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”Emellertid  skulle  det  vara  ödesdigert,  om  skolan  betraktade 
kunskapsmeddelandet  uteslutande  ur  praktisk  synpunkt. 
Kunskapsmeddelandet bör ytterst syfta till personlighetsutveckling, 
till  kulturellt  medvetande,  till  insikt  om  människans  plats  i 
världsalltet,  till  ödmjukhet inför tillvarons mystik och till  vilja att 
sätta  in  sitt  liv  i  det  stora  sammanhanget.  Sammanhängande  och 
fördjupade kunskaper har sitt stora värde oberoende av möjligheten 
att kunna använda dem praktiskt. På dem måste sanningssökandet 
och  livsorienteringen  bygga,  utan  dem  lämnas  fältet  fritt  för 
vidskepelse och kulturskymning.”
- SOU 1948:27, s. 4

”Jag  anser  att  tillgången  till  gymnasieutbildning  och  gymnasial 
vuxenutbildning är en strategisk fråga och bör ses som en del av 
infrastrukturen i en kommun, region eller samverkansområde mellan 
kommuner.  Det  har  betydelse  för  arbetslivet,  både  privata  och 
offentliga  arbetsgivare,  att  det  finns  tillgång  till  välutbildad 
arbetskraft och det har betydelse för tillväxtfrågor och näringspolitik 
i  en kommun eller  region och för  landet  som helhet.  [...]  Därför 
föreslår  jag  att  gymnasieskolans  uppdrag  att  tillgodose 
kompetensförsörjningsbehov  för  arbetsliv  och  högskolesektor 
förtydligas  i  skollagen.  Det  innebär  också  att  jag  föreslår  att 
avnämare,  arbetsliv  och  högskolesektor  får  en  tydlig  roll  när  det 
gäller att ställa krav på vilka mål utbildningen bör leda till.”
- SOU 2008:27, s. 22
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Del I – Studiens utgångspunkter

1. Inledning

Hösten 2010 presenterades Skolverkets nya ämnesplan för religionskunskapsämnet i den nya 

gymnasieskolan (Gymnasieskola 2011). Det första som slog mig när jag läste den nya 

ämnesplanen, var hur tidigare referenser till “egna ställningstaganden”, “tolerans” och 

grupparbeten i stort sett helt försvunnit, liksom de tidigare skrivningarna om livstolkning och 

utvecklande av en egen personlig hållning.

De här förändringarna bör, bland annat, förstås mot bakgrund av att religionsundervisning i 

Sverige traditionellt har förts med två uttalade syften, dels att ge elever kunskap om religioner 

(ett kunskapsorienterande perspektiv) och dels att ge elever redskap för att själva forma en 

uppfattning i frågor om religion och livsåskådning (ett existentiellt reflekterande perspektiv). 

Det existentiellt reflekterande perspektivet tycks ha tonats ned i den nya ämnesplanen.

Att det är en viktig fråga kan illustreras av en anekdot från min VFU-period. Under ett samtal 

rörande den nya ämnesplanen för religionskunskap tog jag upp min oro över att de 

personlighetsutvecklande inslagen såg ut att försvinna eller åtminstone tonas ned avsevärt. En 

av lärarna som deltog i samtalet menade att det inte var något större problem, eftersom 

ämnesplanen inte förbjuder sådana inslag. Det skulle med andra ord stå varje lärare fritt att 

fortsätta undervisa som man alltid gjort, vilket förvisso är sant. Däremot menade en annan 

lärare senare under samtalet, att förändringen var bra eftersom just den här läraren upplevt de 

personlighetsutvecklande inslagen som svårhanterliga. Det kunde lätt bli hätska diskussioner i 

klassrummet när religion behandlades utifrån elevernas egen situation. Med ändringarna i 

ämnesplanen skulle just den här läraren kunna slippa dessa moment. Och det är här det kan bli 

problematiskt.

Om det är upp till läraren att själv välja om de existentiella och personlighetsutvecklande 

inslagen ska finnas med i undervisningen, finns det en risk att dessa försvinner. Dels för att 

läraren kan uppleva inslagen som svårhanterliga, men också eftersom både läraren och 

eleverna har ett pressat schema. Med begränsat antal timmar till förfogande, kan man förvänta 

sig att det som först stryker på foten, för både lärare och elever, är sådant som inte 

uttryckligen ska ingå enligt ämnesplan och betygskriterier.
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1.1 Bakgrund

Den nya gymnasieskolreformen bygger på ett antal förarbeten, och har föregåtts av en viss 

debatt i fråga om relationen mellan existentiell reflektion och kunskapsorientering. Jag 

kommer här kort redogöra för några av de förarbeten och inslag i debatten som jag anser har 

betydelse för arbetet.

1.1.1 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola är den utredning som ligger till grund för 

Gymnasieskola 2011. Utgångspunkten där är att läroplanen och dess kunskapssyn fortfarande 

gäller, och ligger till grund för förslagen i utredningen. Vidare har utredningen två principiella 

utgångspunkter, ”ungas rätt till en god utbildning” och att gymnasieskolan ”är en strategisk 

del av kompetensförsörjningen på nationell och regional nivå”. (SOU 2008:27, s. 186ff)

Det slås också fast att religionskunskapens roll som gymnasiegemensamt ämne hänger 

samman med skolans uppdrag att förbereda elever för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Religionskunskap, liksom samhällskunskap och historia, syftar enligt utredningen till att ge 

eleverna ”en förbättrad kunskap om viktiga sammanhang i det moderna samhället, såväl 

internationellt som nationellt”. (SOU 2008:27, s. 357)

Utredningen påpekar också att ämnesplanerna, som ersätter de gamla kursplanerna, ska vara 

tydligare och enklare, så ”att de inte kräver att skolor och lärare tar fram lokala ämnesplaner 

utan att de kan fungera som underlag för lärarens planering tillsammans med eleverna”. (SOU 

2008:27, s. 588) Ämnesplanerna ska vara strukturerade utifrån ett syfte, som avgränsas dels 

av ett centralt innehåll och dels av betygskriterier. Det centrala innehållet ”ska ange det 

innehåll som samtliga elever ska ha med sig efter slutförd kurs”, (SOU 2008:27, s. 589) och 

betygskriterierna ”ska ange med vilken kvalitet de ämnesspecifika kompetenserna som 

uttrycks i ämnets mål är uppnådda i den aktuella kursen kopplat till den aktuella kursens 

centrala innehåll” (SOU 2008:27, s. 590). Med andra ord, det finns ett generellt syfte för 

ämnet (t.ex. religionskunskap) vilket preciseras och avgränsas av ett centralt innehåll och 

betygskriterier för den specifika kursen (t.ex. Religionskunskap 1).

Utredningen pekar också på behovet av stödmaterial. Detta stödmaterial är under arbete, och 

finns när jag skriver det här arbetet ännu inte tillgängliga.

2



1.1.2 Proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Prop. 2008/09:199 ligger alltså till grund för den nya gymnasieskolan där den nya 

ämnesplanen för religionskunskap ingår. I propositionen anges som principiella 

utgångspunkter att:

”Varje samhälle har en skyldighet att ge alla ungdomar en utbildning som 
förbereder dem för ett liv som vuxna. Människor växer med kunskap. 
Utbildning är en mänsklig rättighet som ger individen möjlighet att öppna nya 
dörrar, se nya perspektiv och ökar individens valmöjligheter. Bildning ger 
människor makt och möjlighet att forma sina egna liv.”

Vidare fastslås att:

”Gymnasieskolans struktur och innehåll behöver utvecklas och kvaliteten höjas, 
för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs för 
personlig utveckling, aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv, vidare studier 
och livslångt lärande.”

Propositionen betonar alltså både utbildningens roll för en personlig utveckling som sätter 

eleven i centrum, och ett stärkande av det kunskapsorienterande perspektivet. Jag menar att 

både utredningen och propositionen ger stöd för tanken att personlig utveckling och 

kunskapsorientering ska finnas som utgångspunkter för utbildningen.

1.1.3 Gymnasieskola 2011

Ämnesplanens struktur förklaras i Skolverkets skrift Gymnasieskola 2011. Där anges att varje 

ämne har en ämnesplan, vilken innehåller ämnets syfte, mål och kurser. För varje kurs anges 

ett centralt innehåll och kunskapskrav.

Ämnets syfte anger vad som ska prägla undervisningen i ämnet, i sin helhet. Syftet innehåller 

alltså både sådant som ska betygssättas och sådant som inte ska betygssättas. Exempel på 

sådant som inte ska betygssättas anges som värdegrundsfrågor och elevers tillit till sin egen 

förmåga. Personlig utveckling nämns inte specifikt, men en rimlig tolkning är att både sådant 

som betygssätts och sådant som inte gör det, kan sägas ingå i personlig utveckling.

Ämnets mål anger de kunskaper eleverna ska ges förutsättning att utveckla inom ämnet. 

Målen konkretiserar syftet, och anger dessutom vad det är som ska betygssättas. Målen är 

formulerade i enlighet med de kunskapsformer som återfinns i läroplanen – fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. I målen uttrycks dessa som förmåga att, kunskaper om, förståelse  

3



av och färdigheter i att. Kunskaper om innefattar både faktakunskaper och förståelse. 

Färdigheter i att innebär att veta hur man gör något, och kunskapen att göra det. Förmåga att 

är ett brett begrepp, som innefattar samtliga av läroplanens s.k. ”fyra f”. Det är också att 

jämföra med begreppet kompetenser.

Det centrala innehållet anger minimikraven på vad som ska ingå i kursen, för att eleven ska 

anses ha möjlighet att uppnå målen.

Kunskapskraven utgår ifrån och svarar på målen. De kan också i vissa fall ha kopplingar till 

det centrala innehållet, på så sätt att de antingen kan gruppera ihop sådant som är specificerat i 

det centrala innehållet – eller omvänt, specificera sådant som är ihop skrivet i det centrala 

innehållet. Progressionen i kunskapskraven avser graden, inte typen av kunskap. Samtliga 

kunskapsformer bedöms likvärdiga, och ska finnas med i varje betygssteg – det som skiljer 

sig mellan stegen är till vilken grad de olika målen är uppfyllda.

1.1.4 Ämnesdebatten

Förändringarna i religionskunskapsämnet inför Gymnasieskola 2011 tycks inte ha föregåtts av 

någon större debatt. I första hand har diskussionen gällt vilket utrymme som ska ges åt 

kristendomen i förhållande till övriga religioner. Frågan om existentiell personlig utveckling 

har inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Ett undantag är tidskriften Religion och 

Livsfrågor, som ägnat ett temanummer (Religion och Livsfrågor, nr. 2) åt frågan.

I ledarartikeln, Den existentiella reflektionens nedtonade roll (Osbeck 2011), lyfter Christina 

Osbeck fram att det centrala innehållet i den nya ämnesplanen i första hand berör ”analys av 

livsfrågor framskrivna av andra” (Osbeck 2011, s. 3), vilket också går igen i kunskapskraven. 

Osbeck poängterar att livsfrågepedagogiken infördes som ett redskap för läraren och eleven 

att närma sig religions- och livsåskådningsfrågorna. Men även om det centrala innehållet och 

kunskapskraven saknar direkt hänvisning till en existentiell reflektion, menar Osbeck att den 

existentiella reflektionen finns i ämnets syfte och att läraren därför bör låta undervisningen 

behandla även det perspektivet.

 

Ulf Jämterud (2011) har genomfört en intervju med de två utredarna som haft huvudansvar 

för den nya ämnesplanen. De menar att även om den existentiella dimensionen kan anses ha 

tonats ned något, stämmer det inte att ämnet därigenom fått en mer ”samhällsorienterande 
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kunskapsinriktning snarare än en existentiellt tolkande inriktning”. (Jämterud 2011, s. 7) Den 

tydligare religionsvetenskapliga inriktningen som ämnesplanen ger uttryck för, utesluter inte 

existentiella frågor enligt utredarna. Man betonar också att den nya ämnesplanen bygger på en 

tydlig progression från grundskolan, och att det på grundskolan fortfarande finns inslag av 

existentiell tolkning.

