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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka likheter och skillnader mellan den nuvarande 

kursplanen i religionskunskap för grundskolan och den framtida kursplanen för 

religionskunskap i LGR 11. Kursplanerna har jämförts utifrån tre frågeställningar. Uppsatsen 

undersöker hur de både kursplanerna motiverar ämnets existens och vilka likheter och 

skillnader som finns mellan kursplanerna. Uppsatsen behandlar också hur beskrivningen av 

det centrala kunskapsinnehållet har förändrats. Den sista frågeställningen behandlar huruvida 

den uttryckta kunskapsfilosofin har förändrats eller ej och i så fall på vilket sätt. 

Undersökningen är en komparativ textanalys utifrån Gadamers teorier om 

förförståelsens betydelse vid tolkning av texter. 

Uppsatsens viktigaste resultat vad gäller komparationen av kursplanernas motiveringar 

till ämnets existens är att det skett en förskjutning ifrån att ämnet ska skapa förutsättningar 

och redskap för elevens existentiella utveckling till att ämnet istället motiveras genom att 

eleven exempelvis ska förstå sammanhang omkring sig. 

Kursplanens centrala kunskapsinnehåll har förändrats inom en del områden. De 

orienterande kunskaperna som ska behandlas i kursen beskrivs mer detaljerat i den nya 

kursplanen jämfört med den nuvarande. Skrivningarna om lärandet i livsfrågor har likaså 

förändrats på djupet i den nya kursplanen. I den nuvarande kursplanen bygger lärandet i dessa 

frågor på att eleven är objekt och det som är föremål för en utveckling. I den nya kursplanen 

appliceras istället livsfrågorna på andra objekt i samhället. Den personliga reflexionen 

försvinner rent allmänt till stor del ur kursplanen då det tidigare var inskrivet i både strävans- 

och uppnåendemål medan det nu endast finns beskrivet i andra mindre explicita sammanhang. 

Den sista stora förändringen vad gäller kunskapsinnehåll är att de estetiska uttrycken dans, 

musik och konst inte längre nämns i LGR 11:s motsvarighet till strävans- och 

uppnåendemålen vilket de gör i den nuvarande kursplanen. 

Uppsatsen konstaterar slutligen att den nya kursplanens uttryckta kunskapsfilosofi 

skiljer sig från den nuvarande kursplanens filosofi. Utifrån Englunds kunskapsfilosofier har 

kursplanen i religionskunskap förändrats till att uttrycka en mer essentialistisk 

kunskapsfilosofi med ett mer ämnesbaserat kunskapsinnehåll och en större betoning på 

förmedling av kunskaper.  

 

Sökord: Religionsdidaktik, LGR 11, LPO 94, Religionskunskap, styrdokument, 

grundskola, Tomas Englunds kunskapsfilosofier. 
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1 INLEDNING 

1 juli 2011 träder den nya läroplanen för grundskolan i kraft vilket medför stora 

förändringar för den svenska grundskolan. Alla grundskolans ämnen får nya kursplaner vilket 

torde innebära stora förändringar för undervisningens utseende. Framtagandet av nya 

styrdokument föregicks av att regeringen i samband med lanserandet av propositionen om nya 

läroplaner framförde stark kritik mot de gamla styrdokumenten. Det är alltså troligt att de nya 

kursplanerna skiljer sig väsentligt från de gamla. 

I samband med att regeringen senare beslutade om den nya kursplanen i religionskunskap 

i oktober 2010 utbröt en debatt efter att regeringen givit kristendomen en större plats i 

kursplanen än vad som ingick i skolverkets förslag (Tidningarnas telegrambyrå, 2010). 

I mitt dagliga arbete som religionslärare i grundskolans senare år får jag ofta frågor från 

mina elever om varför de måste läsa religionskunskap. Den här frågan är berättigad och 

absolut nödvändig för att få en meningsfull tillvaro i skolan. Den här sortens frågor och dess 

svar är helt centrala i samband med alla studier. Det är därför intressant att undersöka vilka 

svar på detta som skolans yttersta styrdokument för ämnet ger.   

Kursplanen i Religionskunskap är avgörande för innehållet i religionsundervisningen i 

grundskolan. Förutom att precisera vilket stoff som ska behandlas anger den även syftet med 

ämnet och motiverar dess existensberättigande. Den här uppsatsens ansats är att undersöka 

vilka skillnader som finns mellan den befintliga och den kommande kursplanen vad gäller 

ämnets existensberättigande, kunskapsinnehåll och den uttryckta kunskapsfilosofin.    

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka likheter och skillnader mellan 

den nuvarande kursplanen i religionskunskap för grundskolan och den nya kursplan som 

träder i kraft till läsåret 2011-2012.  Syftet med uppsatsen preciseras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

 Hur motiveras ämnets existens i respektive kursplan och vilka likheter och skillnader 

finns mellan dem? 

 Hur har beskrivningen av ämnets centrala innehåll förändrats i kursplanen? 

 Har den uttryckta kunskapsfilosofin i kursplanen förändrats och i så fall hur?  
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3 MATERIAL 

Materialet som har använts är LPO 94:s kursplan för Religionskunskap i grundskolan. 

Denna kursplan reviderades år 2000. Denna nu gällande kursplan har jämförts med 

motsvarande kursplan för Religionskunskap i den nya läroplanen Lgr 11. 

 

4 METOD 

4.1 Tillvägagångssätt   

Studien är en jämförelse mellan två olika kursplaner utifrån bestämda frågeställningar. 

Jag har läst kursplanerna med ansatsen att nå en hermeneutisk cirkel. Den hermeneutiska 

cirkeln innebär att delen av texten tolkas utifrån textens helhet och textens helhet utifrån dess 

delar (Bergström & Boréus, 2005: 24-25). Därför har jag läst de båda kursplanerna flera 

gånger och samtidigt sökt svar på mina frågeställningar. Formuleringar som rör mina 

frågeställningar har ställts mot andra stycken i texten och bidragit till att jag så småningom 

gjort en tolkning av kursplanens budskap. Under hela arbetet har jag jämfört formuleringar i 

de båda kursplanerna och utgått från Gadamers tankar om förförståelse i min tolkning.     

