket vi ser som ett 

genomgående drag i ämnets syfte, och som de inledande orden visar på:  

[u]ndervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar 

när det gäller dessa (se bilaga 4). 

Vidare i ämnets syfte för Religionskunskap 1 står det att ”[u]ndervisningen 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” (se bilaga 4). Vi anser att detta syfte kan te sig 

motsägelsefullt om det sätts i relation till det att Kristendomen explicit skrivits ut i både kurs- 

och ämnesplanerna, eftersom skolan präglas av det mångreligiösa och mångkulturella 

samhälle vi lever i idag. Kristendomen är och har under en längre tid varit på tillbakagång, 

samtidigt som en ökad mängd anhängare av Islam, ett större intresse för New Age och östliga 

religioner har tillkommit. Ytterligare en likhet är att både Religionskunskap 1 och 
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Religionskunskap A inte inkluderar Kristendomen i begreppet Världsreligion,
5
 utan som vi 

nämnt ovan har skrivits ut explicit. Detta medan Islam, Buddhism, Hinduism och Judendom 

inte skrivs ut, trots att de samtliga fem inbegrips i begreppet Världsreligion. Vi har en 

förståelse för varför Kristendom explicit skrivits ut i dessa dokument i och med att det 

svenska samhället grundar sig i en kristen tradition, dess värden och värderingar. Men, pga. 

den rådande samhällskontexten som är präglad av mångfald, anser vi att den bild eleverna 

möter av religioner och livsåskådningar i skolan inte blir en fullständigt representativ bild av 

deras vardag och det svenska samhället. 

Begreppen livsstilar och livshållningar är nytt för Religionskunskap 1 och är därmed en 

skillnad mellan de två dokumenten. Begreppen ingår i en kontext där eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sin förståelse för den mångfald som finns i det svenska samhället och 

vad det innebär att leva i ett samhälle som är präglat av denna mångfald. För undervisningen 

kan detta tillägg innebära att ungdomar ges möjlighet att jämföra sin verklighet med andras. 

Genom att belysa likheter och skillnader kan en förståelse och respekt för andra samhällen, 

kulturer och religioner uppnås genom att en vardaglig såväl som en global bild av livsstilar 

och livshållningar representeras. På så sätt får eleverna möjlighet att se vad dessa 

representationer kan innebära för människan. Begreppen är tolkningsbara och tolkningarna 

kan se olika ut beroende på den erfarenhet och bakgrund tolkaren har. Begreppen kan 

betraktas som synonyma, men utesluter inte att en nyansskillnad kan finnas där livsstil syftar 

till individens sätt att leva och livshållning till hur individen ser på sitt sätt att leva. I och med 

att begreppen är tolkningsbara hänvisar vi till den demokratiska koden vilken innebär att 

läraren har det ursprungliga tolkningsföreträdet för de livshållningar och livsstilar som ska 

belysas i undervisningen. Detta kan i sin tur innebära att det inte blir en fullständig 

representation av elevernas verklighet. Däremot kan vi inte utesluta elevernas delaktighet, att 

de ges möjlighet att reflektera och diskutera kring begreppen så att de får skapa en egen 

förståelse utifrån den egna kontexten. 

Ett tillägg i Religionskunskap 1, och därmed en skillnad, är att eleverna ska ges ”[…] 

möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, 

                                                 
5
 För att undvika missförstånd väljer vi att göra en definition av begreppet Världsreligion. ”En religion som inte 

är inriktad på ett enda folk utan gör anspråk på att vara giltig för alla människor har sin historiskt viktigaste 

exempel i kristendom och islam. Medan dessa båda religioner slagit rot i många delar av världen genom sin 

missionsiver, har t ex buddhismen och hinduismen utan sådana drivkrafter spritt sig utanför Indien, varför de 

också räknas till världsreligionerna. Likaså räknas judendomen till världsreligionerna därför att dess anhängare 

är spridda över hela världen” (Denzler, Ewald, Beskow & Svensson 2006:531). 
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sexualitet och socioekonomisk bakgrund” (se bilaga 4). Detta har tidigare antytts i 

Religionskunskap A som helhet och ett exempel på detta står i betygskriteriet MVG: 

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 (se bilaga 1). 

