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Sammanfattning 

I denna uppsats presenteras en undersökning av gymnasiala styrdokument för 

religionsämnet i Sverige och Norge. Styrdokument som varit föremål för analys är 

Religionskunskap 1 och Religion og etikk, vilka betraktas i denna uppsats som en betydande 

dimension av framtida medborgares meningsskapande process på livsåskådningsområdet. 

Syftet med undersökningen har varit att förklara denna dimension av meningsskapande 

genom att undersöka vad som konstituerar innehållet i styrdokumenten och hur pluralism 

konstitueras i dessa. Undersökningen tar sin utgångspunkt i John Deweys begrepp 

transaktion samt Michael Foucaults maktperspektiv. Begreppet transaktion innebär att 

gymnasielevernas meningsskapande process på livsåskådningsområdet är oavhängigt 

styrdokumentens innehåll i form av ett meningserbjudande. Maktperspektivet förklarar 

styrdokumentens innehåll som ett normativt påbjudande av detta meningserbjudande på 

gymnasieskolans institutionella villkor. I undersökningen har diskursanalytisk metod använts 

för att identifiera de övergripande diskurser och ämnesdiskurser som konstituerar 

styrdokumenten. Tillämpning av diskursanalytisk metod har inneburit noggrann läsning av 

det textuella innehållet för att identifiera de regelbundenheter som kan sägas konstituera en 

viss diskurs. De identifierade diskurserna har sedan analyserats i ett andra steg utifrån ett 

pluralistiskt perspektiv för att undersöka hur pluralismens innebörder mångfald, 

individualism och tolerans konstitueras i dessa. Resultatet av diskursanalysen visar att 

respektive styrdokument konstitueras av en överordnad övergripande diskurs i form av 

faktakunskap- och färdighetsdiskurs och underordnade ämnesdiskurser i form av 

religionsdiskurs, fostransdiskurs, sociologi/samhällsdiskurs, vetenskapsdiskurs, 

filosofi/humanismdiskurs, globaliseringsdiskurs samt existentialismdiskurs. Religion og 

etikk konstitueras även av en ytterligare ämnesdiskurs i form av fred- och konfliktdiskurs. 

Det pluralistiska perspektivet påvisar att begreppet pluralism och dess innebörder 

sammantaget är uttryckt i högre utsträckning i Religion og etikk jämfört med 

Religionskunskap 1. 

 

Nyckelord: diskursanalys, styrdokument, gymnasiet, religionsämne, pluralism 
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1. Inledning 

Sverige är säreget i internationell bemärkelse då man bedrivit icke-konfessionell 

religionsundervisning på gymnasial nivå sedan 60-talet.
1

 Andra länder i Europa vilka 

föreskriver icke-konfessionell religionsundervisning idag kan nämnas Danmark, Norge och 

England, men även Nederländerna samt vissa kantoner i Schweiz.
2

 I traditionellt 

protestantiska länder som Sverige och Norge har religionsämnet historiskt sett varit en 

angelägenhet för evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkans självklara position som 

samhällsinstitution påbjöd länge ett konfessionellt religionsämne i grund- och gymnasieskola 

i form av kristendomsundervisning. Idag vilar istället ansvaret för religionsämnets 

utformning på staten vilket innebär att religionsämnet vilar på icke-konfessionella 

styrdokument.
3
 I Sverige respektive Norge utgörs idag de gymnasiala styrdokumenten av 

Religionskunskap 1 
4
 och Religion og etikk 

5
 vilka utgör underlag för religionsundervisning i 

gymnasieskolan och därmed kan betraktas som en dimension som kan ingå i gymnasielevers 

meningsskapande process på livsåskådningsområdet.
6
 Då dessa styrdokument är normativt 

påbjudande för framtidens medborgare är innehållet i dessa värt att ta på allvar och därmed 

motiverat att ingå i en vetenskaplig undersökning.
 7

 I denna uppsats undersöks därför vad 

som diskursivt konstituerar innehållet i Religionskunskap 1 respektive Religion og etikk och 

hur begreppet pluralism uttrycks i dessa styrdokument. Att inkludera ett pluralistiskt 

perspektiv motiveras med att gymnasieelever lever i ett senmodernt samhälle som präglas 

alltmer av ökande pluralism på livsåskådningsområdet.
8
 En undersökning av samt jämförelse 

med Religionskunskap 1 och dess norska motsvarighet ställer det svenska gymnasiala 

religionsämnet i ett vidare intressant internationellt perspektiv och bidrar till målet om ökad 

förståelse om religionsämnet i den svenska gymnasieskolan. 
9
 

 

                                                           
1
 Alberts, Wanda. The academic study of religions and integrative religious education in Europe (2010), ss. 276-

77. 
2
 Alberts, Wanda. Didactics of the study of religions (2008), s. 304. 