4.2 Tolkning och förförståelse 

Olika personer som läser en text upplever den på olika sätt. Det som avgör hur 

tolkningen ser ut kan delas in i fem olika element. Först och främst har vi texten som råvara, 

sedan har vi sammanhanget där texten produceras och konsumeras, avsändaren, den tänkta 

mottagaren och självklart vi som uttolkare. Jag låter den här uppsatsen fungera som exempel. 

Det som avgör din tolkning av mina ord är för det första de ord och meningar jag använder. 

Det andra som avgör din tolknings utseende är de sammanhang som du och jag lever i. Det 

påverkar också din tolkning att mina tänkta mottagare för texten är personer som har läst 

Religionsvetenskap på A- och B-nivå. Nästa element som påverkar dig är din vetskap om min 

kunskap och mina faktiska kunskaper och personlighet. Det är troligt att min text hade fått ett 

annat bemötande och innehåll om jag vore filosofie doktor i Religionsdidaktik än vad som är 

fallet nu. Det sista som avgör din tolknings utseende är du själv. Vilka preferenser har du när 

det gäller texters utseende? Vilken utbildning har du? Vilken är din sociala bakgrund? 

Uttolkarens förförståelse har avgörande betydelse för hur tolkningen ser ut. Alla dessa fem 

element har spelat in när jag har tolkat styrdokument för den här uppsatsen (Bergström & 

Boréus, 2005: 23-24).  

Det går att tolka en text med hjälp av fyra olika strategier, skillnaderna mellan dem 
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handlar om vem man relaterar texten till. En text kan relateras till uttolkaren, avsändaren, den 

tänkta mottagaren eller till omgivande diskurser. Min tolkningsstrategi har varit relaterad till 

mig som uttolkare. Hermeneutikern Hans-Georg Gadamer betonade särskilt betydelsen av 

uttolkarens förförståelse för tolkningens utseende. Han menade att förförståelsen är 

nödvändig för att det överhuvudtaget ska ske någon tolkning. Mitt språk, min utbildning, min 

världsuppfattning, mitt sociala sammanhang, mina kunskaper om textgenren, mina 

grundvärderingar, praktiskt taget alla mina upplevelser påverkar min förståelse av den text 

som ska tolkas. Detta gör att tolkningar inte är statiska utan istället föränderliga beroende på 

tid, sammanhang och person. Gadamers strategi är uttolkarorienterad då det är det enda 

rimliga valet enligt honom. Jag kan inte återskapa exakt vad författarna har velat säga, inte 

heller läsarnas förståelse som dessutom är individuell, att återskapa diskursen blir också 

problematiskt. Det enda vi kan reflektera kring är det som texten betyder för mig som 

uttolkare här och nu. Gadamer nöjer sig dock inte med det. Han menar dessutom, väldigt 

klokt, att den historiska och sociala förförståelsen om sig själv är det som gör det möjligt att 

tolka en text från ett annat sammanhang eller tid. Tolkarens förförståelse samspelar med 

erfarenheten och sammanhanget som texten bygger på och skapar en innebörd (Bergström & 

Boréus, 2005:25) 

I den konkreta tolkningssituationen byggs en hermeneutisk cirkel upp utifrån mig som 

uttolkare. Som nämnt bygger den hermeneutiska cirkeln på att textens delar tolkas utifrån 

textens helhet. Helheten tolkas i sin tur utifrån delarnas mening. På så sätt penetreras både 

delarna och helheten och de får en ny eller förändrad mening. Detta gäller både delar i 

förhållande till hela texten och delar i förhållande till helheten av en del exempelvis ett stycke 

(Bergström & Boréus 2005:25). 

I min uppsats spelar de här teorierna en roll för att göra mig medveten om min egen 

förförståelse och hur den påverkar tolkningen. Jag är trots allt aktiv lärare med en viss 

pedagogisk grundsyn, jag har en vana av att läsa styrdokument, har en uppfattning om den 

nya läroplanen sen tidigare och dessutom sitter jag i min soffa i mitt speciella sammanhang år 

2011. Allt detta påverkar hur min tolkning av texten ser ut. För att styrka mina tolkningars 

bärighet krävs det att jag är noga med att redovisa mina argument i min komparativa analys. 

Det är inte bara en fråga om tolkningarnas bärighet utan även en fråga om uppsatsens 

intersubjektivitet och min ärlighet mot dig som läsare.  
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4.3 Avgränsningar 

Undersökningen avser att fördjupa sig i kursplanernas beskrivning av ämnet vilket ger en 

viss avgränsning mot Religionskunskapens faktiska innehåll i Sveriges grundskolor. 

Uppsatsen avgränsar sig till avsnitten som gäller för år sju till nio när det gäller kursplanen för 

Religionskunskap i LGR 11.   

 

5 DISPOSITION 

Uppsatsen kommer efter dessa inledande kapitel om syfte och metod att innehålla en 

bakgrund där centrala fakta och teorier för undersökningen presenteras. Sedan följer en 

undersökning uppdelad i fyra delar. I den första delen undersöker jag hur ämnets existens 

motiveras i kursplanerna och vilka skillnader som finns vad gäller det. I del två jämför jag 

kursplanernas kunskapsinnehåll och försöker förklara hur de har förändrats. Undersökningen 

tredje del är ett försök att se vilka kunskapsfilosofier som synliggörs i respektive kursplan. 

Undersökningen avslutas med att jag sammanfattar de stora slutsatser som går att dra av 

undersökningen.  

 

6 BAKGRUND 

6.1 Kursplaner till LPO 94 

Alla kursplaner till LPO 94 är uppbyggda på samma sätt. De inleds med ett stycke om 

ämnets syfte och roll i utbildningen. Sedan följer mål att sträva mot som är generella mål för 

vad undervisningen ska inriktas mot. Efter det kommer avsnittet ämnets karaktär och 

uppbyggnad som visar vilket stoff undervisningen i ämnet ska innehålla. Nästa avsnitt är 

uppnåendemålen vilka inleds med målen för år fem som följs av målen för år nio. De här 

målen är också betygskriterier för ett godkänt betyg i ämnet.  Kursplanerna avslutas med en 

text om bedömningens inriktning som ger läraren vägledning om vilka förmågor som ska 

bedömas och betygskriterierna för betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt (Skolverket, 

2011).  