Införandet av begreppen i den nya ämnesplanen innebär en konkretisering av förhållandet 

mellan religion och människa. Konkretiseringen kan medföra ett underlättande för läraren i 

utformandet av undervisningen. Trots att detta har gjorts kvarstår möjligheten för tolkning av 

vad som ingår i begreppen. Det kan även innebära att läraren i mindre utsträckning kan 

förbise eller utesluta att olika perspektiv, förhållningssätt och relationer till religioner och 

livsåskådningar förekommer eftersom de fyra begreppen har skrivits till. Det behöver dock 

inte innebära något negativt utan läraren kan anpassa sin undervisning utifrån den aktuella 

elevgruppen, deras intressen och tidigare erfarenheter. 

5.4. Innebär ett tillägg nödvändigtvis en förändring?  

En tydlig förändring är att betygskriterierna har döpts om och från och med terminsskiftet 

kommer att kallas för Kunskapskrav. Enligt oss har de samma innehåll, dvs. 

undervisningsstoff, dock med vissa undantag. Skillnaden är att betygsskalan har ändrat format 

och finns i ytterligare två steg. Läraren måste fortfarande göra en bedömning av elevernas 

prestationer för en likvärdig betygssättning. Vi anser att kunskapskraven förblir målrelaterade 

likt föregående betygsskala och vi ser att det har gjorts ett försök att tydliggöra och precisera 

kriterierna för att öka kvaliteten i skolan. Vi anser dock inte att förtydligandet av 

begreppsanvändningen i den nya ämnesplanen har uppfyllts till fullo då det fortfarande 

kvarstår tvetydigheter. Exempel på detta är betydelseskillnaden mellan utförligt och 

välgrundat samt att eleverna ska utföra uppgifter enligt vissa, gott och mycket gott handlag. 

Tolkningsmöjligheterna gör det svårare för lärare att göra en jämlik bedömning utifrån 

begreppsanvändningen. Tillägget av två betygssteg kan, till skillnad från valet av begreppen, 

bidra till att en rättvisare bedömning är möjlig. I skoldebatten har det länge diskuterats om 

svårigheterna med en rättvis bedömning utifrån tre steg där elever har kommit i kläm. Fem 

steg gör det mer preciserat av vad som faktiskt krävs av eleverna för att uppnå ett visst betyg. 

För betyget Godkänt står det inte att eleverna ska analysera och reflektera medan det för 

kunskapskravet E står att eleverna ska kunna göra enklare analyser. Ett gemensamt krav för 

både kursplanens betygsskala och ämnesplanens kunskapskrav är att eleverna ska kunna 

redogöra för Kristendomen, Världsreligionerna och några livsåskådningar. I detta ska 
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eleverna exempelvis se till trosuppfattningarnas kännetecken, jämföra dem sinsemellan och 

tillämpa ett etiskt förhållningssätt. För kunskapskravet E ska eleverna även inta ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt där de sätter religion och vetenskap i förhållande till 

varandra, vilket inte står i betyget Godkänt. 

För betyget D ska eleverna uppfylla samtliga kriterier för betyget E och övervägande del av 

kriterierna för betyget C. Vad till övervägande del innebär är dock inte definierat vilket ger 

utrymme för tolkning och kan innebära ett problem vid betygssättning eftersom det inte finns 

en gemensam grund att utgå ifrån. Problematiken gäller även kunskapskravet B. Här förklaras 

inte heller begrepp för vad eleverna ska uppnå mer än att kriterierna för D ska vara uppfyllda 

till fullo och till övervägande del av kriterierna för betyget A. Problematiken för läraren och i 

slutänden för eleverna är att det inte finns några uttryckligen uppsatta krav för betyget B och 

därmed försvåras upprätthållandet av en likvärdig bedömning och betygssätting, vilket vi 

diskuterat tidigare. 

Gemensamt för Väl Godkänt och kunskapskravet C är att eleverna kan ge exempel på 

betydelsen av trosuppfattningar och dess inverkan på individ- och samhällsnivå, ur ett 

nationellt såväl som ett globalt perspektiv. För ett C ska eleverna vara utförlig och välgrundad 

i sitt resonemang. Intressant är att det inte uttryckligen står vad dessa begrepp innebär, trots 

att det läggs en betoning på dem, utan detta förläggs på lärarens tolknings- och 

avvägningsförmåga, vilket vi nämnt tidigare. 