I Tro och kunskap om tro ställer Ola Björlin (2011) frågan ”Vad händer med ett 

religionskunskapsämne som saknar existentiell ansats?”. (Björlin 2011, s. 10) Han tecknar en 

historik över religionskunskapsämnet, och konstaterar bl.a. att klassrummen under 80- och 

90-talen blev mer religiöst och kulturellt heterogena. I samband med detta förändrades 

integrationsuppdraget, och större fokus lades på att förmedla och gestalta det svenska 

samhällets gemensamma värdegrund. (Björlin 2011, s. 11)

Det som tidigare varit ett ”katekesämne” blir under 1900-talet ”ett ämne där den kristna etiken 

så småningom blev lika viktig som trosläran.” Från 60-talet fick religionsämnet karaktären av 

icke-konfessionell livsfrågepedagogik. Björlin skriver: ”Att utveckla verktyg att bearbeta den 

personliga livshållningen har fått ge vika för att ge en större kunskap om och förmåga till 

analys av det polykulturella och mångreligiösa svenska samhället, något som i och för sig 

måste vara av stor betydelse för att kunna navigera i samtidens värdekonflikter där det också 

finns arter och avarter av religion som är ytterst problematiska”. (Björlin 2011, s. 12)

Björlin menar också att livsfrågor ställs mot livsåskådningsanalys. Tanken tycks vara att 

”individens religiösa (inre) liv och hennes samhälleligt – politiska (yttre) liv bör hållas isär”. 

(Björlin 2011, s. 13) För att leva i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, menar 

Björlin att elever behöver utveckla både sina egna tros- och värdeföreställningar samt 

kunskap och analys av andras uppfattningar och religioners förhållningssätt.

Karin Nordström (2011) menar i sin artikel, Botade från objektivitetskramp, att den nya 

ämnesplanen låter eleverna komma närmre religionerna än de tidigare kursplanerna genom att 

man tydligare utgår från människors erfarenheter och en respekt för religiös mångfald. 

Nordström menar att de nya ämnesplanerna ger uttryck för ”ett relationellt och etiskt 

perspektiv” på religion, med hänvisning bl.a. till ämnesplanens skrivning att ämnet ska 

behandla ”hur religion kommer till uttryck i handling och förhållningssätt gentemot etiska och 

existentiella frågor”. (Nordström 2011, s. 15)
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I artikeln Från livsfrågor, etik och reflektion till samhälle, kunskap och analys menar Sven-

Åke Selander (2011) att den nya ämnesplanen uppvisar en förskjutning mot samhällsaspekter, 

kunskap och analys. (Selander 2011, s. 20) Kunskap kopplas i ämnesplanen till övning i 

analys och kritiskt tänkande, där analys får en kunskapsinhämtande funktion. Det är ett större 

fokus på kunskap och rationaliserande tankesätt, snarare än på ett individuellt 

ställningstagande. Selander menar också att egna reflektioner – som i läroplanen från 1994 

utgjorde utgångspunkt – i den nya ämnesplanen möter eleverna ”mer som konsekvenser av 

kunskapsstudiet och analysen”. (Selander 2011, s. 21)

1.2 Syfte

Det övergripande syftet med arbetet är att tolka vad styrdokumenten för Gymnasieskola 2011 

säger om existentiell reflektion i gymnasieämnet religionskunskap. Ett annat syfte är att 

belysa relationen mellan existentiell reflektion och kunskapsorientering, för att klargöra vad 

framför allt existentiell reflektion kan innebära, och varför det existentiellt reflekterande 

perspektivet behövs i religionskunskapen.

1.2.1 Personlig relevans

Det här är ett examensarbete som skrivs inom ramen för LU90 (“det korta lärarprogrammet”), 

där jag just nu läser in behörighet som gymnasielärare i religionskunskap och filosofi. Jag har 

valt att fokusera på religionskunskap då det är mitt huvudämne, men också eftersom jag sedan 

tidigare har ett stort intresse för frågor som rör pluralism och mångkultur – centrala frågor 

inom religionskunskap. Jag har tidigare skrivit ett arbete som rör just pluralism och 

mångkultur i Malaysia, men där det arbetet skrevs inom ramen för tillämpad etik utifrån ett 

socialpolitiskt perspektiv, skrivs det här arbetet alltså inom ramen för religionsdidaktik.

1.2.2 Professionell relevans

Som lärare är det viktigt att dels förstå hur styrdokumenten (skollagen, läroplanen och 

ämnesplanen) ställer upp mål och krav samt sätter gränser för undervisningen. De nya 

ämnesplanerna för geografi- och matematikämnet blev noga granskade och debatterade under 

hösten 2010, men en liknande diskussion kring religionsämnet saknades. I ett samhälle som 

alltmer präglas av mångkultur och pluralism, inte minst i fråga om religioner, är det viktigt att 

dessa frågor blir belysta. Arbetet borde kunna fungera som stöd för religionslärare, när de ska 

utforma undervisningen.
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1.2.3 Vetenskaplig relevans

Som nämnts ovan har det inte förts någon omfattande debatt kring just förändringen i 

Gymnasieskola 2011 av religionsämnet. Däremot har det inför tidigare förändringar förts en 

livlig debatt, inte minst kring den nya läroplan som antogs 1994 (Lpf94) och kring vilken roll 

kristendomen skulle spela i skolan. En liknande diskussion angående kristendomens ställning 

i den nya ämnesplanen fördes visserligen på dagspressens debattsidor även inför 

Gymnasieskola 2011. Däremot har inte den specifika fråga som jag avser att titta på 

diskuterats, och jag menar att det finns viktiga poänger här, inte bara specifikt för läraryrket 

utan för hur samhället ställer sig inför pluralism i allmänhet.

När frågan har tagits upp, har det ofta handlat om hur utrymmet mellan olika religioner ska 

fördelas, om religion ska undervisas konfessionellt, om ett inifrån- eller utifrånperspektiv ska 

anläggas eller om religion över huvudtaget ska undervisas i skolan. Jag kommer istället att 

fokusera på syftet för religionsundervisningen och särskilt förhållandet mellan existentiell 

reflektion och kunskapsorientering, något som jag inte har hittat i min litteraturgenomgång. 

Jag har också saknat en mer djupgående diskussion och analys av vissa för 

religionskunskapen centrala begrepp. Genom att hämta inspiration från det socialpolitiskt 

etisk forskningsområdet hoppas jag kunna bidra till att både bredda och fördjupa det 

religionsdidaktiska forskningsområdet.

1.3 Frågeställning

Min huvudfråga är Vilket utrymme ges den existentiella reflektionen i religionskunskapsämnet  

i Gymnasieskola 2011? Då ”existentiell reflektion” är ett vagt begrepp behöver jag också 

svara på frågan Hur kan man tolka existentiell reflektion inom ramen för religionskunskap?

1.4 Avgränsning

Uppsatsen kommer att fokusera på styrdokument för religionskunskap på gymnasienivå. Att 

jag väljer att endast titta på religionskunskapsämnet för gymnasiet, och inte grundskolan är 

dels för att jag läser till just gymnasielärare men också av utrymmesskäl. Eftersom att 

progressionen mellan grundskolan och gymnasiet har betonats ytterligare i Gy11, skulle det 

kunna vara relevant att även undersöka den existentiella reflektionen på grundskolan.
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I ämnesplanen ingår Religionskunskap 1, Religionskunskap 2 och Religionskunskap - 

Specialisering, men då det endast är kursen Religionskunskap 1 som är gymnasiegemensam 

kommer jag bara att beröra den. Jag kommer också endast beröra för ämnet relevanta delar i 

Skollagen och Läroplanen.

Fokus ligger alltså på styrdokumenten, och uppsatsen kommer inte att ta upp elevers 

uppfattning och upplevelse av dessa styrdokument, eller hur styrdokumenten faktiskt 

tillämpas. En empirisk, kvantitativ eller kvalitativ, undersökning över tid är inte praktiskt 

möjlig då styrdokumenten togs i bruk först höstterminen 2011.

Ett alternativ till att studera styrdokumenten för gymnasiet vore dessutom att undersöka 

lärarutbildningen, för att se vilken betydelse och vilket genomslag de nya styrdokumenten har 

där. Detta har jag valt att inte ta upp i arbetet.

Det här är inte en jämförande studie. Jag kommer alltså inte jämföra de nya styrdokumenten 

med de som gällde före augusti 2011. En sådan studie skulle också vara intressant, men jag 

gör bedömningen att det är mer relevant att se vad som faktiskt sägs i de nya styrdokumenten. 

Däremot kommer jag att ge en historisk översikt över ämnet, för att ändå sätta frågan i ett 

historiskt perspektiv.

Arbetet har huvudsakligen ett svenskt perspektiv. Detta beror på att svensk 

religionsundervisning skiljer sig från andra länders på väsentliga punkter. Den svenska 

religionsundervisningen är icke-konfessionell, men till skillnad från andra länder som också 

har en icke-konfessionell undervisning är den svenska inte enbart kunskapsorienterande. 

Eftersom den svenska religionsundervisningen, framför allt livsfrågepedagogiken, är 

inspirerad av engelsk religionsundervisning, har jag valt att inkludera en del engelska 

perspektiv.

1.5 Tidigare forskning

Tidigare arbeten, så som Kerstin von Brömssens (2003) avhandling Tolkningar,  

Förhandlingar och Tystnader och Björn Falkevalls (2010) avhandling Livsfrågor och 

Religionskunskap har behandlat delar av det jag kommer att undersöka, men med andra 

fokusområden och delvis andra utgångspunkter. von Brömssen fokuserar i sin avhandling på 

högstadieelever, deras tal om religion och hur de konstruerar sin egen och andra identitet i 
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förhållande till religion. Falkevall fokuserar på lärarstudenter och deras tolkning och 

förståelse av livsfrågepedagogik.

Jag har också tagit del av tre andra examensarbeten inom LiUs lärarprogram - Jan Svenssons 

Religion ett ämne i förändring från 2001, som genom läroplaner och en religionsdidaktisk 

debatt studerat religionsämnets utveckling under 1900-talet, samt kopplat det till en empirisk 

undersökning om lärares och elevers åsikter om ämnet i grundskolan; Pernilla Lejons Livets  

skola - Religionsundervisningens bidrag till gymnasieungdomars livsfrågor och livstolkning 

från 2007, som är en kvalitativ intervjustudie av hur gymnasieungdomar ser på 

religionsundervisningen; Rebecka Törnqvists En religionsundervisning för alla - verklighet  

eller utopi? En jämförelse mellan intervjuer med svenska lärare och Englands och Tysklands  

läroplaner från 2011, där frågan ställs om svensk religionsundervisning har något att lära från 

tysk och engelsk. Jag har endast använt dessa arbeten för att få en överblick av området, och 

kommer inte referera till dem i det föreliggande arbetet.

1.6 Disposition

Arbetet består av fyra delar. Den första delen (Del I) består av studiens utgångspunkter. Den 

andra delen (Del II) kommer att behandla frågan Hur kan man tolka existentiell reflektion  

inom ramen för religionskunskap?. Utifrån en genomgång av religionsämnets historia, i första 

hand ur ett svenskt perspektiv men även med inslag av ett engelskt perspektiv, kommer jag att 

identifiera markörer för existentiell reflektion. För att göra tolkningen av existentiell 

reflektion tydligare, kommer jag dessutom att sätta den i relation till kunskapsorientering.

Den tredje delen (Del III) kommer att behandla huvudfrågan, Vilket utrymme ges den 

existentiella reflektionen i religionskunskapen i Gymnasieskola 2011?. Här kommer jag att 

tolka och analysera styrdokumenten för religionskunskap, med hjälp av de markörer jag 

identifierat i den första delen.

Arbetet avslutas med en diskussion och studiens slutsatser, samt förslag på vidare forskning 

(Del IV).

2. Metod

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka balansen mellan existentiell reflektion och 

kunskapsorientering i styrdokumenten för religionskunskap i Gymnasieskola 2011. 
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Utgångspunkten är därför kvalitativ snarare än kvantitativ. Jag har inga ambitioner att förklara 

varför ämnesplanen ser ut som den gör, även om motiven bakom dess utformande givetvis 

spelar in i hur den bör analyseras och tolkas. Eftersom mitt intresse riktas huvudsakligen mot 

styrdokument faller det sig naturligt att använda en textorienterad metod, till skillnad från 

exempelvis en intervjustudie. Två sådana metodansatser är hermeneutik och kvalitativ 

textanalys.