När LPO 94 kom var den nydanade på så sätt att den var helt målrelaterad och saknade 

anvisningar till hur målen skulle nås. Ansvaret för valet av stoff och arbetsmetoder förlades 

till skolornas personal. I samband med att LPO 94 lanserades började blockämnena NO och 

SO upplösas och de olika blockämnena löstes ifrån varandra med separata kursplaner. Dock 

finns möjligheten att betygsätta i block kvar då det förutom separata kursplanerna också finns 

kursplaner för blocken (Richardson, 2004: 188-189). 
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6.2 LGR 11 

Den första juli 2011 träder den nya läroplanen för grundskolan, LGR 11, i kraft. I den 

nya läroplanen har kursplanerna givits en större plats jämfört med dess föregångare LPO 94. 

LGR 11 inleds med ett kapitel om skolan värdegrund och uppdrag. I det kapitlet anges också 

fyra övergripande perspektiv som ska genomsyra undervisningen. Det historiska, 

internationella och etiska perspektivet ska tillsammans med ett miljöperspektiv alltid finnas 

med i respektive ämne. För en religionsvetare är det intressant att notera att det i det här 

kapitlet slås fast att skolan ska vara icke-konfessionell (Skolverket, 2010a: 4-8). 

Det andra kapitlet anger övergripande mål och riktlinjer för skolan. I det här kapitlet 

anges övergripande mål vad gäller normer och värden, kunskaper, elevens ansvar och 

inflytande, samverkan med hemmet, övergångar och samverkan med andra skolformer, 

skolans relation med omvärlden, bedömning och betyg och rektorns ansvar (Skolverket, 

2010a: 9-16). 

Läroplanens tredje kapitel består av kursplaner för alla grundskolans ämnen. De nya 

kursplanerna har fått en helt ny struktur jämför med de gamla. De inleds med ett avsnitt om 

ämnets syfte. Där anges det övergripande syftet och mål för undervisningen i ämnet under 

hela grundskoletiden. Sedan följer avsnittet centralt innehåll som anger vilket innehåll 

undervisningen ska ha. Innehållet är uppdelat enligt en stadieindelning med år 1-3, 4-6 och 7-

9 var för sig. Efter det centrala innehållet följer kapitlet kunskapskrav. Där slår skolverket fast 

vilka krav som ska ställas på eleverna vid bedömningen av deras kunskaper. Kraven anges för 

år tre, sex och nio. I år tre och sex anges endast kraven för ”godtagbara” kunskaper i ämnena. 

För år nio ska kraven för betygen E, C och A anges. När detta skrivs är endast kraven för 

betyget E klara då framarbetandet av de övriga stegen drabbats av förseningar (Skolverket, 

2009). 

Som synes införs också ett nytt betygssystem med stegen F, E, D, C, B och A där E 

motsvarar dagens betyg Godkänt och A betyget Mycket väl godkänt. Det kommer inte att 

finnas specifika kunskapskrav för stegen D och B utan de betygen förtjänas genom att eleven 

uppnår ”den övervägande delen” av kraven men inte alla för nästa betygssteg med krav 

(Ibid.). 

Av stor betydelse för religionsämnet är också att möjligheten att sätta blockbetyg i SO 

och NO försvinner. Därför finns det ingen gemensam kursplan för SO-ämnen vilket det finns 

i LPO 94.   
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6.3 Tomas Englunds kunskapsfilosofier 

Professorn i pedagogik vid Uppsala universitet Tomas Englund har gjort en karta över 

det utbildningsfilosofiska spektrat i Sverige. Kartan innehåller fyra utbildningsfilosofier som 

påverkar det svenska utbildningssystemet. Filosofierna lever bredvid varandra, samspelar 

ibland och hamnar i konflikt med varandra ibland. Inom det Englund kallar perennialism ser 

man skolan som ett samhällsbevarande organ i samhället som förmedlar klassisk bildning 

enligt en fast kanon. Utbildningens innehåll är samma för olika generationer. Eleverna läser 

de klassiska verken i ämnet och får den etablerade sanningen serverad för inlärning. Ett bra 

exempel på perennialistisk utbildningsfilosofi i praktiken är katekesundervisningen som 

pågick i Sverige under lång tid i såväl kyrklig regi som i skolan (Englund, 1997: 134-135 och 

Westerberg, 2006: 221). 

   Essentialismen ser skolan som underordnad samhällsutvecklingen, ämnena är direkt 

kopplade till deras motsvarigheter inom den akademiska världen och ger eleven det 

essentiella inom ämnet. Inom den essentiella filosofin anpassas utbildningen till utvecklingen 

inom vetenskapsdisciplinen. Inom essentialismen sker lärandet, liksom i perennialismen, 

genom en förmedling av kunskap till enskilda elever (Englund, 1997: 134-135). 

Englunds nästa utbildningsfilosofi är den progressiva. Progressivismen ser eleven som 

en aktiv inhämtare av kunskap. Inhämtandet sker både enskilt och i samarbete med andra. 

Utbildningen är underordnad samhällsutvecklingen men eleven ska vara aktiv och skapa sin 

egen kunskap utifrån ett bestämt stoff som inte behöver vara begränsat av ett ämne. Tvärtom 

uppmanas ämnesövergripande arbete. Eleven fostras till en social individ som kan samarbeta 

med andra. En sista viktig aspekt är att eleven och dess förutsättningar alltid är i centrum 

(Ibid.).  

Englunds fjärde och sista kunskapsfilosofi är rekonstruerande. Rekonstruktivismen ser 

skolan som en förberedelse för medborgarskapet i samhället. Målet med skolan är att skapa 

kritiskt tänkande elever som kan värdera olika alternativ och argumentera för sin ståndpunkt. 