Kunskapskravet A och betygskriteriet Mycket Väl Godkänt är de högst uppnåbara betygen 

och för att uppnå dessa ska eleverna ha uppnått samtliga av föregående kriterier. Skillnaden 

för kunskapskravet A är att eleverna ska uppfylla kriterierna på ett utförligt och nyanserat sätt 

och kunna redogöra för och behandla komplexa analyser och se samband mellan skilda 

företeelser som belyses i kursen, exempelvis förhållandet mellan vetenskap och religion. 

Även för detta kunskapskrav finner vi svårigheter med att se vad som förväntas av eleverna 

och vad läraren förväntas bedöma. Vi är fundersamma till om det finns en egentlig skillnad 

mellan utförligt och välgrundat, vilket särskiljer kunskapskraven B och A åt. 

Sammanfattningsvis vill vi uppmärksamma hur valet av begrepp för kunskapskraven i den 

nya ämnesplanen för Religionskunskap 1 är enhetliga eftersom det finns ett begränsat antal 

nyckelbegrepp och att dessa är skrivna i fet stil. Nyckelbegreppen anger på vilket sätt 

eleverna ska uppnå kraven, vilket följande citat för kunskapskravet E och A visar: 
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Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar 

samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om 

världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några 

livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck 

historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband 

och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i 

relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv (se bilaga 4). 

Detta till skillnad från betygskriterierna i Religionskunskap A där begreppen beskriver vad 

eleverna ska göra och uppnå, men inte i vilken utsträckning, vilket citaten för betygen G 

respektive MVG visar: 

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

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 (se bilaga 1). 

Innehållet förblir detsamma. Det är på vilket sätt eleverna ska visa sin kunskap om innehållet 

som har ändrats. 

Beroende på vad eleverna ska uppnå i betygskriterierna och kunskapskraven kan vi dra en 

parallell till Liljequists begrepp systemvärld och livsvärld. I systemvärlden redogör eleverna 

för sina inhämtade kunskaper, dvs. faktastoff medan eleverna i livsvärlden tillåts reflektera 

över sina inhämtade kunskaper utifrån den egna begreppsvärlden och därmed tillåts förankra 

kunskaperna till den personliga förståelsehorisonten. Detta visar på att kunskapssynen i de två 

dokumenten uppvisar en likvärdig syn och är förenlig, enligt vår mening, med den 

kunskapssyn vi tidigare definierade under avsnittet 1.4. Begreppsdiskussion. dvs. att kunskap 

är först uppnådd när eleverna har satt den förvärvade kunskapen i en kontext och fått 

förståelse för den. 
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6. Slutsats 

Vi har valt att slutligen kort precisera våra svar på de frågeställningar vi ämnade besvara i 

inledningen av denna uppsats. Sammantaget anser vi att de undersökta dokumenten uppvisar 

fler likheter än skillnader. Innehållet har förblivit detsamma, dvs. undervisningsstoffet, men 

att utformningen skiljer sig åt, såsom rubriknamnen. Däremot har innehållet förtydligats i 

ämnesplanen för Religionskunskap 1, i och med att en konkretisering av begreppen har gjorts. 

Ordvalen har begränsats för att skapa en enhetlighet av det som förväntas av läraren och 

eleven. Att antalet begrepp har begränsats ser vi som något positivt eftersom det minskar 

risken för missförstånd. Samtidigt ökar det möjligheten att målsättningen om en skola för alla 

kan uppfyllas. Det finns dock ingen begreppsförklaring till nyckelbegreppen, vilket förlägger 

ett ansvar på läraren i och med tolkningsutrymmet. 

Förändringen och inkluderandet av ett mer kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt i 

Religionskunskap 1 har betonats. Undervisningen ska skildra mångfalden av perspektiv för att 

eleverna ska få en verklighetstrogen bild av trosuppfattningar och religiösa utövare. 

Sammanfattningsvis anser vi att ämnesplanen i Religionskunskap 1 är tydligare än 

Religionskunskap A eftersom det under centralt innehåll beskrivs vad som ska utgöra det 

gemensamma undervisningsstoffet för ämnet. I Kunskapskraven återknyts det centrala 

innehållet under samtliga nivåer. För betygsstegen är det nyckelbegreppen som visar på vilket 

sätt eleverna ska uppnå kunskapskraven. I kursplanens betygskriterier i Religionskunskap A 

tillkommer det däremot tillägg för varje nytt betygsteg. För lärarens yrkesutövning kan denna 

förändring innebära en mer jämlik bedömning i och med att ämnesplanen är tydligare, mer 

enhetligt, lättare att överblicka och läraren kan se vad som verkligen ska betygsättas. 