3
 Hartmann, Sven. Hur religionsämnet formades. I Livstolkning och värdegrund och värdegrund: Att undervisa 

om religion, livsfrågor och etik (Linköping 2000) ss. 216-17. 
4
 Skolverket (2011a). 

5
 Utdanningsdirektoratet (2014). 

6
 Livsåskådning. Nationalencyklopedin (2014). 

Bäckström, Anders, Edgardh Beckman, Ninna, Petterson,  Per. Religiös förändring i norra Europa: en studie av 

Sverige. ”Från kyrka till fri folkkyrka”: slutrapport (Uppsala 2004),  s. 10. 
7
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad 4 uppl (2012), s. 223. 
8
 Bäckström, et al (2004) s. 10, 22, 34ff, 52-53, 123ff. 

9
 Englund, Tomas, Forsberg, Eva, Sundberg, Daniel. Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och 

inblickar i lärarutbildning och skola (Stockholm 2012), s. 196. 
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1.1 Religionsämnets bakgrund i Sverige 

De religiös-politiska förändringar och samhälleliga processer som ägt rum under 

framförallt 1900-talets andra hälft har inneburit en drastisk förskjutning av religionsämnet. 

Från den tidigare positionen som huvudämne i både grund- och gymnasiskolan återfinns 

religionsämnet numera i en position bredvid flertalet andra ämnen. Från den allmänna 

skolpliktens införande 1878 i form av folkskolan innehöll religionsämnet endast Luthers 

katekes och syftade till förberedelse inför konfirmationen men även förberedelse för tjänst 

inom stat och kyrka
10

. Folkskolan hade tidigare en obligatorisk och medborgarfostrande 

funktion men skolformen och därmed religionsämnets innehåll har varit föremål för reformer 

i ljuset av återkommande samhälleliga debatter under 1900-talet.
11

 Debatterna kan ses som 

en konsekvens av påtryckningar från strömningar i samhället, t. ex. framväxande 

frikyrkorörelser vid 1900-talets början men även politiska krafter, vilket t. ex. innebar att 

katekesen i religonsämnet avskaffades när kyrkans ansvar över utbildning övergick till 

staten. Här fastslogs inledningsvis att religionsämnet skulle vara fortsatt obligatoriskt men 

icke-konfessionellt.
12

 En annan förändring i religionsämnet ägde rum när 

Europakonventionen om religion- och yttrandefrihet skrevs under 1953 som innebar att 

elever med annan religionstillhörighet i Sverige fick möjlighet att avstå religionsämnets 

evangelisk-lutherska kristendomsundervisning, t. ex. medlemmar av judendom och 

katolicism, för att istället tillgå konfessionell religionsundervisning med företrädare från den 

religiösa tradition de tillhörde.
13

 Under 50- och 60-talet innebar även krav på ökad 

”objektivitet” av religionsämnets innehåll. I 1962 samt 1969 års läroplan för grundskolan 

ändrades dåvarande religionsämnet Kristendomskunskap istället till Religionskunskap där en 

viktig förändring innebar att stoffcentrering och kunskapsförmedling övergick till 

elevcentrerande undervisning med bl a introducering av livsfrågeorientering. 
14

Med 

livsfrågeorientering menades att den psykologiska aspekten hos eleverna skulle prioriteras 

där lärarens roll blev att besvara de livsfrågor som eleverna ställde och religionsämnet skulle 

i hög utsträckning ta sin utgångspunkt utifrån vad som intresserade elevgruppen på 

livsåskådningsområdet. Denna pedagogiska hållning inkluderades även i 1964- och 1970 års 

                                                           
10

 Hartmann (2000) ss. 214-15. 
11

 Ibid, ss. 227-28. 
12

 Ibid, s. 216. 

Almén, Edgar, Religious Education in Sweden. I Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia: 

presentations, problem inventories and commentaries (2000), s. 62. 
13

 Almén (2000), ss. 63-64. 
14

 Ibid, ss. 218ff. 