Samtalet är den dominerande lärometoden och kunskaperna som ges ska hjälpa eleven att se 

olika perspektiv och hjälpa dem att göra välgrundade val i deras framtida roll som 

samhällsmedborgare (Ibid.). 
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7 UNDERSÖKNING OCH ANALYS 

7.1 Ämnets existensberättigande 

Få ämnens innehåll, inriktning och existens är så omdiskuterade som 

Religionskunskapens. För oss som är yrkesverksamma lärare i Religionskunskap är ämnets 

existensberättigande och syfte en viktig fråga för att få en meningsfullhet i verksamheten och 

för att skapa en motivation hos eleverna. Jag ska nu undersöka hur ämnets existens berättigas 

i de båda kursplanerna. Jag börjar med kursplanen till LPO 94.  

Man kan, för att få en överblick, dela in kursplanens argument för ämnets existens i 

grupper. Texten inleds med en sorts egennyttiga existentiella argument. Denna typ av 

argument kan man sen hitta på flera ställen i texten. Argumenten handlar om att ämnet ska 

bidra till att eleven ges stöd och hjälp att hantera existentiella frågor och trosfrågor. I 

Kursplanen beskriver man hur eleverna ”... behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, 

språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet” (Skolverket, 

2000) . Det handlar alltså om individens behov av att reflektera om existentiella frågor, detta 

argument uttrycks även i avsnittet om ämnets karaktär och uppbyggnad där man skriver om 

att ämnet har två perspektiv, ett individperspektiv och ett samhälleligt perspektiv. Det så 

kallade individuella perspektivet ”ger möjligheter att bearbeta de egna livsfrågorna”(Ibid.). 

Under rubriken Livsfrågor och livstolkning återkommer det individuella perspektivet i och 

med att bearbetning av livsfrågor beskrivs som ämnets kärna. I det stycket kopplas också 

sökandet efter mening samman med människans uttryck i form av traditioner, riter, berättelser 

och myter. Under avsnittet etik skriver man att det är en livslång process att betrakta saker 

etiskt. De skriver vidare att alla människor hamnar i konkreta situationer där etiska 

överväganden måste göras. Själva motiveringen för ämnet består i att man i de lägena behöver 

etiska redskap och att kännedom om andra livsåskådningars etik kan fördjupa individens 

resonemang(Skolverket 2000).  Denna grupp av argument kallar jag för egennyttiga 

existentiella argument. 

När man letar efter det jag kallar egennyttiga existentiella argument i den nya 

kursplanen ser man direkt att kursplanen har andra upphovspersoner och ett annat syfte. Det 

som är i fokus i kursplanen är helt klart kunskapsinnehållet i ämnet. Det går dock att hitta en 

del satser där ämnets existens motiveras utifrån egennyttiga argument. Det fjärde stycket i 

avsnittet syfte ägnas helt åt den här sortens argument. 
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Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar 

för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och 

andramänniskors sätt att tänka och leva. (Skolverket, 2010b: 74)  

Det är tydligt att den egennyttiga motiveringen av ämnet har tonats ner i förhållande till 

den tidigare kursplanen. Att elevens egna existentiella utveckling har nedvärderats till förmån 

för annat är, som ni kan se när innehållet analyseras, en allmän tendens när de båda 

kursplanerna jämförs.   

Nästa grupp av argument vill jag kalla för fostrande argument. Det är argument som i 

princip går ut på att individen har nytta av religionskunskaper för att lättare kunna förstå 

andra människor och för att kunna delta i diskussioner kring religiösa och etiska frågor. 

Individens kunskaper ska öka förståelsen för andra kulturer och religioner och därmed öka 

toleransen mot andra grupper i samhället och motverka främlingsfientlighet. Följande citat är 

talande för argumenten: ”Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger 

därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för 

tolerans” (Skolverket 2000). 

Den enda motsvarigheten till dessa argument i LGR 11 är följande avslutande mening i femte 

stycket under rubriken syfte (Den syftar på undervisningen). ”Den ska också bidra till att 

eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin 

omgivning.”(Skolverket, 2010b: 74). Man kan därmed säga att det fostrande argumentet för 

religionskunskap även det har fått en mer undanskymd plats. 

Kursplanen anger i avsnittet Ämnets syfte och roll i undervisningen också argument 

som snarast liknar medborgarkunskap. Ämnet ska ”bidra” till att eleven fördjupar och 

problematiserar sin kunskap om demokratiska värden. Här åsyftas både kunskaper om etik 

och religioner. De demokratiska värden som hänvisas till är människans egenvärde, allas lika 

värde och omsorg om de svaga. Annan medborgarkunskap som nämns är kunskaper om 

kristna traditioner och dess historiska påverkan på Sverige (Skolverket, 2000). 

I LGR 11 finns enligt min tolkning ingen motivering till ämnets existens utifrån 

nödvändigheten av medborgarkunskap. Det enda som påminner om detta är det uttryckta 

syftet om att undervisningen ska ge kunskaper om hur den kristna traditionen har påverkat 

vårt samhälle. Skillnaden mellan denna skrivning och dess dito i LPO 94 är den att de verkar i 

olika sammanhang. Skrivningen i LPO ingår i ett långt resonemang om vad ämnet bidrar med. 

I LGR är däremot skrivningen ett eget stycke under rubriken syfte vilket ger olika intryck då 

det i LPO handlar om en motivering till ämnet medan det i LGR endast handlar om ett syfte 
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med ämnet utan motivering.    

Vad finns det då för argument för ämnet i kursplanen för Religionskunskap i LGR 11? 

För att besvara denna retoriska fråga på ett bra sätt krävs först ett klargörande om en stor 

generell skillnad mellan kursplanerna. Den nya kursplanen är betydligt mer konkret och mer 

inriktad på vilket kunskapsinnehåll ämnet ska ha och mindre inriktad på argumentation och 

förklaring till ståndpunkterna. Trots detta kan man uttolka vissa värderingar utifrån de syften 

med ämnet som anges. Vi börjar dock med rader som inleder kursplanen. I inledningen anförs 

tre mer eller mindre implicita argument. Eleverna ska läsa Religionskunskap för att 

människor i alla tider har försökt förstå sitt sammanhang, för att religion är ett centralt inslag i 

alla kulturer och för att kunskaperna om religioner är viktiga för att skapa förståelse för andra 

människor i vårt moderna samhälle som präglas av mångfald (Skolverket, 2010b:74). 