Min frågeställning är riktad direkt till texten, och möjliga tolkningar av den. Det handlar alltså 

inte om att använda texten som redskap för att förstå eller analysera något annat. Det här 

utesluter en kvalitativ textanalys, som i första hand används för att just analysera, kartlägga 

eller förstå t.ex. en samhällsdebatt, politiska åsikter eller framställning av samhällsfenomen i 

medier med hjälp av texter (Fejes & Thornberg (red.) 2009). Istället kommer jag utgå ifrån en 

hermeneutiskt inspirerad metod.

Hermeneutisk metod har tre huvudfåror (Fejes & Thornberg (red.) 2009), existentiellt inriktad 

hermeneutik som riktar in sig på förståelse av en text eller utsagas författare, misstankens 

hermeneutik som fokuserar på fenomenet texten eller utsagan handlar om, och allmän 

tolkningslära som fokuserar på förståelsen av budskapet i texten. Texten används, tolkas eller 

analyseras sedan för att svara på frågor om författaren, fenomenet eller budskapet. Vid 

tolkningen placeras texten in i ett sammanhang för att fördjupa förståelsen. Det är också 

viktigt att vara uppmärksam på och medveten om den egna förförståelsen, eftersom den 

kommer påverka tolkningsarbetet.

Det jag främst tar med mig från den hermeneutiska metoden, är betydelsen av att placera 

texten i ett sammanhang. Jag tar också fasta på vad den hermeneutiska metoden säger om den 

egna förförståelsen och dess betydelse för tolkningsarbetet, och kommer därför inledningsvis 

kort redogöra för mina teoretiska utgångspunkter.

Existentiell reflektion och kunskapsorientering som begrepp nämns inte uttryckligen i 

styrdokumenten. Jag kommer därför att identifiera markörer för dessa begrepp. För att kunna 

göra en jämförelse mellan de olika styrdokumenten, behöver markörerna vara gemensamma 

för samtliga dokument. Dessa markörer kommer användas för att tolka dokumenten. För att 

inte hamna i ett cirkelresonemang, väljer jag att identifiera markörerna utifrån en historisk 

beskrivning av ämnet, istället för att gå direkt till styrdokumenten i sig. Det för också med sig 
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att markörerna får en historisk förankring. Dessutom får de en vetenskaplig förankring genom 

den begreppsliga definitionen.

En nackdel med del med en hermeneutiskt inspirerad metod är att analysen och resultatet är 

beroende av mina egna tolkningar, i flera led. Både när det gäller identifierande av markörer, 

tolkningen av markörerna, samt tolkningen av dokumenten utifrån dessa markörer. Genom att 

tydligt redovisa hur jag resonerar, är det min förhoppning att mina tankar och argument ska 

bli tydligt synliggjorda. Därför kommer jag också att tydligt redovisa för mina egna teoretiska 

utgångspunkter.

2.1 Urval

Det material som används som utgångspunkt för begreppsanalysen i Del I utgörs av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som behandlar religionsundervisningen samt de 

begrepp som används i analysen i Del II. 

Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen i Del II utgörs av de styrdokument 

som reglerar religionsundervisningen. I första hand ämnesplanen för religionskunskap, men 

också Skollagen och Skolverkets förslag till reviderad läroplan.

2.2 Perspektiv

Hermeneutisk metod betonar den egna förförståelsen och dess betydelse för analysarbetet. 

Min förförståelse bygger på en kombination av socialkonstruktionistiskt perspektiv, en 

förståelse av skolan som institution samt en i huvudsak rekonstruktionistisk syn på 

läroplansteori. Mitt didaktiska perspektiv är i huvudsak hämtat från Carl Anders Säfström, 

och vad han kallar ”skillnadens pedagogik”. Jag kommer därför att kort redogöra för mina 

egna utgångspunkter samt den syn på ämnesplanen som jag hade inför det här arbetet.

2.2.1 Socialkonstruktionism

Mitt övergripande perspektiv är socialkonstruktionistiskt. Socialkonstruktionsism är ett brett 

och mångfacetterad perspektiv, men dess huvudfåra kan sägas utgöras av Peter Berger och 

Thomas Luckmanns idéer från mitten av 1960-talet. Deras huvudsakliga utgångspunkt var 

fenomenologin, men även andra kunskapssociologer som Marx, Durkheim, Weber och Mead 

(Alvesson & Sköldberg, s 82-83). Grundantagandet är ”att verkligheten är just socialt 

konstruerad” (Alvesson & Sköldberg, s. 81). Vi lever i olika sådana socialt konstruerade 
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verkligheter, där den ”vanliga vardagsvärlden” utgör en slags grund. Denna verklighet delar 

vi med andra, och gemensamt skapar vi alltså världen, bl.a. genom ”typifiering” (hur vi delar 

in andra i t.ex. elev, syster, kollega) och ”objektifiering” (ett permanentande av vissa 

meningsuttryck i materiell form, t.ex. språk, tecken och symboler) (Alvesson & Sköldberg, s. 

85).

Gemensamt skapar vi en ”social ordning”, en strukturering av vårat handlande, och för den 

sociala ordningen är institutioner och institutionalisering centralt (Alvesson & Sköldberg, s. 

85). Institutioner förstås som varaktiga och i någon mån formaliserade vanor och 

kategoriindelningar (typifieringar) som styr och formar våra handlingsmönster. Med tiden 

“externaliseras” och “objektifieras” dessa, och de uppfattas då som självständiga från oss 

(åtminstone från oss som individer). (Alvesson & Sköldberg, s. 86) Kunskap och erfarenhet 

kan föras över och “lagras” i dessa externaliserade och objektifierade institutioner, för att 

sedan åter införlivas hos individer. (Alvesson & Sköldberg, s. 87) På så sätt fungerar 

institutioner som kraftfulla verktyg för skapandet och upprätthållandet av en social verklighet, 

samt för överförande av kunskap och erfarenheter från en generation till nästa. Språket är i sig 

ett viktigt redskap för detta, både för överföring och legitimering.

Socialkonstruktionism är alltså intresserad av hur den sociala konstruktionen av olika 

fenomen går till och ser ut. Olika inriktningar av socialkonstruktionism skiljer sig åt med 

avseende på hur stort man gör avståndet mellan sociala konstruktioner och en objektiv 

verklighet, vad som anses vara konstruktionernas kärna och om gränsdragningen mellan det 

som observeras och den som observerar (Alvesson & Sköldberg, s. 99-100). En kritik som 

ibland riktas mot socialkonstruktionism är att den ofta stannar vid en deskriptiv beskrivning 

av sociala konstruktioner. Även om så inte alltid behöver vara fallet kan teorin med fördel 

kombineras med andra, mer kritiskt / analytiska ansatser och metoder, så som diskursanalys 

och kritisk tolkning.

2.2.2 Skillnadens pedagogik

I Skillnadens pedagogik - nya vägar inom den pedagogiska teorin från 2005, presenterar Carl 

Anders Säfström “en pedagogisk/didaktisk teori som leder oss bortom debatten om 

modernt/postmodernt” (Säfström 2005, s. 5). Det Säfström gör är att flytta fokus från kunskap 

till etiska aspekter som utgångspunkt för utbildning och undervisning. Han menar att istället 

för att ställa frågan “hur vi kan leva med andra” bör vi ställa frågan “hur skall man leva för 
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den andre”. Den förra frågan reducerar den andre till ett objekt för kunskap, medan den senare 

visar på den andre som någon - d.v.s. ett subjekt - jag har ansvar för. (Säfström 2005, s. 10)

Säfström menar vidare att utbildning måste vara något annat än socialisation - där 

socialisation förstås som en reduktion av “individualiteten hos individen till att passa en 

kollektiv representation av ett givet samhälle och den andre blir något av en abstrakt kategori 

formad att passa ett socialt helt” (Säfström 2005, s. 26). Utbildning som socialisation innebär 

en utradering av olikhet, samtidigt som olikhet är förutsättningen för lärande. För Säfström 

handlar utbildning alltså om att ställas inför den andre.

Det här är en tilltalande tanke för mig av två skäl. Den stämmer väl överens med både den 

kognitivistska och socio-kulturella didaktisk teorin, i det att båda teorierna betonar just mötet 

med det nya och okända som startpunkt för lärande. Den ger dessutom en hoppfull bild av hur 

vi kan leva i ett samhälle präglat av mångfald och föränderlighet.
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Del II – Hur kan man tolka existentiell reflektion och kunskapsorientering 

inom religionskunskap?

3. Existentiell reflektion och kunskapsorientering

Genom att teckna en bild av den svenska religionskunskapens historia hoppas jag kunna 

identifiera begreppsliga markörer för existentiell reflektion och kunskapsorientering, som jag 

sedan kan använda i min analys av styrdokumenten. 

3.1 Från konfessionell till icke-konfessionell undervisning

Det svenska samhället har i ett historiskt perspektiv varit väldigt homogent och det har funnits 

en strävan att bevara och stärka det homogena. Det har återspeglats bland annat i 

utbildningens ambition att i samarbete med kyrkan skapa sammanhållning och en gemensam 

identitet, med utgångspunkt i kristna värderingar. Luthers katekes användes sedan 

Reformationen under 1500-talet som lärobok i en omfattande folkundervisning, och från 

folkskolans införande 1842 var konfessionell kristendomsundervisning det viktigaste ämnet. 

(Hartman 2005)

Från och med 1919 års utbildningsplan minskade undervisningstimmarna i 

kristendomsundervisningen kraftigt, och Luthers katekes lyftes bort som lärobok. 

Undervisningen fortsatte däremot vara konfessionell och kristendomsundervisning ansågs 

fortfarande viktig, även om den inte längre var uteslutande luthersk. Istället byggde den nu på 

de tio budorden och Jesu Bergspredikan. (Hartman 2005, Olivestam 2006) Den pluralism som 

fanns, var i huvudsak en inom-protestantisk pluralism.

Det här förändrades i och med 1951 års religionsfrihetslag, vilken innebar att man inte längre 

var tvungen att tillhöra ett av staten godkänt religiöst samfund. Från att endast ha behövt 

hantera en inom-protestantisk pluralism, ställdes nu skolan inför utmaningen att hantera en 

pluralism som inbegrep samtliga religioner och livsåskådningar. Det som förut varit en 

konfessionell (protestantisk) kristendomsundervisning blev i samband med gymnasieskolans 

inrättande 1965, och den reviderade läroplanen för grundskolan 1969, nu en icke-

konfessionell religionsundervisning. (Selander 1993, Olivestam 2006)

Att undervisningen skulle vara icke-konfessionell betydde däremot inte att den endast skulle 

vara kunskapsorienterande, dvs. att elever endast skulle lära sig om olika religioner. 
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Religionskunskapen, liksom undervisningen i övrigt, har hela tiden haft två till varandra 

relaterade syften, å ena sidan en samhälls- och kunskapsorienterande del och å andra sidan en 

personlighetsutvecklande existentiell del. (Selander 1993, Almén 2000) Den tidigare 

konfessionella kristendomsundervisningen hade tydligt betonat karaktärsdanande och 

personlig utveckling i syfte att fostra kristna medborgare.I den icke-konfessionella 

religionsundervisningen, syftade den personliga utvecklingen istället till att fostra 

demokratiska medborgare. (Almén 2000)

Uppdelningen i samhälls- och kunskapsorientering samt existentiell personlig utveckling 

behölls alltså. Kristendomen var fortsatt viktig, men andra religioner och livsåskådningar 

bereddes mer utrymme i framför allt den orienterande delen. Det existentiella perspektivet 

kom att starkt betona livstolkning och livsfrågor, i vad som gemensamt skulle kunna kallas 

livsfrågepedagogik.

Det existentiella och det orienterande perspektivet utgör två distinkta och icke-reducerbara 

perspektiv, som berikar varandra. Det orienterande perspektivet handlar om att förmedla 

kunskaper till eleverna, och det existentiella perspektivet handlar om att eleven utvecklar en 

egen hållning.

En jämförelse kan göras med begrepptsparet ”lära om” och ”lära från” religion (”learning 

about” och ”learning from”) som används flitigt inom den engelska religionsundervisningen. 

Att ”lära om” religion handlar om vad elever lär om religioners tro, förkunnelse och praktik, 

men också vad eleverna lär sig om de ”yttersta frågorna” (vad jag tolkar som en motsvarighet 

till de svenska livsfrågorna). (Teece 2010) Att ”lära från” religion handlar om vad elever lär 

sig om sig själva genom sina studier av religion.