Hartmann (2000), s. 219. 
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reform för gymnasieskolan.
15

 I ljuset av samhällellsdebatten fortsatte religionsämnet att 

utvecklas och religionsämnets evangelisk-lutherska dogmatik i form av bibelns, kyrkans och 

kristendomens historia övergavs alltmer till förmån för studiet av andra då främmande 

religioner och livsåskådningar. I 1980 års läroplansreform och introduktionen av 

religionsämnet Människans frågor inför livet och  tillvaron; Religionskunskap innebar att 

andra religioner introducerades för första gången att behandlas jämte kristendomen.
16

 Senare 

i 1994 års läroplan blev religionsämnet åter starkt kunskapsförmedlande i både grund- och 

gymnasieskola 
17

. Det gymnasiala religionsämnet förblev obligatorisk kärnämneskurs i form 

av Religionskunskap A och omfattade 50 undervisningstimmar med valbar fördjupning om 

ytterliggare 50 undervisningstimmmar i form av Religionskunskap B.
 18

 Innehållet i dessa 

kurser har reviderats i påföljande läroplansreformen Gy11 för gymnasieutbildningen. 
19

 

Religionsämnet är fortsatt obligatoriskt idag i såväl grund- som gymnasieskola och i den 

senare frivilliga skolformen ingår religionsämnet som s. k. gymnasiegemensamt ämne i form 

av Religionskunskap 1. Religionskunskap 1 har bibehållit 50 undervisningstimmar och ingår 

i samtliga linjer vid gymnasieskolan. Liksom i Lpf 94 finns möjlighet till fördjupning i Gy11 

i form av den valbara kursen Religionskunskap 2. 

 I följande avsnitt ges en kort redogörelse för religionsämnets bakgrund  i Norge. 

 

1.2 Religionsämnets bakgrund i Norge 

Religionsämnet i Norge har i likhet med Sverige sina rötter i landets evangelisk-

lutherska kyrka, som i Norge däremot var helt eller delvis ansvarig för religionsämnets 

kunskapsförmedlande innehåll fram till 1990-talet.
20

 Med folkskolans (folkeskole) grundande 

1739 i Norge bestod religionsämnet av evangelisk-luthersk undervisning som enda skolämne 

och förberedelse inför konfirmationen.
21

 Religionsämnet var även i Norge föremål för 

reformer när samhälleliga processer tilltog i början på 1900-talet.
22

 Frigörelsen från Sverige 

med betoning på demokratisering i landet och samhällets modernisering bidrog till skolans 

separation från kyrkan och därmed ändrades religionsämnets roll från att förbereda för 

konfirmation till att istället utgöra en bred utbildningsform för formandet av framtidens 

                                                           
15

 Ibid, ss. 220-222. 
16

 Ibid, ss. 217, 232. 
17

 Almén (2000), 63 ff. 
18

 Skolverket (2013). 
19

 Skolverket (2011b). 
20

 Thomassen, Einar. Religious Education in Norway. I Religious Harmony (2006), s. 257. 
21

 Skeie, Geir. Religious Education  in Norway. I Religious and education in Europe: developments contexts and 

debates (Münster 2007), s. 257. 
22

 Ibid, s. 257. 
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medborgare.
23

 Då evangelisk-luthersk kristendomsundervisning ansågs utgöra ett 

betydelsefullt norskt kulturarv dominerades religionsämnet Kristendomskunnskap fortsatt av 

detta innehåll. Efter påtryckningar från bl. a. arbetarrörelsen kunde en utbildningsreform 

1930 ge elever som inte var medlemmar i kyrkan rätt att helt avstå religionsämnet.
24

 Vidare 

påtryckningar från samhället under 1960- och 70-talet främst från Norska Humanistiska 

förbundet Human-Etisk Forbund bidrog till att den lutherska bekännelsen tonades ner, och 

1974 introducerades även ämnet Livssynsorientering; ett alternativ för de elever i 

grundskolan som avstod Kristendomskunnskap.
25

 Livssynsorientering ämnade således 

behandla andra livvssyner samt etik och moral, medan Kristendomskunnskap fortsatte 

innehålla kristendomsundervisning, om än med något nedtonad luthersk bekännelse. I takt 

med evangelisk-lutherska kyrkans minskade inflytande, men även immigration av nya 

etniska grupper som ifrågasatte de två religionsämnenas innehållsliga relevans, framtogs av 

det norska utbildningsdepartementet ett icke-konfessionellt religionsämne 1997, som var 

fortsatt obligatoriskt för både grund- och gymnasieskolan (Videregående skole).
26

 