Den samlade bilden av den nya kursplanen relativt den gamla när det gäller motivering 

till ämnets existens är mångtydig. Det kan vara så att den nya kursplanens författare tar 

ämnets existens mer för givet än sina föregångare. Det kan också vara som så att 

motiveringarna har sållats bort i strävan efter ökad tydlighet. I värsta fall har de 

elevdemokratiska ambitionerna blivit svagare då motiven bakom kursinnehållet förskuggas. 

Oavsett vilket motivet har varit går det redan i det här läget se skillnader i kunskapsfilosofi 

mellan de båda planerna vilket jag återkommer till i delkapitel 7.3.   

 

7.2 Ämnets centrala innehåll 

De orienterande faktakunskaperna om religioner finns med i båda kursplanerna. I 

uppnåendemålen i den gamla kursplanen anges att eleven ska ”ha kunskaper om 

kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, 

traditioner, konst och litteratur”, och ”ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och 

trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några 

andra livsåskådningar”, (Skolverket, 2000).  Den motsvarande texten i LGR 11 som anger det 

centrala innehållet för Religionskunskap är mer specifik över vad som ska ingå:  

 

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för 

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism 

och buddhism. 

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 
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• Huvuddragen i världsreligionernas historia. 

• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig 

uttryck. 

• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism. (Skolverket 2010b:77) 

När kursinnehållet ställs upp på detta vis får man intrycket att det finns stora skillnader 

mellan kursplanernas ämnesinnehåll vad gäller orienterande faktakunskaper om religioner. 

Kursplanerna är dock utformade på olika sätt och om man utgår från den nya kursplanen så 

finns det mesta av det centrala innehållet även i den gamla kursplanen fast i löpande text 

under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad. Om vi utgår från det centrala innehållet så 

inleds det med kunskaper om kristendomen och dess tre huvudriktningar. Här finns en 

skillnad mot LPO 94 då den inte explicit tar upp katolicism, ortodoxin och protestantismen 

och dess utmärkande drag. Vad gäller kunskaper om andra religioner än kristendomen så 

ställs något högre krav i den nya kursplanen då den pekar ut judendom, islam, hinduism och 

buddhism som centralt innehåll medan den gamla enbart pekar ut ”några världsreligioner”.  

Punkten om nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet är delvis ny och 

ges en större betydelse. I den gamla fanns endast nya religiösa rörelser nämnt och då i 

strävansmålen. Lärande om privatreligiositet blir därmed en nyhet i religionskunskapen för 

grundskolan.  

När det gäller hur icke-religiösa livsåskådningar behandlas i kursplanerna finns stora 

likheter, de läggs till satser om hur religionerna ska bearbetas, ett exempel finns i den nya 

kursplanen: ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.” 

(Skolverket 2010b: 74).  Detta är ännu mer tydligt i LPO 94 där ”livsåskådningar” nämns 

ganska frekvent men aldrig exemplifieras. Detta har åtgärdats i den nya kursplanen och där 

kunskaper om ”sekulära livsåskådningar till exempel humanism”(Skolverket 2010b:77) finns 

med i det centrala innehållet. Därmed försäkrar sig Skolverket om att humanism kommer att 

behandlas. 

Med tanke på att kristendomens utrymme i undervisningen diskuterades när regeringen 

beslutade om de slutgiltiga kursplanerna kan det vara intressant att jämföra hur kristendomen 

behandlas i de båda kursplanerna (TT, 2010). Min slutsats efter att ha jämfört de båda 

kursplanerna i detta hänseende är den att kristendomens del av ämnet inte kommer att 

förändras i någon större grad. Den största skillnaden består i att det nu görs mer tydligt när 

respektive stoff ska tas upp samt att kristendomens tre huvudriktningarna får större plats 

vilket möjligen kan ske på bekostnad av en sammanfattande bild av religionen. Det stoff som 
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behandlas i båda kursplanerna är kort sammanfattat: Kristendomens historia i Sverige, 

kristendomens historiska påverkan på det svenska samhället, kristendomens centrala innehåll 

samt kunskaper om bibeln, psalmer och traditioner (sistnämnda i åk4-6 i LGR 11).  

En del av det centrala innehållet i den nya kursplanen heter Religion och samhälle. Den 

består av följande punkter: 

• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. 

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt. 

• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om 

religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.(Skolverket, 2010: 77) 

I den gamla kursplanen skriver man om det samhälleliga perspektivet och där beskrivs 

religion som ett ”mångfasetterat fenomen bland andra i samhället.”(Skolverket, 2000) De 

samhälleliga perspektiven i kursplanerna skiljer sig åt på så sätt att den nya kursplanen lyfter 

fram religioners roll i politik och konflikter på ett mycket tydligare sätt än den gamla vilket 

görs tydligt i följande punkt under centralt innehåll.  

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. 

Nästa del i det centrala innehållet behandlar identitet och livsfrågor. 

Identitet och livsfrågor 

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, 

skildras i populärkulturen. 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och 

livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av 

identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

Som jag nämnde i förra delkapitlet så har vissa förändringar skett vad gäller kursplanens 

skrivningar om livsfrågor och elevens egna sökande efter svar på dessa. I den gamla 

kursplanen var det individens eget sökande efter ett ganska stort inslag vilket bland annat 

syntes i att ett av uppnåendemålen var: Eleven skall kunna reflektera över och formulera sig i 

för henne eller honom viktiga livsfrågor. Livsfrågorna finns kvar i den nya men en 

förskjutning har skett av subjektet för livsfrågorna. Subjektet för tankarna om existentiella 

frågor är inte längre eleven själv utan andra objekt. Ett av flera exempel är den första punkten 

under identitet och livsfrågor (se ovan) där objektet för studierna istället är populärkulturen. 
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Det finns ett undantag i sammanfattningen av syftet, där står att det ska ges förutsättningar för 

eleven att ”reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet” (Skolverket 2010b:74) 

vilket måste ses som svagare än att vara ett eget uppnåendemål i den gamla kursplanen. Jag 

vill hävda att det i frågan om livsfrågornas hantering enligt kursplanen skett en förskjutning 

från det egna subjektets åsikter till applicering på andra samhälleliga fenomen. Å andra sidan 

tillför den nya kursplanen något jämfört med den gamla då riter skrivs in som en viktig del av 

arbetet med identitets- och livsfrågor.  