7. Vidare forskning 

Efter att ha gjort undersökningen är vårt förslag till vidare forskning att undersöka lärares 

uppfattning av den nya ämnesplanen i Religionskunskap efter att den börjat tillämpas. Frågor 

som hade varit intressanta att undersöka är hur och om lärare upplever någon skillnad mellan 

att arbeta med den gamla kursplanen och den nya ämnesplanen, exempelvis vad gäller jämlik 

bedömning och det tvärvetenskapliga förhållningssättet. Det hade även varit av intresse att se 

hur lärare väljer att anpassa, variera och implementera ämnesplanen i sin 

religionsundervisning, med tanke på elevgruppen och programval. 
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8. Sammanfattning 

Från och med augusti i år börjar den nya läroplanen Gy11 att tillämpas med tillhörande 

ämnesplaner. Ambitionen som ligger till grund för den nya skolreformen är viljan att öka 

kunskapskvaliteten. Vi har valt att jämföra den nya ämnesplanen i Religionskunskap 1 med 

den nuvarande kursplanen i Religionskunskap A för Lpf94, vilka utgör vårt empiriska 

material. Vi frågade oss vilka ändringar som har skett, dvs. vilka likheter och skillnader som 

uppvisas i kurs- och ämnesplanerna. Dessutom har vi undersökt hur dessa kan komma att 

påverka läraren i sin yrkesutövning. 

Metoden för vår undersökning har varit en innehållsmässig textanalys med utgångspunkt i 

Lennart Hellspongs och Per Ledins analysmetod för brukstexter. För att skapa reliabilitet har 

vi utgått från religionsdidaktiker som Kjell Härenstam och Carl E. Olivestam, 

läroplansteoretiker som Ulf P. Lundgren och Göran Linde samt språkvetaren Basil Bernstein.  

Validiteten för undersökningen har grundats i att det finns mer än en giltig tolkning av 

dokumentens innehåll.  I och med tolkningsmöjligheterna har generaliserbarheten för vår 

undersökning minskat eftersom vi inte kan ta för givet att vi är ensamma om att göra våra 

tolkningar, vilket beror på subjektiviteten. Vi har grundat detta på de förkunskaper vi besitter i 

religionskunskap; ämnet, vetenskapen och dess historia, samt vår erfarenhet av läraryrket. 

Vår teoretiska utgångspunkt har vi hämtat från Ulf P. Lundgrens och Göran Lindes 

Läroplansteori och läroplanskoder. Koderna har hjälpt till att synliggöra texternas dolda 

meningar. I och med att vi har undersökt och jämfört likheter och skillnader mellan 

kursplanen i Religionskunskap A och ämnesplanen i Religionskunskap 1 har det möjligt för 

oss att uppmärksamma eventuella förändringar. 

Våra slutsatser är att ämnesplanen i Religionskunskap 1 är tydligare än kursplanen i 

Religionskunskap A, eftersom det under Centralt innehåll står vad det är som ska utgöra 

undervisningsstoffet. I Kunskapskraven återknyts det till det centrala innehållet under 

samtliga nivåer. För betygsstegen är det nyckelbegreppen som har visat på vilket sätt eleverna 

ska uppnå kunskapskraven. I kursplanens betygskriterier i Religionskunskap A tillkommer det 

tillägg för varje nytt betygsteg. Dessutom anser vi att kursplanen i Religionskunskap A och 

ämnesplanen i Religionskunskap 1 har uppvisat fler likheter än skillnader sett till 

dokumentens innehåll. En skillnad gentemot kursplanen i Religionskunskap A har varit att det 

i ämnesplanen står att undervisningen ska inkludera ett kritiskt och vetenskapligt 
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förhållningssätt. Ytterligare en skillnad är att ordvalen har begränsats för att skapa en 

enhetlighet i ämnesplanen för Religionskunskap 1. Valet att begränsa sig anser vi vara positivt 

eftersom det minskar risken för missförstånd och ökar möjligheten för att uppfylla målet om 

en skola för alla. Däremot finns det ingen begreppsförklaring till nyckelbegreppen, vilket 

förlägger ett ansvar hos läraren i och med tolkningsutrymmet. 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka verksamma lärare och deras 

uppfattning av den nya ämnesplanen i Religionskunskap efter att den börjat tillämpas. Det 

hade t.ex. varit intressant att undersöka om lärare upplever någon skillnad mellan att arbeta 

med den gamla kursplanen och den nya ämnesplanen. 