Begreppsparet måste förstås i sitt sammanhang. Ansatsen bygger på personlighetsutveckling 

där religionsstudiet har en instrumentell roll i religionspedagogiken, dvs. något som ligger 

nära en konfessionell undervisning. (Teece 2010) En del problem uppstår när idén lyfts ur sitt 

ursprungliga sammanhang och placeras i en ny läroplan med en annan rationalitet. I England 

har det ofta lett till utgångspunkten att eleverna ska lära sig om religioner och från religion. 

Den kunskapsorienterande delen, att lära om, utgår då från en syn på religion och den 

existentiella delen, att lära från, utgår ifrån en annan.
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Det här dubbla syftet tycks vara unikt för svensk religionsundervisning. I andra länder ligger 

fokus ofta antingen på en konfessionell existentiellt präglad religionsundervisning, eller på en 

icke-konfessionell orienterande undervisning. (Almén 2000)

3.2 Från modern till postmodern religionsundervisning

Dagens undervisningsfilosofi beskrivs av Kennert Orlenius (2004) som en blandning av 

liberal universalism och postmodernism. Utvecklingen har gått från en modern syn på 

eleverna, där fokus låg på att fostra samhällsmedborgare, till en postmodern syn där fokus 

ligger på elevens egen utveckling på sina egna villkor. Betoningen av individualitet har ökat i 

läroplanerna från 1962 och framåt, och fokus har flyttats från traditionella trossystem till 

livsfrågor och personlig utveckling. (Orlenius 2004)

Det moderna perspektivet syns också i introduktionen av objektivitet, kritiskt tänkande och 

testbarhet i läroplanen 1962. (Selander 2004) Det objektiva perspektivet kombineras dock 

med en fenomenologiskt inspirerad existentiell tolkning, i och med introduktionen av 

livsfrågor under den senare delen av 1960-talet, som även betonar vikten av personlig 

reflektion.

Orlenius (2004) och Selander (2004) menar båda att en undervisning enligt svensk modell är 

särskilt viktig i en tid när människor har större möjlighet än någonsin att forma sin egen 

identitet men saknar någonting att luta sig emot. Detta ställer krav på en religionsundervisning 

som inte enbart är en ”teologisk universitetskurs i miniatyr”, utan som istället kan erbjuda en 

arena för diskussion och utforskande av identitet och tillhörighet. För att unga människor ska 

utveckla en motivation att stödja gemensamma värden i samhället, och finna sin egen 

livstolkning, behöver de både ett existentiellt och ett kunskapsorienterande perspektiv.

En liknande utveckling har skett i andra nordiska länder liksom även Storbritannien. Den 

moderna synen på religionskunskap karaktäriseras t.ex. av Andrew Wright (i Falkevall 2010) 

som en ”liberal berättelse”. Wright identifierar religionsundervisningens problem i ett 

modernt samhälle utifrån tre metaberättelser, den naturalistiska berättelsen, den romantiska 

berättelsen och den liberala berättelsen.

I den naturalistiska berättelsen ställs frågan om den religiösa kunskapens status och 

legitimitet, där religionsundervisningen gör skillnad på objektiva religiösa fakta och 
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subjektiva religiösa övertygelser. Religionsundervisningen blir då att lära om religion. I den 

romantiska berättelsen riktar undervisningen in sig på att utveckla elevens egen, inre andlighet 

utan att påverka eleven i någon bestämd religiös riktning. Den liberala berättelsen upprättar 

vad Wright kallar ett ramverk av liberal moral, med utgångspunkt i tolerans och frihet. 

(Falkevall 2010, s. 156)

Religion blir i den liberala berättelsen en fråga om gemensam moral, men en moral som 

grundas på de liberala principerna om frihet och tolerans, snarare än uttalat religiösa 

utgångspunkter (som t.ex. Bergspredikan). Undervisningens mål beskrivs som ”to bring 

empathy, harmony and mutual understanding to a fragmented multicultural society” (Wright 

citerad i Falkevall 2010, s. 160). Vägen till den ömsesidiga förståelsen antas gå via 

livsfrågepedagogik, där utgångspunkten är att religioner ”ger jämbördiga svar på frågor som 

t.ex. vad händer när man dör” (Falkevall 2010, s. 161). Antagandet att religioner ger 

jämbördiga svar är problematiskt, och villkoret för den ömsesidiga förståelsen blir att det inte 

finns någon egentlig skillnad mellan de olika religionerna. Enligt Wright betyder det här 

också att religionernas självförståelse förändras. (Falkevall 2010, s. 160)

Frågan om religionernas självförståelse har diskuterats i den engelska 

religionskunskapsdebatten. Särskilt Barnes (2006) driver tesen att religion, till sin natur, har 

feltolkats inom den brittiska religionsundervisningen i syfte att verka för utbildningens sociala 

mål att fostra tolerans, respekt för olikhet och social sammanhållning. Barnes menar att 

problemen kommer av den fenomenologiska ansats till religion, med rötter i liberalteologin, 

som blev populär under tidigt 70-tal i England (Barnes 2006). Den fenomenologiska ansatsen 

försöker beskriva religioner objektivt, genom att hävda att religioner helt enkelt är olika yttre 

uttryck för samma inre fenomen. Barnes lyfter fram tre problem med ansatsen. Dels strider 

den fenomenologiska synen på religion mot religioners självförståelse som unika vägar till 

frälsning, dels har det visat sig att kunskap om minoritetsgruppers tro och värderingar i sig 

inte tycks minska religiösa fördomar och dels har den fenomenologiska metodologin att sätta 

sina egna föreställningar åt sidan och anta en annans perspektiv, visat sig problematisk utifrån 

kognitionspsykologisk forskning.

Hugo Whatley (2008) utvecklar Barnes tankar, och menar att religionsundervisningen inte 

kan nöja sig med att endast beskriva religiösa konflikter – den måste också visa hur eleverna 

kan förhålla sig till dessa konflikter. Det här är endast möjligt om demokratiska värden såsom 
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antidiskriminering, lika möjligheter, individens frihet är grundläggande inom 

religionsundervisningen. (Whatley 2008, s. 33) Whatleys förslag är att elever borde lära sig 

om och av mångfald, oenighet och konflikt mellan och inom religioner istället för att lära sig 

om och av religioner i sig. Startpunkten borde vara elevers egen interaktion med religionens 

komplexitet. (Whatley 2008, s. 34)

Av den historiska genomgången menar jag att tolerans, livsfrågepedagogik och personlig  

utveckling framträder som viktiga delar av svensk religionsundervisning i såväl en modern 

liberal kontext, liksom även i vad som skulle kunna kallas en postmodern kontext. Jag 

kommer därför använda dessa tre begrepp som markörer i min analys av styrdokumenten, och 

nedan kommer jag göra en begreppsanalysen av begreppen för att tydliggöra deras koppling 

till existentiell reflektion och kunskapsorientering.

4. Tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling – ett triangulärt förhållande

Det finns en ömsesidig påverkan och ett samspel mellan tolerans, livsfrågepedagogik och 

personlig utveckling, vad som skulle kunna beskrivas som ett triangulärt förhållande. 

Förståelsen och tolkningen av ett av begreppen har betydelse för förståelsen och tolkningen av 

de andra två, det finns med andra ord inget enkelt linjärt förhållande mellan dem.

Förhållandet kan uttryckas som att en livsfrågepedagogik präglad av tolerans, ska leda till 

personlig utveckling. Alternativt kan man uttrycka det som att personlig utveckling genom 

livsfrågepedagogik ska leda till tolerans. Eller att personlig utveckling och tolerans är 

nödvändiga delar av livsfrågepedagogik. Att mer ingående utreda förhållandet mellan 

begreppen ligger utanför den här uppsatsens syfte. Däremot behövs en viss förståelse för 

begreppen för att kunna koppla dem till ett existentiellt reflekterande respektive ett 

kunskapsorienterande perspektiv.

4.1 Tolerans

Att främja tolerans framstår ofta som ett självklart mål, kanske särskilt i en pluralistisk och 

mångkulturell miljö. Samtidigt är det inte alltid lika självklart vad som faktiskt menas med 

tolerans. Vad betyder det att ”tolerera” något? Vad är det som faktiskt tolereras? Och varför 

tolererar jag det?
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Tolerans är en inställning eller attityd gentemot olikhet (Laegaard 2010) och kan jämföras 

med erkännande och acceptans. Det som tolereras är antingen något som är avvikande, olikt – 

t.ex. en annan trosuppfattning, eller avvikelsen, olikheten, i sig. Tolerans tolkad som 

erkännande innebär ett positivt bejakande av olikhet. Tolerans kan även tolkas som en negativ 

värdering av något, som vi trots det väljer att inte förkasta. Tolerans tolkad som acceptans, 

innebär att man helt enkelt accepterar olikhet, men det är en svag tolkning som riskerar att 

tömma begreppet på innebörd.

När det gäller relationen till religion och livsåskådning, kan en tolkning av tolerans som 

positivt bejakande vara problematisk om vi med positivt värderande menar att andra religiösa 

övertygelser är lika mycket värda som våra egna. (Jones 2010) Om jag identifierar mig som 

kristen, vore det märkligt om jag menade att islam eller hinduism hade samma 

sanningsanspråk. Å andra sidan kan det positiva erkännandet riktas, inte mot det avvikande 

religiösa uttrycket i sig utan mot personen som hyser det avvikande religiösa uttrycket. 

(Laegaard 2010) Dvs., det jag tolererar är att någon annan har en avvikande uppfattning, inte 

uppfattningen i sig.

Om tolerans istället förstås som ett negativt värderande, ”att stå ut med”, kan det resultera i 

vad von Brömssen kallar ”tystnades tolerans” (von Brömssen 2003). Tolerans blir då ett 

medel för att uppnå vad som kan kallas ”samlevnadsfrid”. Det här riskerar att ”upprätthålla 

och reproducera uppfattningar (och missuppfattningar) om skillnad och annorlundahet” (von 

Brömssen 2003, s. 329). Den här typen av tolerans förekommer enligt von Brömssen i 

svenska grundskolor, där tolerans tar sig uttryck i ett negativt överseende. Religion ses som 

ett känsligt ämne som man gärna undviker att tala om. En bild skapas då av religion som 

något andra, ”icke-svenska”, elever har – medan etniskt svenska elever är ”sekulära” i 

betydelsen ”icke-religiösa”. 

Den här tolkningen av tolerans kan också leda till ett problem om vi ser tolerans som ett 

självändamål. Eftersom tolerans bygger på att vi ogillar något skulle vi, något tillspetsat, 

kunna hamna i den halsbrytande slutsatsen att vi ska fostra ogillande för att bli mer toleranta. 

Ett sätt att kringgå detta skulle vara att motverka intolerans, istället för att främja tolerans. 

(Jones 2010) Ett sätt att motverka intolerans är att tillhandahålla kunskap, dvs. man likställer 

intolerans med okunskap. Det här sättet stämmer väl överens med ett kunskapsorienterande 

perspektiv.
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Tolerans är alltså att förstå som en inställning eller attityd till olikhet och skillnad, och 

förutsätter med andra ord att det faktiskt finns någon olikhet eller skillnad att ta ställning till. 

Det är dessutom fråga om en negativ eller positiv inställning eller attityd, dvs. det som 

tolereras är något vi tar avstånd ifrån eller erkänner. (Jones 2010, Laegaard 2010)

En tolerans som handlar om att skapa förståelse för olikhet i sig, snarare än hur olikheten tar 

sig uttryck, definierar jag som en existentiellt reflekterande tolerans. Det här är i första hand 

ett etiskt perspektiv, som syftar till att lära oss leva för varandra. Olikhet är i det här 

perspektivet inte ett problem som ska lösas, utan helt enkelt ett faktum att förhålla sig till.

En tolerans som istället koncentrerar sig på hur olikheten tar sig uttryck, utgår ifrån olikhet 

som ett problem att lösas. Det här definierar jag som en kunskapsorienterande tolerans.