 Den sista gruppen punkter under centralt innehåll i den nya kursplanen rör etik. Det 

centrala innehållet för undervisningen om etik är: 

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, 

till exempel konsekvens- och pliktetik. 

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska 

resonemang, till exempel dygdetik. 

• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. 

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. 

Den största skillnaden mellan dessa fyra punkter och det som uttrycks i den gamla 

kursplanens avsnitt om ämnet karaktär och uppbyggnad är att det i den här planen skrivs att 

det är etiska modeller som ska användas och att man exemplifierar med tre sorters 

etikmodeller. I den gamla kursplanen skriver man istället att eleven ska ha ”kännedom om 

etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar.”(Skolverket 2000) 

De två sista punkterna under etik i den nya planen går att återfinna i annan form i den gamla 

planen. 

En sak som finns i den gamla planen men som har tagits bort i den nya är estetiska 

uttrycks betydelse för religionsutövningen. I den gamla kursplanen ingick estetiska uttryck i 

såväl strävansmål som ämnets karaktär och uppbyggnad liksom i uppnåendemålen. 

Uppnåendemålet lyder: Eleven ska ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik 

och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang.(Skolverket, 2000) Det är troligt att en så stor 

förändring i styrdokumenten får stor effekt på ämnets faktiska innehåll ute i skolorna.  
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7.3 Kunskapsfilosofi 

För att besvara uppsatsens frågeställning om huruvida den uttryckta kunskapsfilosofin i 

kursplanen förändrats eller inte och på vilket sätt det skett så krävs först en analys av den 

nuvarande kursplanens kunskapsfilosofi. Kursplanens kunskapsinnehåll konkretiseras i 

strävans- och uppnåendemålen, därför får de en central roll i en analys av kunskapsfilosofin.   

 Om man tittar på det sätt som ämnets syfte beskrivs i kursplanen från LPO 94 så inleds 

det med de egennyttiga existentiella argumenten som jag beskrev i delkapitel 7:1. Detta 

egennyttiga argument är ett typiskt exempel för en rekonstruktionistisk kunskapsfilosofi: 

 

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, 

 sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. (Skolverket, 2000) 

 

Här markerar författarna tydligt i kursplanens första mening att syftet med ämnet är att 

skapa en beredskap inför det framtida vuxenlivets moraliska valsituationer. Verbet reflektera 

anger en aktivitet som sker mot något mångbottnat och inte mot absoluta sanningar. Planen 

anger en rekonstruktiv ton från början. Detta framåtsyftande egennyttiga syfte finns med i 

hela första stycket och återkommer i hela syftesavsnittet exempelvis i tredje stycket där man 

skriver om att ”… öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap 

inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor.”  (Skolverket, 2000). 

Ett återkommande ord i syftesavsnittet är förståelse. En förståelse är en kunskap som är 

djupare än ren faktakunskap. Utan att fördjupa sig i det begreppet kan man konstatera vad 

eleverna ska få en förståelse för. I avsnittet anges följande: Traditioner, kulturer, sambandet 

mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser, västerländsk konst, musik och 

litteratur. Dessutom anges att ”En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar 

fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige.” (Skolverket, 

2000). Allt detta sammantaget är ingen rekonstruktivism, vad är det då istället? Det kan inte 

råda något tvivel om att det är perennialism att lära om kristna traditioner, kulturer och 

västerländska kulturyttringar. Det är kunskap om kulturarv, bildning och traditioner. Även om 

det kan tänkas att undervisningen görs på ett sätt som ger olika perspektiv på kulturarvet kan 

man aldrig komma ifrån att de här delarna inriktas mot det förflutna med fokus på klassiska 

verk och stora traditioner. I dessa delar finns givetvis också en grad av essentialism då det 

ändå handlar om religionens påverkan på vårt samhälle vilket ändå får ses som en essentiell 

del av vetenskapsdisciplinen.  

Nästa avsnitt i kursplanen är strävansmålen. Dessa mål som var tänkta att styra 
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undervisningens inriktning torde vara en konkretisering av kunskapsfilosofin i kursplanen. 

Det första målet tar sikte mot att eleven ska reflektera över olika existentiella frågor vilket 

enligt ovan måste ses som rekonstruktivism. Det samma gäller det näst sista målet som 

handlar om elevens utvecklande av en grundläggande etisk hållning och ställningstaganden i 

etiska frågor. Sedan följer en rad essentialistiska mål. Utbildningen ska göra så att eleven 

fördjupar kunskaperna om: religioner och livsåskådningar, religioners och samhällens 

ömsesidiga påverkan på varandra, kristendomens och andra religioners påverkan på det 

svenska samhället, likheter och skillnader mellan olika religioner. Dessa mål är till innehållet 

rent essentialistiska då de har ett tydligt släktskap med religionsvetenskapens aktuella 

forskningsområden. Om man däremot tittar på hur de är skrivna lutar det mer åt 

progressivism. Elevens ska ”utveckla”, ”fördjupa” och ”bli medveten” om de här delarna. 

Eleven är helt klart ett aktivt subjekt vilket pekar mot en mer progressiv hållning. Kanske kan 

man här säga att essentialismen möter progressivismen då innehållet är essentiellt men det 

insinuerade arbetssättet progressivt. Kursplanens avslutande strävansmål är också progressivt 

då det utmanar de traditionella ämnesgränserna och uppmanar till att musik, dans och konst 

används i ämnet. 

Påståendet att kursplanens uppnåendemål är det mest centrala i kursplanen för den 

yrkesverksamma läraren torde inte vålla någon större diskussion. Därför är den 

kunskapsfilosofi som framträder i dem viktiga för både kursplanen och den praktiska 

undervisningen ute i skolorna. Uppnåendemålen för år nio i nuvarande kursplan är följande: 

Eleven skall  

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande 

värderingar, traditioner, konst och litteratur, 

– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några 

världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar, 

– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa 

sammanhang. 