  



Högskolan i Halmstad 

Carolin Hedendahl & Sandra Löfbom 

 

34 

 

9. Käll- och litteraturförteckning 

Alexandersson, Mikael (red.) (1999). Styrning på villovägar: perspektiv på skolans utveckling

 under 1990-talet. Studentlitteratur. Lund. 

Bergström, Göran och Boreus Kristina (2005). Textens mening och makt. Metodbok i 

 samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Studenlitteratur. Lund. 

Bjärvall, Katarina (2000). Vad betyder mångfald på svenska? Rapport från en konferens och 

 ett forskarsamtal. Bulls tryckeri. Halmstad. 

Denzler, Georg, Ewald, Stefan, Beskow, Per och Svensson, Jonas (2006). Religionslexikonet.

 Forum. Stockholm. 

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.

 Myndigheten för skolutveckling. Serie: Forskning i fokus. Stockholm. 

Hartman, Ros Mari (red.) (2000). Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion,

 livsfrågor och etik. Skapande vetande nr. 37. Linköping Universitet. Linköping. 

Hellspong, Lennart och Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys.

 Studentlitteratur. Lund.  

Härenstam, Kjell (2000). Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja

 kunskap. Studentlitteratur. Lund. 

Liljequist, Kurt (1999). Skola och samhällsutveckling. Studentlitteratur. Lund. 

Linde, Göran (2001). Värdegrund och svensk etnocentrism. Studentlitteratur. Lund. 

Linde, Göran (2006). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur. 

 Lund. 

Lindensjö, Bo och Lundgren, Ulf P. (2010). Utbildningsreformer och politisk styrning.

 Stockholms universitet. Stockholm. 

Lundgren Ulf P. (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 

 Publica/Liber. Stockholm. 

Lundmark, Kjell; Staberg, Ulf och Halvarson, Arne (2009). Sveriges statsskick. Fakta och 

 perspektiv. Liber. Stockholm. 

Olivestam, Carl E. (2006). Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i 

 religionsundervisningen. Liber. Stockholm. 

Orlenius, Kennert (2001). Värdegrunden – finns den? Runa. Stockholm. 

Philgren, Gunnar och Svensson, Arne. (1992). Målstyrning - 90-talets ledningsform för

 offentlig verksamhet. Almqvist & Wiksell Förlag AB Ekonomiförlagen. Malmö. 

Richardson, Gunnar (1999). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 6.,

 rev. uppl. Studentlitteratur. Lund. 



Högskolan i Halmstad 

Carolin Hedendahl & Sandra Löfbom 

 

35 

 

Rombach, Björn. (1991). Det går inte att styra med mål! Studentlitteratur. Lund. 

Skolverket (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94. Fritzes. Stockholm. 

Skolverket (2010), Utmaningar för skolan - Den nya skollagen och de nya reformerna. 

 Fritzes. Stockholm. 

 

9.1. Elektroniska källor 

www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/sb/d/568/a/1981  

(2011-03-09 kl. 12.30) 

Ulf P. Lundgren 

http://fou.skolporten.com/art.aspx?id=a0A200000000p7Q&typ=art 

(2011-03-04, kl. 15.10) 

Bilagor 

1-2 Kursplanen i religionskunskap A 

3-4 Ämnesplanen i religionskunskap 1 

http://www.skolverket.se/sb/d/568/a/1981
http://fou.skolporten.com/art.aspx?id=a0A200000000p7Q&typ=art


Högskolan i Halmstad 

Carolin Hedendahl & Sandra Löfbom 

 

1 

 

Bilaga 1 

Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A 

Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

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

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 

uttrycksformer, tro och idéer 

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

vardags- och yrkesliv 

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

utgångspunkt 

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

samhället 

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

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

omgivning. 