4.2 Livsfrågepedagogik

Livsfrågor är trots sin framträdande roll i svensk religionsundervisning, ett förhållandevis 

vagt begrepp. Begreppet knyts ofta till Skolöverstyrelsens undersökning från 1969, 

Tonåringen och livsfrågorna. I texten talas om livsåskådningsfrågor, medan det i rubriken 

talas om livsfrågor. Med utgångspunkt i Anders Jeffner kan livsåskådningsfrågor sägas vara 

de frågor som en livsåskådning ger svar på. Livsfrågor kan spåras till Sven G Hartman, och är 

de grundläggande frågor, av existentiell natur, som vi alla antas ställa till livet. Det finns alltså 

en viss skillnad i begreppen, där livsåskådningsfrågor är relaterade till livsåskådningar 

(individuella eller gemensamma) och livsfrågor är av mer universell karaktär.

Undersökningens utgångspunkt var att finna aktuella problem för tonåringar, och den pekade 

på att det fanns en ”problemgemenskap av existentiell natur” bland tonåringarna. Det 

konstateras i undersökningen att frågorna (livsfrågor eller livsåskådningsfrågor) visserligen 

fortfarande är intressanta för tonåringarna, men svaren som ges från religioner är det inte. 

Religioner och livsåskådningar förstås i undersökningen som i grunden existentiella, och ”en 

primär uppgift för undervisningen är att visa hur olika tros- och livsuppfattningar söker ge 

svar på fundamentala existentiella problem”. (SÖ 1969: 103, citerat från Falkevall 2010, s. 

148)
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Införandet av livsfrågor i tidiga kursplaner motiverades med att eleverna saknade intresse 

eller förmåga att tillgodogöra sig svaren på frågor som tillhandahölls av religioner – pga. 

avstånd i tid och rum, men också ”av att eleverna till följd av vad som i kursplanerna kallas 

sekulariseringen inte hade någon kontakt med religionerna som institutioner och att det därför 

saknades en utgångspunkt för skolämnet”. (Falkevall 2010, s. 145) Livsfrågor användes som 

ett redskap för att visa att (olika) religiösa och sekulära frågor utgår från samma grund, men 

använder olika språk.

Livsfrågepedagogik förutsätter en sammanhållen kultur som delas av eleverna, t.ex. 

uppfattningen om den moderna människan, vilken nämns i några av gymnasiets tidigare 

kursplaner. När livsfrågor introducerades, förutsattes att eleverna hade en gemensam grund. 

Det här har förändrats över tid, och i senare kursplaner är utgångspunkten snarare elevernas 

skilda erfarenheter. (Falkevall 2010, s. 145)

Introduktionen av livsfrågor, och deras utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter, ger 

religionskunskapen ett större fokus på personlig utveckling än vad som är fallet för andra 

ämnen. (Falkevall 2010, s. 147) Livsfrågor är tänkta att skapa ett möte mellan elevernas 

erfarenheter och det traditionella lärostoffet. En fråga som Falkevall ställer, är vilka 

erfarenheter det är som avses. Och anser man att dessa erfarenheter är i grund och botten lika 

eller olika? Med andra ord, utgår man ifrån att eleverna har en sammanhållen gemensam 

grund, eller ifrån att de har helt skilda erfarenheter?

Det här problemet kan illustreras genom att hänvisa till den engelske religionspedagogen 

Roland Goldman. Goldman utvecklade i Readiness for Religion från 1965 en teori om ”life-

themes”. Dessa ”life-themes” har tydliga likheter med de svenska livsfrågorna, med den 

skillnaden att de till skillnad från livsfrågor utgår uteslutande från kristendomen. Goldman 

pekade på klyftan mellan den lantliga brittiska bibelkulturen och det moderna brittiska 

samhället. En av utbildningens uppgifter var att överbrygga denna klyfta, genom att visa att 

erfarenheterna i Bibeln är gemensamma för alla, i alla tider och samhällen – trots att Bibeln är 

skriven i en helt annan samhällskontext. I Sverige hade vi en liknande situation för 1951, då 

kristendomen utgjorde den sammanhållande kontexten. Efter 1951, ersattes kristendomen med 

idén om det sekulära demokratiska samhället, och syftet blir då att överbrygga skillnader 

mellan samtliga världsreligioner och livsåskådningar.
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Falkevall kopplar det här till en annan brittisk religionspedagog, Andrew Wright, och dennes 

”metaberättelser” om religionsundervisning. Wright menar att vi idag befinner oss i en liberal 

metaberättelse, som beskrivs i termer av frihet och tolerans. Religion blir här en fråga om 

gemensam moral, som grundas på de liberala principerna om frihet och tolerans, snarare än 

den kristna Bergspredikan. Målet i den liberala metaberättelsen är ”to bring empathy, 

harmony and mutual understanding to a fragmented multicultural society” (Wright citerad i 

Falkevall 2010, s. 160).

Utifrån den liberala metaberättelsen blir kärnan i livsfrågepedagogiken enligt Falkevall att 

“religionerna ger jämbördiga svar på frågor som t.ex. vad händer när man dör. Att de därför 

skall tolereras, och att de därför kan jämföras”. (Falkevall 2010, s. 161) Det här är resultatet 

av en livsfrågepedagogik som tar sin utgångspunkt i svaren som ges från de olika religionerna 

och livsåskådningarna, och försöker jämka samman dessa.

Men livsfrågepedagogiken kan också ta sin utgångspunkt i frågorna. (Almén 2000) Det som 

utgör en gemensam grund är då det faktum att vi alla ställer samma frågor. En sådan syn på 

livsfrågepedagogik betraktar livsfrågorna som öppna och eviga, och ifrågasätter möjligheten 

att komma med ett slutgiltigt svar. Att olika religioner ska tolereras, bygger då inte på att de 

ger jämbördiga svar utan på att svaren i sig inte går att bekräfta.

Livsfrågepedagogiken kan alltså, liksom tolerans, relateras till synen på olikhet. Olikhet kan 

ses som ett hinder eller problem som ska lösas, eller som ett faktum att utgå ifrån och förhålla 

sig till. En existentiellt reflekterande livsfrågepedagogik tar sin utgångspunkt i frågorna vi 

ställer. En kunskapsorienterande livsfrågepedagogik tar istället sin utgångspunkt i svaren på 

dessa frågor.

4.3 Personlig utveckling

Under den senare hälften av 1900-talet har det skett en förskjutning i synen på lärande, från 

formande till möjliggörande. (Egidius 2009) Tanken är att ge elever ”möjlighet att utvecklas 

enligt sin inneboende natur, att förverkliga sig själv i samspel med andra, att ta ett eget ansvar 

för de vägar de väljer genom livet och arbetslivet” (Egidius 2009, s. 171). Den här 

utvecklingen har under 2000-talet börjat förändras, och istället för personlig utveckling och 

självförverkligande, ser vi nu fokus på effektivitet och ”prestationsinriktad 
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verksamhetsledning”. (Egidius 2009, s. 171) Personlig utveckling tonas ned, till förmån för en 

effektivare kunskapsförmedling och –orientering.

En risk, som Henry Egidius pekar på, är att det här kan leda till en prestationsinriktad, 

exkluderande skola där elever som inte ”hänger med” känner sig misslyckade. (Egidius 2009, 

s. 188) Alternativet till den prestationsinriktade, kunskapsorienterande skolan är en skola som 

låter elever utvecklas i egen takt, och utifrån egna förutsättningar. Det är en elevcentrerad 

skola, som tar fasta på personlig utveckling.

Det finns alltså en skillnad mellan en undervisning som fokuserar kunskapsorientering, och en 

skola som fokuserar personlig utveckling. Men vad som avses med personlig utveckling är 

inte helt lätt att svara på. I den första läroplanen för gymnasieskolan, Lgy65, sägs att:

”Att hjälpa varje elev till en allsidig utveckling är riktpunkten för skolans arbete. 
Det innebär, att skolan med aktning för elevens människovärde och kännedom 
om hans individuella egenart och förutsättningar skall söka främja hans 
personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa. Skolan 
skall ge individuell fostran.” (Lgy65, s. 13)

I Lgy70 finns ett ännu större fokus på personlig utveckling:

”I gymnasieskolan skall eleverna kunna tillägna sig sådana färdigheter och 
kunskaper, vanor, attityder och värderingar som är av betydelse för deras 
personliga utveckling och för deras möjlighet att påverka och leva i dagens och 
morgondagens samhälle och att där fungera som yrkesutövare och 
samhällsmedlemmar.” (Lgy70, s. 19)

I Lpf94 specificeras de grundläggande värden skolan ska förmedla till eleverna:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 
människor är de värden som utbildningen ska 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 ska vara icke-
konfessionell.” (Lpf94, s. 3-4)

Vad personlig utveckling syftar till styrs alltså av de ideal som finns och eftersträvas, och 

dessa har förändrats över tid allt eftersom samhället i sig har förändrats. Förenklat kan man 

säga att före religionsfrihetslagen 1951, och den allmänna grundskolan 1962, syftade den 

personliga utvecklingen till att fostra kristna värderingar i en konfessionell undervisning. Från 
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1962 och framåt, blev undervisningen icke-konfessionell och de uttryckligen kristna 

värderingarna ersattes av demokratiska, liberala värderingar.

Den personliga utvecklingen kan också ses som en form av socialisation, som under den 

första hälften av 1900-talet, och under den senare delen av 1900-talet som en individuell 

utveckling. Liksom både tolerans och livsfrågepedagogik, kan personlig utveckling också 

relateras till olikhet. Den socialiserande, formande, synen på personlig utveckling kan sägas 

syfta till att tona ned eller i extrema fall upplösa olikheter mellan individer. Den mer 

elevcentrerade utvecklingen syftar istället till att lyfta fram och bejaka dessa olikheter. Den 

svenska undervisningen har, menar jag, haft inslag av båda dessa former – även om 

utvecklingen under 1900-talet skedde i riktning mot ett elevcentrerat fokus.

Personlig utveckling kan förstås som en fyrfältsmodell. Den kan vara antingen socialiserande 

eller möjliggörande, och den kan syfta till att inhämta kunskaper eller värderingar. Jag vill 

mena att om personlig utveckling ska räknas som existentiellt reflekterande eller 

kunskapsorienterande har att göra med om den är socialiserande eller möjliggörande. Det här 

leder till den möjligtvis icke-intuitiva slutsatsen att en personlig utveckling som syftar till att 

inhämta kunskaper inte nödvändigtvis måste vara kunskapsorienterande. Anledningen är att 

en möjliggörande personlig utveckling inte sätter kunskaperna först, utgångspunkten är istället 

eleven och elevens egen reflektion.

25



Del III – Vilket utrymme ges existentiell reflektion i Gymnasieskola 2011?

5. Analys av styrdokumenten

Det huvudsakliga analysobjektet är ämnesplanen för religionskunskap i Gymnasieskola 2011. 

Ämnesplanen är uppdelad i en inledande text, som beskriver utgångspunkterna och ämnets 

syfte och kursplanerna för religionskunskap 1, religionskunskap 2 och religionskunskap – 

specialisering. Jag kommer i analysen behandla den inledande texten samt kursplanen för 

Religionskunskap 1. Kursplanen för Religionskunskap 2 och Religionskunskap – 

specialisering har jag valt att inte beröra, då de inte är gymnasiegemensamma kurser. 

Ämnesplanen kommer att behandlas utifrån syfte, mål, centralt innehåll samt kunskapskrav.

Ämnesplanen står inte på egna ben, den ingår i en uppsättning av styrdokument som reglerar 

undervisningen i skolan. De två viktigaste styrdokumenten, vid sidan av ämnesplanen, är 

skollagen och läroplanen. För att kunna göra en rättvis analys av den existentiella 

reflektionens roll i religionskunskapen, är det därför viktigt att se vad dessa två dokument 

säger.

Analysen kommer att ske i tre nivåer. Som jag nämnt tidigare, utgår min tolkning av 

existentiell reflektion från begreppen tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling. 

Analysens första nivå kommer därför att syfta till att identifiera skrivningar om tolerans, 

livsfrågepedagogik och personlig utveckling i styrdokumenten för att se om och i vilken 

utsträckning de förekommer, och vilken betydelse de tillskrivs. Jag kommer sedan att göra en 

jämförelse mellan kunskapsorienterande och existentiellt reflekterande inslag i dokumenten i 

den andra nivån. Slutligen gör jag i den tredje nivån en jämförelse mellan de olika 

styrdokumenten (skollag, läroplan och ämnesplan) för att se var en eventuell tyngdpunkt på 

existentiell reflektion ligger.