Det första målet som ämnar återkoppla till det tidigare angivna strävansmålet är nu 
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konkretiserat till ett rent progressivt mål. Elevens kunskap kopplas till egna föreställningar, 

eleven ska vara aktiv och reflektera. Det är här intressant att se hur det rekonstruktiva alltmer 

tvättas bort när målen ska konkretiseras. Från att reflektionen ska beröra elevens liv ska det nu 

bara handla om ”viktiga livsfrågor” vilket är en mer allmän ickepersonlig hållning. Även det 

andra målet ser jag som progressivt då eleven är aktivt i nutidslärandet och inte i framtiden 

vilket är mer tydligt inom rekonstruktivismen.  

De övriga uppnåendemålen är rent essentialistiska mål vilket även innefattar det sista 

om kulturella uttryck då det i den här formen har snävats in till att gälla ”religiösa 

sammanhang” och inte längre öppnar för ämnesövergripande arbete och inte heller betonar att 

elevens ska arbeta med de uttrycksmedlen. 

En sammanfattande kommentar om den nuvarande kursplanens kunskapsfilosofi är att 

den har drag av alla fyra kunskapsfilosofierna men att kursplanen domineras främst av 

essentiella men även av progressiva tankar. En annan sammanfattande kommentar är den att 

kursplanen blir mer essentiell och mindre progressiv ju mer den konkretiseras. Författarnas 

urval säger därmed en hel del om vilken kunskapsfilosofi som har högst värde i deras ögon.  

Kursplanen för Religionskunskap till LGR 11 inleds med en syftesbeskrivning. I det 

första syftet slås direkt en essentialistisk kunskapsfilosofi fast. Den första meningen slår an 

tonen:  

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 

om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 

(Skolverket, 2010) 

Den här kursplanen är mer konkret när det gäller vilket stoff som ska behandlas. Det 

essentiella faktainnehållet är i fokus istället för förmågor och perspektiv vilket kanske var 

fallet med den nuvarande kursplanen. Sedan har den progressiva drag i många formuleringar 

där eleverna är aktiva subjekt. Eleverna ska ”utveckla kunskaper”, ”bli uppmärksamma” och 

reflektera över olika livsfrågor vilket tyder på ett elevaktivt synsätt. Andra formuleringar 

uttrycker dock det motsatta. Undervisningen är subjekt och ska t.ex. ”allsidigt belysa vilken 

roll religioner kan spela i samhället” och ”ge kunskap om och förståelse”. Eleven är oftast 

subjekt i det inledande stycket även om det är en spännande detalj att undervisningen plötsligt 

blir det aktiva subjektet.   

Det ensamma stycket ”Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur 

kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.” är visserligen vid 

första anblicken perennialistisk men om man bottnar i formuleringarna ser man att det inte 
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alls handlar om det då det inte handlar om kunskap om kristna traditioner utan om hur dessa 

traditioner har påverkat samhället vilket är en väsentlig skillnad. Att det sedan möjligen kan 

betecknas som essentialism snarare än progressivism är en annan diskussion som förs rent 

allmänt ovan i delkapitlet. 

Ett visst mått av rekonstruktivism kan även skönjas i syftet. Formuleringarna i sista 

stycket om att eleverna ska ”ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning” och att 

undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar beredskap pekar helt klart på en 

rekonstruktiv hållning vad gäller kunskapsfilosofien som är framåtsyftande för eleven.  

Syftesdelen avslutas med en konkretisering och sammanfattning i punktform enligt 

följande: 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 

och bruk inom dessa, 

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i 

samhället, 

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller, och 

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas 

relevans och trovärdighet. (Skolverket, 2010) 

 

Det bör direkt anmärkas att det är eleven som är det aktiva subjektet då den ska ”ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga”. Utifrån den aspekten är dessa konkretiserade syften 

progressiva. Det saknas dock en del för att de till fullo ska uppfylla Englunds kriterier för en 

progressiv kunskapsfilosofi. De uppmanar nämligen varken till ämnesövergripande arbete 

eller till ett utnyttjande av elevernas erfarenheter. Tvärtom så hänvisar de till centrala och 

essentiella delar av religionsämnet. Därför hävdar jag att dessa syften manifesterar en 

blandning av två kunskapsfilosofier nämligen essentialismen och progressivismen. 

Det centrala innehållet för år 7-9 är ett skolexempel på ett essentialistiskt perspektiv. 

Allt inleds med ” Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll”, 

sedan radas ett långt band av ämnesstoff ut där det inte finns en tillstymmelse till 

elevperspektiv. Ordet elev finns inte ens med. Undervisningen är subjekt och den ska 

innehålla massor av essentiella kunskaper som är relaterade till den vetenskapliga disciplinen. 
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Det skulle här kunna hävdas att den här delen av kursplanen är sådan att den måste skrivas på 

det här sättet för att skapa tydlighet. Det är å andra sidan ett väl simpelt argument. Författarna 

har t.ex. valt att inte ta med elevens existentiella tankeutveckling som ett centralt mål. De har 

också valt att inte ta med något om andra uttrycksformer som konst, dans och musik. 

Slutligen har de formulerat sig på ett sätt som tydligt visar på en statisk kunskapskanon som 

ska vara vägledande för religionsundervisningen i landet. 

Ska man jämföra de båda kursplanernas uttryckta kunskapsfilosofi finns det för det 

första många likheter. Båda kursplanerna domineras av essentialismens syn på kunskaper som 

komna ur och relaterade till den ursprungliga vetenskapsdisciplinen. Detta gäller särskilt när 

kursplanens budskap koncentreras i uppnåendemål och centralt innehåll. Det finns också en 

del skillnader. Min uppfattning är att den nuvarande kursplanens kunskapsfilosofi är mer 

komplex än den nya då den blandar flera olika kunskapsfilosofier mycket mer. Den nya är 

mycket mer renodlat essentialistisk vad gäller kunskapsinnehåll och progressiv vad gäller 

arbetssätt. Den nuvarande kursplanen domineras även den av dessa tankar men har med rent 

rekonstruktiva mål som att eleven ska lära för livet och skapa redskap för sin egen framtid och 

de valsituationer som han/hon kommer ställas inför.  