Utbildningsdepartementet beslöt i processen att slå samman de två existerande 

religionsämnena till Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL).
27

 I detta icke-

konfessionella religionsämnet skulle minst hälften av undervisningstimmarna (55%) omfatta 

kristendom medan övriga timmar skulle fördelas på islam, judendom, buddhism, hinduism 

och sekulära perspektiv.
28

 Detta väckte dock fortsatt kritik från bl. a. Human-Etisk Forbund 

som menade att kristendomens företrädande plats och partiska utrymme i ämnesinnehållet 

var en allvarlig kränkning religionsfriheten. Efter stämning av norska staten togs ärendet till 

Högsta domstolen där ärendet avslogs, men togs vidare och blev godkänt av både FN:s 

kommitté för mänskliga rättigheter 2004 samt Europadomstolen i Strasbourg 2007.
29

 Detta 

framtvingade en ny revidering av religionsämnet och redan 2006 infördes för de 

studieförberendande gymnasieprogrammen den obligatoriska kärnämneskursen Religion og 

etikk.
30

 Religion og etikk omfattar idag 84 undervisningstimmar och ämnar liksom 

grundskolans motsvarighet i form av Religion, livssyn og etikk att utöver kristendom 

                                                           
23

 Ibid, s. 258. 
24

 Ibid, s. 258. 
25

 Ibid, s. 259. 
26

 Ibid, s. 260. 
27

 Kunnskapsdepartementet. Norska regjeringen. KunnskapslØftet (2006). 
28

 Von der Lippe, Marie. To believe or not believe: Young People´s Perceptions and Experiences of Religion and 

Religious Education in Norway. I Encountering religious pluralism in school and society: a qualitative study of 

teenage perspectives in Europe (Münster 2008), s. 149. 
29

 Thomassen (2006) s. 258. 

Von der Lippe (2008), ss. 149-50. 
30

 Utdanningsdirektoratet (2006). 
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behandla andra religioner, livsåskådningar och etik. Religion, livssyn og etikk ersatte 2008 

KLR  i grundskolan och innehållsmässigt fick religionsämnet därmed större utrymme för 

övriga världsreligioner, etik och humanism medan kristendom reducerades till 20-25% av 

innehållet.
31

  

 

1.3 Tidigare forskning 

I forskningsöversikten kan först nämnas forskning studier av Wanda Alberts som bl. a. 

i sin avhandling problematiserat den konfessionella och icke-konfessionella 

religionsundervisningens status i en västerländsk kontext. Studier har omfattat analys av bl. 

a. styrdokument och läromedel från olika europeiska länder, och vars resultat använts i 

denna uppsats för att avgränsa samt motivera avgränsningen av det empiriska materialet.
32

 

Konfessionell religionsundervisning som äger rum såväl grund- och gymnasieskola i Europa 

hänvisar Alberts till som separativt religionsämne.
33

 Albert kritiserar förekomsten av 

separativt religionsämne  p. g. a. dess segregerande effekt då uppdelning görs i 

undervisningsgrupper beroende på elevernas religionstillhörighet. Till varje enskild grupp 

anförtros sedan en lärare i form av en representant från den specifika religiösa tradition eller 

livsåskådning eleven själv tillhör. Alberts förordar istället icke-konfessionell 

religionsundervisning i form av ett integrerande religionsämne inom vars ram samtliga 

elever oavsett religiös bakgrund undervisas av en statligt utbildad religionslärare i en 

opartisk och sekulär undervisningsmiljö. Med undantag för Alberts avhandling har nämnvärt 

få studier inkluderat en så ingående internationell analys av styrdokument och läromedel från 

olika länder, även om ett flertal studier har gjorts som redogör för hur religionsundervisning 

bedrivs i olika länder. Dessa studier kring religionsämnets roll och innehåll i förhållande till 

samhället ingår i flertalet antologier ur vilka några kapitel som specifikt belyst 

religionsämnets utveckling i Norge har delvis legat till underlag för bakgrundsavsnittet om 

religionsämnet i Norge ovan. Kapitlen är publicerade I följande antologier: Religious 

Harmony, Religion and education in Europe: developments, contexts and debates samt 

Encountering religious pluralism in school and society: a qualitative study of teenage 

perspectives in Europe.
34

  

                                                           
31

 Laereplan i religion, livssyn og etikk. Utdanningsdirektoratet (2008). 
32

 Alberts, Wanda. Didactics of the study of religions and integrative religious education in Europe (2008). 
33

 Alberts, Wanda. The academic study of religions and integrative religious education in Europe (2010). 