5.1 Första nivån

5.1.1 Skollagen

I skollagen finns följande skrivningar med anknytning till tolerans, livsfrågepedagogik och 

personlig utveckling:

1 kap. Inledande bestämmelser
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
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4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 
ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.

Tolerans går här att läsa in, framför allt, i skrivningen om ”grundläggande demokratiska 

värderingar”. Om tolerans tolkas in som en av dessa grundläggande värderingar, handlar det 

däremot inte i första hand om utvecklande av tolerans i sig, utan om respekt för värderingen. 

En annan tolkning är att utvecklande av tolerans är ett resultat av respekt för dessa 

grundläggande värderingar. Det är alltså i första hand tolerans utifrån kunskapsorientering.

Personlig utveckling ligger i skrivningen om ”elevers allsidiga utveckling”, där det anges att 

elevernas utveckling till ”ansvarskännande individer och medborgare” ska främjas. För en 

sådan utveckling behövs det mer än ”bara” kunskapsorientering.

Utformningen av utbildningen
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman 
ska vara icke-konfessionell.
7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 
fritidshem ska vara icke- konfessionell.
Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 
fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag 
ska vara frivilligt.

Tolerans återfinns dels i skrivningarna om grundläggande demokratiska värderingar, men 

kanske ännu mer i motverkandet av kränkande behandling. Kränkande behandling kan tolkas 

som ett utslag av intolerans, och det skulle då leda till en kunskapsorienterande tolkning av 

tolerans, där intolerans förstås som okunskap. Samtidigt är det möjligt att tolka motverkande 
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av kränkande behandling som fostran av empati och medkänsla, och det skulle då vara fråga 

om en tolerans med utgångspunkt i existentiell reflektion.

Livsfrågepedagogik går att läsa in i skrivningen om en icke-konfessionell undervisning, även 

om en icke-konfessionell undervisning i sig inte med nödvändighet leder till 

livsfrågepedagogik. Livsfrågepedagogik kan dessutom vara av både kunskapsorienterande 

och existentiell karaktär. Här finns ingenting som talar speciellt för endera tolkning.

Personlig utveckling kan läsas in i skrivningen om att ”utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med [...] individens frihet”, om man med detta menar att den aktivt ska 

främja den individuella friheten. Även en mildare tolkning, som går ut på att utbildningen inte 

får motverka individens frihet ger stöd åt tanken om personlig utveckling som möjliggörande 

snarare än socialiserande.

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 
för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Livsfrågepedagogik kan här möjligen läsas in i skrivningen om att elever ska kunna utvecklas 

från sina egna förutsättningar. Tolkningen skulle vara att de egna frågorna utgör del av de 

egna förutsättningarna. Min tolkning här är snarare att skrivningen syftar till förutsättningar i 

form av (för-)kunskaper och liknande.

En möjliggörande personlig utveckling tycks här vara en given utgångspunkt för utbildningen.

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Utbildningens syfte
2 § Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar 
elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper.
Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna 
fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning.
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Tolerans kan ses som en förutsättning för social gemenskap liksom för förmåga att tillägna 

sig kunskaper tillsammans med andra. Tolerans är då att förstå som antingen ett medel eller 

ett mål i sig, skrivningen är öppen för båda tolkningarna.

Personlig utveckling anges indirekt som ett mål för utbildningen, då ”gymnasieskolan ska ge 

en god grund för [...] personlig utveckling”. Däremot är personlig utveckling här möjlig att 

tolka som både socialiserande och möjliggörande.

5.1.2 Läroplanen

Läroplanen utgör det yttersta pedagogiska ramverket. Den läroplan som gällde före 1 juli 

2011, Lpf94, ska genomgå en teknisk översyn med syfte att harmonisera läroplanens 

skrivningar med skrivningarna i skollagen samt att undvika dubbelregleringar. När det här 

arbetet skrivs har regeringen ännu inte fastslagit hur den nya läroplanen ska se ut. Jag utgår 

ifrån det förslag till reviderad läroplan som Skolverket har sänt till regeringen.

Jag har valt att lyfta fram följande skrivningar i läroplanen:

 
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning, eller för annan 
kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser.”

Uttrycket ”förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” tolkar jag här som en 

beskrivning av tolerans, och då en tolerans i både en existentiellt reflekterande och en 

kunskapsorienterande mening, då ”förståelse” tidigare förklarats som en form av ”kunskap 

om”. Här står det också uttryckligen att ”intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” vilket jag menar stödjer min tolkning av intolerans i betydelse 

okunskap. Det kunskapsorienterande perspektivet väger alltså över.

Att intolerans ska bemötas med kunskap, tolkar jag som uttryck för en kunskapsorienterande 

syn på livsfrågepedagogik. Samtidigt skulle en existentiellt reflekterande livsfrågepedagogik 

kunna anses främja ”förmåga till inlevelse”. Eftersom läroplanen inte specificerar vilka medel 

som ska användas för att uppnå målen, får tolkningen lämnas öppen.
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Att ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” kan också tolkas som 

ett utslag av en existentiellt reflekterande personlig utveckling. Men återigen, precis som i 

fallet med livsfrågepedagogik ovan, är det här en öppen fråga. Det finns stöd för personlig 

utveckling, men hur personlig utveckling ska förstås är öppet för tolkning.

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 
de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats, som har både möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som verkar där.”

En ”förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” menar jag är 

utslag för en kunskapsorienterande syn på tolerans. Det här kan jämföras med Säfströms 

begrepp ”leva med” och ”leva för”. Den här tolkningen förstärks ytterligare av att ”leva med” 

uttrycks som en förmåga, snarare än en inställning eller värdering.

Det här leder också till en kunskapsorienterande syn på livsfrågepedagogik. För att kunna 

”leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” behöver eleven kunskap om 

olika sätt att se på livsfrågor. Visserligen är både andras och de egna livsfrågorna viktiga, men 

så som skrivningen är formulerad tycks det inte handla om att kunna formulera egna frågor 

och svar, utan endast ha kännedom om dem.

Personlig utveckling består alltså här av tillägnande av kunskap, och det är alltså en 

kunskapsorienterande och socialiserande snarare än existentiellt reflekterande och 

möjliggörande personlig utveckling.

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet som ansvarskännande individ och 
medborgare.”

Den här skrivningen uttrycker en individualistisk och möjliggörande syn på personlig  

utveckling, med utgångspunkt i elevens ”unika egenart”. Det signalerar också en tolkning av 

livsfrågepedagogik som existentiellt reflekterande snarare än kunskapsorienterande. Det 

handlar om den egna egenarten.

”Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det 
specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det 
globala.”
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Här menar jag att det ges uttryck för en styrande, eller socialiserande, form av personlig  

utveckling. Det är samtidigt oklart vad en ”identitet som kan relateras till” innebär. En möjlig 

tolkning är att eleven ska få kunskap om vad ”det nordiska, det europeiska och ytterst det 

globala” innebär, och det är då frågan om en kunskapsorienterande syn.

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 
möjligheter till sådana.”

Det här är ett tydligt ställningstagande för tolerans, och dessutom en tolerans med 

utgångspunkt i en positiv syn på olikhet. Det är möjligt att tolka skrivningen snävt, i den 

meningen att de skilda uppfattningarna som ska uppmuntras är uppfattningar som specifikt rör 

undervisningen och ämnesstoffet, men jag väljer att göra en vidare tolkning som innefattar 

samtliga uppfattningar i skolan.

Det är också möjligt att läsa in ett ställningstagande för livsfrågepedagogik här. En 

förutsättning för att kunna föra fram en uppfattning är att man är medveten om den, vilket 

skulle antyda en kunskapsorientering. En annan förutsättning är förmågan att överhuvudtaget 

kunna forma en uppfattning, vilket skulle öppna för en existentiellt reflekterande tolkning.

Att bilda sådana personliga uppfattningar och personliga ställningstaganden, kan också anses 

ingå i en personlig utveckling. Precis som i fallet med livsfrågepedagogik ovan, är det här 

öppet för både en kunskapsorienterande och en existentiellt reflekterande tolkning.

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.”

Här menar jag att det slås fast att tolerans och personlig utveckling inte enbart ska vara 

baserade på kunskapsorientering. Tolerans bör, rimligen, gå att tolka in i demokratiska 

arbetsformer och ”elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar” är en tydlig markering 

för personlig utveckling.

”Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 
som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till 
elevernas allsidiga utveckling.”
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Exakt vad det innebär att vara en ”ansvarskännande människa” är ett uppslag för ett eget 

arbete. Men jag menar att det antyder mer än det Säfström kallar att ”leva med”, och att det 

ligger mer i linje med hans begrepp ”leva för”. Jag gör därför tolkningen att det här stödjer en 

existentiellt reflekterande syn på tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling.

”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i 
utbildningen. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta 
perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga 
ställningstaganden.”

Ett etiskt perspektiv är grundläggande i Säfströms teori. Här ingår visserligen det etiska 

perspektivet som ett bland flera, men det ger ändå stöd åt en existentiellt reflekterande 

förståelse av personlig utveckling, något som understryks av att ”elevens förmåga till 

personliga ställningstaganden” ska främjas.

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 
ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. 
Undervisningen i olika ämnen ska förbereda eleverna för ett samhälle med allt 
tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet 
ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella 
mångfalden inom landet.”

Här återkommer skrivningen om ”förståelse för”, dock utan tillägget ”förmåga till inlevelse”. 

Samtidigt är det ”den kulturella mångfalden” eleverna ska utveckla förståelse för, och inte 

”andra människor”. Det öppnar för en tolkning av tolerans som är kunskapsorienterad, men 

som också fokuserar på fenomenet olikhet, i sig.

Att det är den kulturella mångfalden, och inte utövare av olika kulturer, som står i fokus ger 

också stöd för livsfrågepedagogik med utgångspunkt i olikhet som något att förhålla sig till, 

snarare än som ett hinder eller problem att överkomma. Det handlar alltså om en existentiellt 

reflekterande snarare än en kunskapsorienterande syn på livsfrågepedagogik.

Precis som i fallet med tolerans, är en kunskapsorienterande syn på personlig utveckling en 

rimlig tolkning.

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling.”
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Skrivningen om ”vårt samhälles gemensamma värderingar” tolkar jag här som ett stöd för de 

liberala, demokratiska värderingarna. Det ger stöd åt att tolerans ska främjas, men en tolerans 

i den negativa betydelsen ”stå ut med”.

Man kan i linje med det tolka in en syn på livsfrågepedagogik som är ligger nära den i 

Wrights ”liberala metaberättelse”. Det ger en syn på olikheter som ett problem, vilket 

livsfrågepedagogiken ska lösa.

I fråga om personlig utveckling tycks det här handla om betydelsen fostran eller socialisation. 

Eleverna ska förmås att omfatta ett antal givna värderingar. Det här ligger i linje med det 

tidiga 1900-talets syn på lärande, alternativt den mer processinriktade synen som framträtt 

under 2000-talet.

5.1.3 Ämnesplan för Religionskunskap

Jag kommer att behandla ämnets beskrivning, syfte, mål, centrala innehåll och kunskapskrav 

under varsin rubrik.

5.1.3.1 Ämnesbeskrivning

”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.”

I ämnesbeskrivningen anges att förankringen främst är religionsvetenskaplig, vilket signalerar 

ett kunskapsorienterande fokus. Att fokus inte tycks ligga på religioner och livsåskådningar i  

sig, utan på deras uttryck, skulle kunna tolkas som att det finns ett existentiellt fokus men 

samtidigt är det inte de egna uttrycken och de egna frågorna som fokuseras. Skrivningen 

ligger närmre en kunskapsorientering kring existentiella frågor. Det finns alltså utrymme för 

livsfrågepedagogik i skrivningen, men en som syftar till kunskapsorientering snarare än 

personlig utveckling.
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5.1.3.2 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.”

Här anges ett kunskapsorienterande fokus, och i den mån tolerans kan tolkas in handlar det 

alltså om en tolerans som bygger på kunskap om andra. Det står inte uttryckligen varför 

ämnets syfte är att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper hos eleverna, men en rimlig 

tolkning skulle vara att det bland annat syftar till tolerans, och det handlar då alltså om 

tolerans som en negativ inställning i betydelsen ”stå ut med”.

På samma sätt ger det en orienterande tolkning av livsfrågepedagogik, där eleverna utvecklar 

kunskap om livsåskådningar. Tolkningar lyfts fram, men det handlar om kunskap om 

tolkningar snarare än reflektion över tolkningar.