Betygskriterier  

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.  

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. 

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. 

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.  
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Bilaga 2 

Kursmål för religionskunskap [A] på Gymnasiet 

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. 

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. 

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. 

Mål att sträva mot 
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, 

fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som rör tro, etik och 

livsåskådning, 

utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, traditioner och 

samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 

utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, 

värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och 

handla, 

fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religioners och 

livsåskådningars tolkningar av livet. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Under medeltiden fick församlingsborna i den romersk-katolska kyrkan lära sig texter som formulerade den 

kristna tron. Efter reformationen baserades folkundervisningen på Luthers lilla katekes som ett centralt 

dokument om den kristna tron. I högre skolor hade man en kristendomsundervisning av bredare slag. Under 

1800-talet vaknade kritiken mot en ensidig katekesundervisning dels av pedagogiska skäl, dels av ideologiska. I 

1919 års undervisningsplan behandlades Luthers lilla katekes som ett historiskt dokument, representativt för sin 

tid. I stället fick studier av Bergspredikan i Nya testamentet en central roll som utgångspunkt för reflektion över 

en gemensam värdegrund i samhället. 

Efter det att religionsfrihetslagen införts i Sverige 1951 blev kristendomsundervisningens roll i skolan 

problematisk. Under 1960-talet blev grundprincipen att skolans religionsundervisning skulle vara objektiv i den 

meningen att den sakligt och allsidigt skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar. Denna grundprincip 

har sedan utvecklats vidare inom religionskunskapsundervisningen samtidigt som existentiella frågor om liv och 

död, ansvar och skuld, liksom etik- och moralfrågor, kommit att spela en allt viktigare roll inom ämnet. 

Grundläggande i allt studium av religioner och andra livsåskådningar är frågor om tro och livstolkning, det vill 

säga frågor om verkligheten och världen, människan och värdena. I alla kulturer och i olika tider har människor 

gestaltat sitt behov av att tolka och tyda livet för att ge det en mening. Sådana tolkningsförsök har synliggjorts i 

samhällsbyggande, i arkitektur och stadsbyggnad, i bildkonst, musik och litteratur, i traditioner och berättelser. 
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Olika typer av livstolkningar har tagit och tar sig uttryck i religioner och andra livsåskådningar. Detta behov blir 

alltmer aktuellt i dag och tar sig uttryck i en mångfald som förstärks genom ökande internationella kontakter och 

av ett växande medieutbud. 

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. 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 Sverige har länge den 

tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett 

alltmer mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund också skapas 

utifrån andra religioner och livsåskådningar. 

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. 

Ämnet är uppdelat i två kurser. Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande 

kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa 

att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget 

ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. Kursen skall anknyta till elevens studieinriktning. 

Religionskunskap A är en kärnämneskurs. 

Religionskunskap B bygger på kurs A och breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Utifrån vald 

studieinriktning och egna behov får eleverna möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter på 

tros- och livsåskådningarnas område. Religionskunskap B är gemensam kurs inom kultur- och 

samhällsvetenskapsinriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet. 
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Bilaga 3 

Ämne - Religionskunskap 

Ämne - Religionskunskap 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär 

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

hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens 

betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper 

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

om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den 

värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en 

samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge 

eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska 

ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel 

beträffande frågor om skapelse och evolution. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan 

motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att 

tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan 

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

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera 

och argumentera. 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

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

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

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

analysera dessa. 

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

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

livsåskådningar. 
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Bilaga 4 

Religionskunskap 1, 50 poäng - Kurskod: RELREL01 

Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar 

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

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

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

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

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 

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

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

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

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt 

översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin 

analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i 

relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven 

översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar 

och underbygga sina resonemang med enkla argument. 

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel 

analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan 

översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom 

kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna. 

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en 

enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla 

resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska 

föreställningar. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt 

redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys 

förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till 

individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra 
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för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina 

resonemang med välgrundade argument. 

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en 

analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan 

utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom 

kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna. 

Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en 

analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade 

resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska 

föreställningar. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar 

samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser 

om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar 

och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan 

världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade 

och nyanserade argument. 

Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en 

komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och 

nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till 

etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och 

vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna. 

Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, 

genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade 

argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. 

 

 