Alberts, Wanda. European Models of Integrative Religious Education. I Religious Harmony Michael Pye red. 

(Berlin 2006). 
34

 Pye, Michael (red.). Religious Harmony (Berlin 2006). 
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I Sverige har flertaltet studier av religionsämnet förekommit vid olika lärosäten, men 

flertalet av dessa använder främst kvalitativa textanalyser av läromedel för att analysera 

synen på en viss religion eller intervjuer och enkäter för att undersöka lärares och elevers 

förhållningssätt till religionsämnet i en svensk kontext.
35

 En tidigare kvalitativ textanalys 

vars resultat kan vara relevant för diskussion kring resultatet av diskursanalysen av 

styrdokumenten i denna uppsats omfattar en komparativ studie som Mattias Jakobsen utfört 

av styrdokument för det obligatoriska skolväsendet, utformade mellan 1919 och 2011. 

Jakobsen har även granskat förarbeten av dessa med målet att förklara religionsämnets 

omdaning i förhållande till modernism och postmodernism under 1900-talet.
36

 Jakobsen 

redogör i sitt resultat att religionsämnets utveckling från dess ursprungligen konfessionella 

prägel med homogena innehåll 1919, till dess nutida icke-konfessionella prägel med 

differentierat innehåll efter läroplansreformerna 1994 och 2011, kan förklaras med 

samhällsprocesser såsom demokratisering, sekularisering i Sverige och västvärlden, samt 

individualisering, ökad internationell medvetenhet hos breda befolkningslager, framväxande 

informationssamhälle och tilltagande migration. Typiskt skönjbara och viktiga 

nyformuleringar fram till ovan nämnda läroplansreformer, menar Jakobsen, är 

kristendomsundervisningens kraftigt minskade roll, krav på ”objektivitetet”, introducering av 

främmande religioner och agnosticism samt elevcentrering. I ljuset av ökad elevcentrering 

förklarar Jakobsen introduktion av begrepp som livsfrågor och ”livstolkning” med ökade 

krav på den enskilde elevens övning i kritisk reflektion. 
37

 

En liknande studie men med diskursanalytisk metod har Emil Svensson utfört av 

läroplaner för den obligatoriska skolan mellan 1955 och 1994, samt debattartiklar 

publicerade under åren 1959-1988 i Lärarförbundets medlemstidning Lärarnas Tidning. 

                                                                                                                                                                                     
Jackson, Robert, Miedema, Siebren, Weisse, Wolfram, Willaime, Jean-Paul (red.). Religion and education in 

Europe: developments, contexts and debates (Münster 2007). 

Knauth, Thorsten, Josza, Dan-Paul, Betram-Troost, Gerdien, Ipgrave, Julia (red.). Encountering religious 
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35
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Syftet med studien har varit att förklara hur begreppet objektivitet använts i styrdokument 

samt förekommit i samhällelig debatt under samma period. 
38

 Svensson visar att 

objektivitetskravet gavs stort utrymme i såväl Lgr 62 som Lgr 69, samt förekom om än i 

mindre grad i Lgr 80 för att senare ersättas av ”saklighet” och ”allsidighet” i Lpo 94. I 

resultatet presenteras även tre identifierade diskurser från debattartiklarna i form av 

vetenskapsdiskurs, demokratidiskurs och kristet förhållningssättdiskurs. Med 

vetenskapdiskursen menade man att ”objektivitet” ej var möjligt utan endast subjektivitet i 

varierande grad medan demokratidiskursen inkluderade tolerans för oliktänkande och 

distansering till kristendomsundervisning med rätt hos eleven att välja eller inte välja den 

livstolkning som religionsämnet erbjöd. Kristet förhållningssättdiskursen innebar att Bibeln 

och evangeliets roll betonades utan att för den skull vara ”missionerande” men att 

kristendomens påverkan på kultur och värderingar under 1000 år var värt att prioritera. 