Kristendomen och den gemensamma värdegrunden lyfts dessutom fram, vilket ger stöd åt en 

socialiserande syn på personlig utveckling. Utgångspunkten här är religioner och 

livsåskådningar, inte eleven och elevens frågor.

”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.”

Utgångspunkten här är en positiv syn på olikhet, vilket leder till en tolkning av tolerans som 

en form av erkännande. Skrivningen ger också stöd för en kunskapsorienterande syn, där 

tolerans främjas genom kunskap om olikheter.

Att fokus ligger på ”människors olikheter” och ”ett samhälle präglat av mångfald”, liksom att 

utgångspunkten är olikhet, ger stöd för en tolkning av livsfrågepedagogik som också den tar 

olikhet som utgångspunkt, snarare än som ett hinder eller problem att lösa.

Personlig utveckling tolkar jag har som kunskapsorienterande snarare än existentiellt 

reflekterande, då syftet är att ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter snarare än 
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värderingar och inställningar. Den positiva synen på olikhet som finns här, är uttryckt som en 

utgångspunkt för undervisningen, snarare än något som ska förmedlas till eleverna.

”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 
livsåskådningar.”

Det här är en rakt igenom kunskapsorienterande skrivning, med avseende på tolerans, 

livsfrågepedagogik och personlig utveckling. Skrivningen är öppen i förhållande till synen på 

olikhet. Att det finns olika synsätt är en utgångspunkt, men det är ett konstaterande snarare än 

ett värderande.

”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.”

Tolerans framställs här som resultatet av kunskap om andra människors värderingar och 

trosföreställningar. Det är alltså inte en existentiell reflektion över de egna värderingarna och 

trosföreställningarna, utan en orienterande reflektion över andras. Det är visserligen möjligt 

att läsa in egna värderingar i det mer allmänt formulerade ”människors värderingar”, men om 

det var avsikten borde formuleringen varit ”egna och andras värderingar”.

Att ”utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” tolkar jag som en 

kunskapsorienterande syn på livsfrågepedagogik där olikhet är ett problem att förhålla sig till. 

Samtidigt är den här tolkningen ytterst beroende av vilken tolkning man gör av ”respekt”. Jag 

skulle ändå vilja tolka det som mer i linje med Säfströms ”leva med” än hans ”leva för”.

Den personliga utveckling som ges uttryck för här är kunskapsorienterande. Jag tolkar den 

också som i första hand socialiserande, i det att eleverna ska fostras till respekt och förståelse.

”Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 
religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund.”

5.1.3.3 Mål

”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.
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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.”

Det finns inget mål som direkt knyter an till frågan om tolerans. Samtliga mål är uppställda 

utifrån ett kunskapsorienterande perspektiv, vilket innebär att i den mån tolerans berörs så är 

det indirekt och i betydelsen ”motverkande av intolerans”. Att t.ex. utveckla en tolerant attityd 

eller förståelse för olikhet är inte ett mål i sig.

Att utveckla kunskaper om människors identitet skulle kunna kopplas till livsfrågepedagogik, 

men det är då fråga om ett kunskapsorienterande perspektiv. Det är också ett perspektiv 

utifrån, kunskap om ”människors identitet” inte ”den egna identiteten”.

I den mån personlig utveckling kan läsas in, är det också utifrån ett rent kunskapsorienterande 

perspektiv. Det eleverna ska utveckla är kunskaper och förmågor att analysera, undersöka och 

använda begrepp, identiteter, religioner och livsåskådningar i allmänhet – inte den egna 

identiteten, religionen eller livsåskådningen.

5.1.3.4 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.
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• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 
världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.”

Begreppet tolerans skulle kunna behandlas inom flera av de områden som ska ingå i det 

centrala innehållet, men eftersom det inte finns någon skrivning som direkt nämner tolerans 

eller syn på olikhet skulle det endast ske indirekt. Tolerans skulle t.ex. kunna tas upp som ett 

resultat av att religioner tar sig olika uttryck för individer, eller som en aspekt av olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Det finns ingenting som hindrar 

att tolerans behandlas, men det finns inte heller någonting som direkt påbjuder det. 

Tolkningen av tolerans är alltså helt öppen.

Precis som i frågan om tolerans, finns det flera områden som skulle kunna beröra 

livsfrågepedagogik. Här är kopplingen tydligare, särskilt i frågan om hur religioner tar sig 

uttryck, människosyn inom religioner och individers och gruppers identitet i förhållande till 

religion och livsåskådning. Livsfrågor är t.ex. ett tydligt exempel på hur religioner tar sig 

uttryck för individer och grupper. Att det är uttrycket som står i fokus, gör att jag tolkar det 

som att svaret – snarare än frågan – är det intressanta. Den fenomenologiskt inspirerade 

livsfrågepedagogiken ser olika religioner som uttryck för svar på allmänmänskliga frågor. Hur 

individers och gruppers identiteter formas i förhållande till religion, tolkar jag som mer riktat 

mot frågorna.

Det centrala innehållet har karaktären av kunskapsstoff som ska behandlas, det är analytisk 

kunskap om religioner, livsåskådningar och deras uttryck och relationer till kön, etnicitet, 

vetenskap osv. Det är därför naturligt att tolka in personlig utveckling som i första hand ett 

resultat av kunskapsorientering. Det finns ingen skrivning som tydligt slår fast att eleven 

själv, elevens egen uppfattning i frågor om religion eller livsåskådning, ska vara utgångspunkt 

eller analysobjekt. I det fall då elevernas egna ställningstaganden tas upp, är det som en 

utgångspunkt för ”analys av argument i etiska frågor”. Det vill säga, det är inte det egna 

ställningstagandet i sig som är föremål för analys eller reflektion.

5.1.3.5 Kunskapskrav

Jag har i redovisningen av kunskapskraven utelämnat de kvalificerande orden, så som 

”översiktligt”, ”utförligt”, ”utförligt och nyanserat” osv. Jag har utelämnat de två sista 

kunskapskraven, som behandlar relationen mellan religion och vetenskap samt etiska teorier. 

Det är min uppfattning att de inte tillför något till analysen.
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”Eleven kan (…) redogöra för och analysera världsreligionerna och några 
livsåskådningar samt (…) redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, 
i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven (…) samband 
och drar (…) slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till 
individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare 
kan eleven (…) redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas 
människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med (…) 
argument.”

Förmågan att kunna dra slutsatser om religioner och livsåskådningar ”utifrån olika tolkningar 

och perspektiv” är en grundförutsättning för tolerans. Om det är en analytiskt 

kunskapsorienterande, eller existentiellt reflekterande form av tolerans är beroende på om 

man inkluderar egna tolkningar och perspektiv eller inte. Det är ingen kontroll av om eleven 

utvecklat en tolerant inställning, och om så är fallet vilken typ av tolerans det handlar om. 

Däremot är det en kontroll av om eleven har tillgodogjort sig en grund för tolerans.

Religioners och livsåskådningars kännetecken och uttryck, relation till individer, grupper och 

samhällen samt likheter och skillnader kan alla relateras till en livsfrågepedagogik. 

Genomgående handlar det om ett distanserat, analytiskt perspektiv – det handlar om hur 

religioner och livsåskådningar tar sig uttryck och relateras till andra. Det är också en betoning 

av just uttrycken, dvs. de eventuella svar som ges. Fokus ligger inte i första hand på frågorna.

Att redogöra för, analysera, förklara och dra slutsatser signalerar alla i första hand 

kunskapsorienterande perspektiv på personlig utveckling. Det är elevens tillgodogörande av 

kunskaper och förmågor, snarare än utveckling av eleven själv som står i centrum.

”Eleven ger (…) 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 (…) slutsatser. Eleven kan (…) redogöra för 
hur religion kan förhålla sig till, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 
bakgrund.”

Här ligger fokus på identitet, istället för religioner och livsåskådning, men relevansen för 

tolerans är i stort sett densamma som i föregående skrivning. Avgörande är om identitet också 

inkluderar den egna identiteten. Det analytiska perspektivet signalerar att det i första hand 

handlar om andras identitet eller identitet ”i allmänhet”.

När det gäller livsfrågepedagogik gör förskjutningen av fokus, från religioners och 

livsåskådningars uttryck till individers identitet, att livsfrågepedagogikens frågor lyfts fram. 
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Samtidigt är det analytiska perspektivet fortfarande dominerande, vilket gör att det drar åt 

kunskapsorientering snarare än existentiell reflektion. Det finns ett generaliserande drag i att 

tala om ”hur identitet kan formas”, vilket ligger nära en universalistisk syn.

Det är fortfarande ett tillgodogörande av kunskaper och förmågor, dvs. ett 

kunskapsorienterande eller socialiserande perspektiv på personlig utveckling som uttrycks.

5.2 Andra nivån

I den första nivån har jag inte lyckats få fram några entydiga definitioner av begreppen 

tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling. För att kunna göra en översiktlig 

genomgång har jag valt att grovt dela in tolkningarna i ”öppna”, ”kunskapsorienterande” och 

”existentiellt reflekterande”.

Med ”kunskapsorienterande” avser jag i huvudsak en tolkning av begreppen tolerans och 

livsfrågepedagogik som har utgångspunkten att olikhet är ett problem som ska lösas. 

Personlig utveckling som kunskapsorienterande är att förstå som, i huvudsak, socialiserande.

Med ”existentiellt reflekterande” avser jag i huvudsak en tolkning av begreppen tolerans och 

livsfrågepedagogik som har utgångspunkten att olikhet är något att förhålla sig till, men inte 

nödvändigtvis att lösa eller ”ta bort”. En existentiellt reflekterande personlig utveckling är att 

förstå som, i huvudsak, möjliggörande.

När tolkningen är ”öppen” har jag inte kunnat göra en tolkning av begreppet som 

”kunskapsorienterande” eller ”existentiellt reflekterande”.

5.2.1 Skollagen

Jag fann nio skrivningar som direkt eller indirekt berörde tolerans, livsfrågepedagogik och 

personlig utveckling i skollagen. Av dessa berörde tre tolerans, två livsfrågepedagogik och 

fyra personlig utveckling.

Min tolkning av tolerans var öppen i två av fallen, och i ett av fallen rörde det sig om en 

tydligt kunskapsorienterad syn.
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Min tolkning av livsfrågepedagogik var öppen i det ena fallet, och i det andra fallet rörde det 

sig om en kunskapsorienterande syn.

Min tolkning av synen på personlig utveckling var öppen i ett fall. I två fall handlade det om 

en möjliggörande syn. I ett fall uttrycktes det som ”allsidig kunskapsutveckling” vilket jag, 

med viss tvekan, vill tolka som möjliggörande snarare än socialiserande. I tre fall gjorde jag 

alltså en existentiellt reflekterande tolkning.

5.2.2 Läroplanen

Jag fann tjugofyra skrivningar som direkt eller indirekt berörde tolerans, livsfrågepedagogik 

och personlig utveckling i läroplanen. Av dessa berörde sju tolerans, sju livsfrågepedagogik 

och tio personlig utveckling.

Min tolkning var att synen på tolerans i tre fall var existentiellt reflekterande och i fyra fall 

kunskapsorienterande.

Min tolkning av livsfrågepedagogik var öppen i två fall. I tre fall gjorde jag en existentiellt 

reflekterande tolkning och i två fall gjorde jag en kunskapsorienterande tolkning.

Min tolkning av synen på personlig utveckling var öppen i två fall. I tre fall handlade det om 

en existentiellt reflekterande och möjliggörande syn. I fyra fall handlade det om en 

socialiserande och kunskapsorienterande syn.

5.2.3 Ämnesplanen

Jag fann tjugosju skrivningar som direkt eller indirekt berörde tolerans, livsfrågepedagogik 

och personlig utveckling i ämnesplanen. Av dessa berörde nio tolerans, nio 

livsfrågepedagogik och nio personlig utveckling.

Min tolkning av tolerans var i ett fall öppen, i ett fall existentiellt reflekterande och i åtta fall 

kunskapsorienterande.

Min tolkning av livsfrågepedagogik var i ett fall existentiellt reflekterande och i åtta fall 

kunskapsorienterande.
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Min tolkning av personlig utveckling var i samtliga fall kunskapsorienterande.

Skrivningarna var fördelade mellan de olika delarna i ämnesplanen, och jag redovisar mina 

tolkningar av dem under respektive rubrik.