En annan intressant skillnad är att subjektet i kursplanen plötsligt förändras i några av 

den nya kursplanens mål. Undervisningen är plötsligt det aktiva subjektet istället för eleven. 

Detta är ett tecken på att progressivismen tappar mark till förmån för essentialismen. I de 

progressiva tankarna ingår ju att eleven alltid är i centrum och att ett elevaktivt arbetssätt ska 

sökas i största möjliga mån. Om undervisningen plötsligt är subjekt relativt objektet kunskap 

har perspektivet förflyttats från elev till undervisningen eller om man så vill från ett sökande 

efter kunskap till en förmedling av den samma.  

Slutligen måste också den nya kursplanens steg ifrån ämnesövergripande arbete 

kommenteras. I den nya kursplanen försvinner den nuvarande kursplanens skrivningar om att 

eleverna ska få uppleva och gestalta kunskap i religion i dans, musik och konst. Detta sker 

samtidigt som den allmänna kursplanen för samhällsorienterande ämnen försvinner vilket 

omöjliggör så kallade blockbetyg i nämnda ämnen. Båda dessa faktorer pekar bort från 

ämnesövergripande arbete och mot rent ämnesinriktade arbete. Detta är utifrån Englunds 

kunskapsfilosofier även det ett tecken på ett steg bort från progressivismen i riktning mot 

essentialismen. 
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8 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Den här uppsatsen syfte är att undersöka skillnader mellan den nuvarande och kommande 

kursplanen i religionskunskap för grundskolan vad gäller hur ämnet motiveras, dess 

kunskapsinnehåll och kunskapsfilosofi i kursplanerna. Att jämföra kursplaner är mycket 

svårare än man kan tro då de är skrivna med olika syften och med tonvikt på olika saker. 

Trots de formmässiga skillnaderna mellan kursplanerna har jag kunnat se vissa tendenser till 

förändringar i synen på ämnet. 

När det gäller motiveringen av ämnets existens så skiljer sig de båda kursplanerna åt 

ganska mycket. Den nuvarande kursplanen fokuserar på tre olika typer av argument för att 

motivera sitt ämnes existens. Ämnet ska vara egennyttigt för individen vad gäller hans/hennes 

existentiella utveckling, det ska fostra individen till att bli mer tolerant mot andra kulturer och 

religioner och det ska ge medborgarkunskap för framtiden. I den nya kursplanen är alla dessa 

argument nedtonade och ersatta av andra, i mitt tycke, mindre utvecklade argument. Enligt 

den nya kursplanen läser eleven religionskunskap för att den ska få kunskaper för att förstå 

sitt sammanhang, för att religioner är centralt i alla kulturer och för att elevernas förståelse för 

personer med annan kultur i vårt samhälle ska öka. Den stora skillnaden mellan kursplanerna 

när det gäller den här frågeställningen är att ämnets egennytta för individens existentiella 

utveckling har fått en mycket mindre plats i den nya kursplanen. Ämnet är istället viktigt för 

eleven ska förstå sitt sammanhang. Det är en viss skillnad mellan att förstå ett sammanhang 

och att utveckla sitt existentiella tänkande.  Denna förändring kan som vi har sett i kapitel 7:3 

också kopplas till att den nya kursplanen är mer kopplad till en essentialistisk 

kunskapsfilosofi än den nuvarande. Det kan också kopplas till att den nya kursplanen är mer 

inriktad mot orienterande kunskaper i ämnet än den nuvarande. 

Kunskapsinnehållet i kursplanerna skiljer sig bara väsentligt åt i två hänseenden. De 

estetiska uttryckens roll i religionsundervisningen minskar kraftigt i den nya kursplanen. I den 

nuvarande har de en förhållandevis stor roll då de är inskrivna i både strävans- och 

uppnåendemål. Detta förändras helt i den nya kursplanen där de helt försvinner i år 7-9. Den 

andra stora förändringen vad gäller kunskapsinnehåll är den tidigare nämnda om att elevens 

eget sökande efter existentiella svar minskas. Försvinner då de existentiella frågorna från 

religionsämnet? Nej, de utforskas bara på ett nytt sätt där samhällsfenomen är objekt istället 

för det egna jaget. För att sammanfatta förändringen i kunskapsinnehåll kan man säga att 

kunskapsinnehållet blir mer orienterande och faktabetonat och mindre inriktat på 

självreflexion och etiska ställningstaganden. 
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En annan förändring är att det orienterande mer faktainriktade kunskapsinnehållet är mer 

detaljerat i den nya kursplanen. En sådan förändring kan säkert öka likvärdigheten i 

religionskunskapsundervisningen i landet men kan även få andra konsekvenser. En starkare 

styrning, vilket det ju är fråga om, minskar religionslärarens didaktiska frihet vad gäller val av 

kunskapsstoff. Därmed finns mindre möjligheter att anpassa undervisningen till den aktuella 

gruppen eller eleven. Detta är en förändring som riskerar att försätta eleven någon annanstans 

än ”i centrum” och därmed riskera att strida mot en av den nuvarande skolans pedagogiska 

grundprinciper.      

De första två undersökta aspekterna ger en bra grund till förändringarna i 

kunskapsfilosofi. Den nya kursplanen har en mer essentialistisk kunskapsfilosofi även om den 

inte är renodlad. Detta manifesteras i att kunskapsinnehållet blivit mer orienterande och 

därmed mer kopplat till religionsvetenskapens kunskapskanon, genom att ämnesövergripande 

arbete inte längre uppmuntras på samma sätt och slutligen genom flertalet skrivningar där 

undervisningen istället för eleven är subjekt. Alla dessa aspekter är typiska ingredienser för en 

essentialistisk kunskapsfilosofi där det essentiella inom en vetenskap förmedlas i en skola 

som är anpassad till samhället med arbetsformer och kunskapsinnehåll som i allt mindre grad 

är elevanpassade.  
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