5.2.3.1 Ämnesbeskrivning

Ämnesbeskrivningen berörde endast indirekt tolerans, livsfrågepedagogik och personlig 

utveckling och i den mån de gick att tolka in var det i en huvudsakligen kunskapsorienterande 

syn.

5.2.3.2 Syfte

Jag fann tolv skrivningar som direkt eller indirekt berörde tolerans, livsfrågepedagogik och 

personlig utveckling i syftet. Av dessa berörde fyra tolerans, fyra livsfrågepedagogik och fyra 

personlig utveckling.

Min tolkning var att synen på tolerans i ett fall var existentiellt reflekterande och i tre fall 

kunskapsorienterande.

Min tolkning av livsfrågepedagogik var existentiellt reflekterande i ett fall och 

kunskapsorienterande i tre fall.

Min tolkning av personlig utveckling var kunskapsorienterande och socialiserande i samtliga 

fyra fall.

5.2.3.3 Mål

I målen berördes tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling endast indirekt, och då 

uteslutande från ett kunskapsorienterande perspektiv. Jag har räknat målen i sin helhet som en 

skrivning avseende begreppen.

5.2.3.4 Centralt innehåll

I det centrala innehållet berördes tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling endast 

indirekt. Min tolkning av tolerans var öppen, livsfrågepedagogik och personlig utveckling var 

i huvudsak kunskapsorienterande och socialiserande. Jag har räknat det centrala innehållet i 

sin helhet som en skrivning avseende begreppen.
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5.2.3.5 Kunskapskrav

I kunskapskraven fann jag två skrivningar vardera som berörde tolerans, livsfrågepedagogik 

och personlig utveckling. I samtliga fall handlade det om en kunskapsorienterande syn.

5.3 Tredje nivån

Totalt i styrdokumenten var fjorton av sextio skrivningar existentiellt reflekterande (23,3%), 

trettiosex av sextio kunskapsorienterande (60%) och nio av sextio var öppna (15%).

I skollagen var totalt var tre av nio skrivningar existentiellt reflekterande (33,3%), två av nio 

var kunskapsorienterande (22,2%) och fyra av nio var öppna (44,4%).

I läroplanen var totalt nio av tjugofyra skrivningar existentiellt reflekterande (37,5%), tio av 

tjugofyra kunskapsorienterande (41,6%) och fyra av tjugofyra öppna (16,7%).

I ämnesplanen var två av tjugosju existentiellt reflekterande (7,4%), tjugofyra av tjugosju 

kunskapsorienterande (88,9%) och en av tjugosju öppen (3,7%).

5.4 Sammanfattning av analysen

Om man betraktar styrdokumenten i sin helhet, finns det ett utrymme för existentiell 

reflektion. Tyngdpunkten ligger i läroplanen. Ämnesplanen uppvisar endast ett marginellt 

utrymme för existentiell reflektion, där istället ett kunskapsorienterande perspektiv dominerar.

Av det här kan man dra några olika slutsatser. Eftersom undervisningen i alla ämnen regleras 

av skollagen och läroplanen, såväl som av ämnesplanen, är det tydligt att existentiell 

reflektion har en roll och ett legitimt utrymme i religionskunskapen. Det tycks däremot som 

att den existentiella reflektionen inte omfattas av kunskapskraven. Den är alltså inte någonting 

som ska betygssättas.

Vidare finns det ingen betoning av existentiell reflektion i ämnesplanen för religionskunskap. 

Det här kan tolkas som att existentiell reflektion inte är ett specifikt område för just 

religionskunskap.
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Del IV – Studiens slutsatser

6. Diskussion

Till att börja med vill jag återigen påpeka att det här är en kvalitativ, tolkande uppsats. Det 

betyder att analysen jag gjort är beroende av min personliga tolkning av tolerans, 

livsfrågepedagogik, personlig utveckling, kunskapsorientering och existentiell reflektion. Min 

förhoppning är att den relativt utförliga genomgången av begreppen jag gjort, ska göra att min 

tolkning blir transparent och förståelig.

Jag har också gått in i arbetet med en förutfattad mening. Det var min upplevelse att den 

existentiella reflektionen tonats ned i den nya ämnesplanen. Den uppfattningen förstärktes 

ytterligare av de artiklar jag läst under arbetets gång. Givetvis kan det här ha påverkat min 

läsning av ämnesplanen. Samtidigt menar jag att resultatet av min analys är så pass tydligt att 

det finns fog för min förutfattade mening. Att läroplanen dessutom visade sig ha ett så pass 

större fokus på existentiell reflektion anser jag också stödjer det resonemanget.

För att knyta an till VFU-anekdoten som jag inledde arbetet med, kan man väl säga att det 

fortfarande finns utrymme för existentiell reflektion inom religionskunskap. Däremot är det 

kunskapsorienterande perspektivet dominerande i ämnesplanen. Farhågan att den existentiella 

reflektionen marginaliseras menar jag därför är berättigad. Det är inte långsökt att tänka sig att 

både lärare och elever prioriterar bort sådant som inte betygssätts, när arbetsbelastningen i 

övrigt blir för hög.

Man kan också fråga sig om inte ämnesplanens tydliga fokus på kunskapsorientering sänder 

signaler om att det perspektivet är viktigare. Ett kunskapsorienterande perspektiv behövs, men 

ett alltför ensidigt fokus på kunskapsorientering, på bekostnad av existentiell reflektion, 

riskerar att reducera eleverna till mottagare. Ett analytiskt perspektiv skulle visserligen leda 

till att eleverna blir kritiska mottagare, men utan existentiell reflektion blir eleven närmast att 

jämföra med en konsument. Liksom en välinformerad konsument, lär sig eleven att göra mer 

eller mindre väl avvägda val utifrån den information som görs tillgänglig. Grundtanken är att 

det finns ett objektivt rätt val, och att om vi har korrekt fakta kommer vi att kunna fatta detta 

rätta val. På så sätt förskjuts ansvaret. Det personliga ansvaret sträcker sig till att vara 

välinformerad – i fråga om fakta men också i fråga om metoder och teorier, men omfattar inte 
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valet i sig. Möjligheten att ifrågasätta helheten blir också begränsad, eftersom valet görs inom 

på förhand givna ramar.

Skillnaden mot ett existentiellt reflekterande perspektiv, är att eleven där gör ett val inifrån, 

från sin egen uppfattning. Eleven kan inte frånsäga sig ansvaret, med hänvisning till 

otillräckliga fakta-, teori- eller metodkunskaper. Grundtanken här är att det inte finns något 

objektivt rätt val som kan nås utifrån korrekt tillämpade teorier tillämpade på på förhand 

givna fakta. Det personliga ansvaret är absolut, eftersom det är eleven själv – inte de 

kunskaper eleven har förvärvat – som hålls ansvarig.

Samtidigt är det svårt att bedöma en elevs existentiella reflektion och personliga utveckling. 

Risken finns att man skapar en ideal ”mönsterelev”, och bedömer andra elever efter hur nära 

detta ideal de kommer. Det finns alltså en risk i att betoningen av existentiell reflektion och 

personlig utveckling samtidigt leder till en stark socialisation, på bekostnad av en mer 

möjliggörande utveckling. Kanske är det klokt att som i ämnesplanen inte inkludera 

existentiell reflektion och personlig utveckling i betygskriterierna, men risken finns att de 

perspektiven då faller bort helt eller delvis.

Ett av målen med den nya ämnesplanen var att skapa en större tydlighet, i fråga om 

ämnesmål, innehåll och kunskapskrav för att bl.a. garantera en likvärdighet i utbildningen. 

Här tror jag det finns ett problem. När styrdokumenten blir tydligare, flyttas ansvar över från 

enskilda lärare till ett regelverk. Regelverket behandlar i sin tur alla lika. Risken finns att ett 

alltför tydligt regelverk stöper alla elever i samma form. Ett annat sätt att åstadkomma 

likvärdighet är att satsa på lärarna, att i lärarutbildningen säkerställa att alla lärare arbetar från 

samma utgångspunkter. Den vägen riskerar, å andra sidan, att stöpa alla lärare i samma form. 

Problemet är att vi alla är olika, och för att kunna möta varandra behöver vi se och vara 

medvetna om denna olikhet.

Det finns en skrivning i Framtidsvägen (SOU 2008:27) som jag vill lyfta särskilt. Utredaren 

ger där sin syn på ämnesplanens struktur, och skriver där att det centrala innehållet och 

kunskapskraven fungerar som en avgränsning av ämnets syfte. Jag vill mena att förhållandet 

mellan syfte, centralt innehåll och kunskapskrav borde vara det omvända. Centralt innehåll 

och kunskapskrav borde ställa upp de mål som ska uppnås, och syftet borde ange hur dessa 
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ska tolkas. I Skolverkets skrift Gymnasieskola 2011 är däremot det förhållandet inte lika 

tydligt, vilket jag anser är bra.

Ytterst handlar det här om vilken roll utbildningen och skolan ska ha i samhället, och vilken 

syn vi har på eleverna. Vill vi ha en utbildning som syftar till att låta elever växa och 

utvecklas till fria individer, eller vill vi ha en utbildning som syftar till att lära elever att bli 

goda samhällsmedborgare – även om en god samhällsmedborgare i första hand ses som en 

konsument? Ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att gymnasieskolan är tydlig i fråga om 

ämnesplaner och betyg, så att eleven kan göra ett välavvägt och informerat val inför 

gymnasiestarten och så att företagen som ska anställa eleverna tydligt vet vad de får. Ur ett 

utvecklingsperspektiv är det viktigare att fokusera på eleven som individ och person, snarare 

än som tilltänkt konsument. Det handlar då om att ge alla elever möjlighet att själva utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar, intressen och viljor.

Det sägs ofta att ett modernt samhälle kräver medborgare med spetskompetenser och 

omfattande kunskap, och läroplanen betonar vikten av att elever ska bli ansvarskännande. Jag 

skulle vilja lägga till att ett vitalt samhälle också behöver reflekterande och ansvarstagande 

medborgare.

Avslutningsvis vill jag peka dels på vikten av existentiell reflektion, men också på vikten av 

reflektion kring de styrdokument vi som lärare har att förhålla oss till. Det är en självklarhet, 

men vi behöver alla vara medvetna om vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det.

7. Slutsatser

Undervisningen, och kanske framför allt religionskunskapen, behöver både ett existentiellt 

reflekterande och ett kunskapsorienterande perspektiv. I ämnesplanen för religionskunskap i 

Gymnasieskola 2011, och då särskilt i mål, centralt innehåll och kunskapskrav, saknas 

emellertid det existentiella perspektivet. Däremot finns det existentiella perspektivet med i 

ämnesplanens syfte, liksom i Skolverkets förslag till reviderad läroplan vilket innebär att 

existentiell reflektion ändå är att betrakta som en del av religionskunskapen på gymnasiet i 

Gymnasieskola 2011.

Det kunskapsorienterande perspektivet är dominerande i ämnesplanen, och framför allt i 

kunskapskraven. Det här innebär att det är viktigt att läraren inte utformar undervisningen 
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”bakvägen”, som ett svar på kunskapskraven. Det ställer också krav på läraren att förmedla 

till eleverna att det inte endast är kunskapskraven som är viktiga.

8. Vidare forskning

Jag kan se flera möjliga fortsättningar och fördjupningar utifrån det här arbetet:

• Relationen mellan existentiell reflektion och kunskapsorientering skulle behöva 

utredas närmare, främst ur ett filosofiskt eller epistemologiskt perspektiv men det 

finns också en etisk dimension där som vore intressant att undersöka vidare.

• En historisk eller samhällelig analys av synen på, och förhållandet mellan, existentiell 

reflektion och kunskapsorientering skulle troligtvis ha mycket att säga om 

religionsämnet, men också både skolan och samhället i stort.

• Relationen mellan tolerans, livsfrågepedagogik och personlig utveckling vore 

intressant utifrån både tillämpad etik och ämnesdidaktik.

• En jämförelse med andra gymnasieämnen, liksom en jämförelse mellan 

gymnasieskolan och grundskolan skulle vara intressant.

• En uppföljning av vad som sker med den existentiella reflektionen inom 

religionskunskapen framöver skulle kunna ge empiriskt stöd för eller emot en del av 

de farhågor jag nämner i diskussionen.
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