Debatten om betydelsen av objektivitet  och hur detta begrepp skulle tolkas samt tillämpas i 

religionsämnet var intensivt under slutet av 50- till slutet av 60-talet och återupplivades 

tillfälligt i slutet av 70-talet, för att sedan försvinna ur debatten på 80-talet. Förklaringen till 

detta, menar Svensson att debatten kring objektivitetsbegreppets innebörd spelat ut sin roll i 

takt med omdaningen av det tidigare starkt kristendomsinfluerat religionsämnet, vilket 

inneburit att kraven från samhället hörsammats.
39

 

Religionsämnets utveckling i Sverige mellan 1965 och 1994 har även analyserats i 

form av en litteraturstudie med deskriptiv metod av Anna Johansson med historisk återblick 

på religionsämnets funktion under medeltid.
40

  Johansson påvisar i sin studie en särskilt 

viktiga förändring i religionsämnet med förskjutning av undervisning i religion i dess 

prästutbildningsförberedande funktion i romersk-katolsk regi under medeltid, med liknande 

funktion efter reformationen i protestantiska kyrkans regi fram till slutet av 1800-talet, till att 

istället övergå till undervisning om religion under 1900-talet. Efter flertalet 

utbildningsreformer, menar Johansson, har religionsämnet alltmer inneburit undervisning 

från religion vilket nått sin kulmen i Lpo 1994. Författaren understryker att sistnämnda 

ansatsen att lära från religion, vilket även förutsätter att eleverna först lär sig om religion, är 

en viktig utgångspunkt för gymnasieskolans medborgarfostrande uppdrag och påpekar 

samtidigt att detta är en pedagogiskt utmaning p. g. a. religionsämnets relativt begränsade 

                                                           
38

 Svensson, Emil. Kampen om innebörden  i objektiv religionsundervisning (2004). 
39

 Ibid, ss. 35-8, 40-1, 45. 
40

 Johansson, Anna. Religionsundervisning för livet – En förskjutning från lära i religion, till lära om och från 

religioner (2005). 
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utrymme i grund- och gymnasieskola. Ett utökat antal undervisningstimmar skulle vara 

önskvärt, menar Johansson. för att det medborgarfostrande uppdraget ska uppnås.
41

  

En studie med kvalitativ textanalys av styrdokument utförd av Ina Lindeberg-Lindvet 

är intressant för diskussion av resultatet i denna uppsats då Gracie Davies teori om 

ställföreträdande religion använts för att besvara frågan hur den svenska regeringens idéer 

om kristendomen som kulturbärare uttrycks i Gy11. 
42

 I studien visar Lindeberg-Lindvet att 

regeringens betoning på förvaltandet av ”kristen tradition” i läro- samt kursplaner för 

gymnasieskolan i Gy11 kan tolkas med att regeringen tydligt särställer kristendom t. ex. i 

förhållande till andra världsreligioner. Denna särställning och hävden av kristendom som en 

viktig kulturbärare i Sverige kan, menar Lindeberg-Lindvet, förmodligen förklaras med den 

svenska regeringens reaktion på den tilltagande globaliseringen. Vidare problematiserar 

Lindeberg-Lindvet kristendomens särställning i styrdokumenten då denna inte nödvändigtvis 

motsvarar religionstillhörigheten hos dagens gymnasieelever, och att den svenska regeringen 

samt gymnasieskolan därmed i ljuset av Gracie Davies teori kan ses som en ställföreträdande 

minoritet vilken påbjuder ett betydande utrymme för kristendom i fostran och utbildning för 

en betydande majoritet av gymnasieelever, d. v. s medborgare vilka inte bekänner sig till 

religionen men medvetet eller omedvetet samtycker till religionsämnet som minoriteten 

påbjuder.
43

  

Slutligen, ännu ett exempel på studie av religionsämnet i Sverige, men i form av en 

avhandling belyser betydelsen av begreppet livsfråga hos lärarutbildare i religionsvetenskap, 

samt begreppets förekomst i kursplaner för religionsämnet inom grundskole- och 

gymnasieskola, utfärdade mellan 1962 och 1994.
44

 I denna diskursanalys med hermeneutisk 

ansats av Björn Falkevall framgår att livsfrågor kan betraktas som ett genomgående etablerat 

koncept av ”religionkunskap” i styrdokumenten. Konceptet livsfrågor inkluderar ämnen som 

tro, etik som existentialism och förekommer även omskrivet som ”livsåskådningsfrågor”. 

”Livsåskådningsfrågor” och därmed livsfrågor framställs, enligt Falkevall, återkommande i 

kursplanerna som ett redskap att identifiera gemensamma nämnare i olika religioner p. g. a. 

särskiljande språkliga yttringar hos innehållet i olika religiösa texter. Falkevall menar även 

att livsfrågor framställs i styrdokumenten som ett redskap att minska gapet i tid och rum 

mellan elever och innehållet i religiösa texter. Livsfråga är mest utförlig och strukturerande 

                                                           
41

 Ibid, s. 4, 10, 14-15, 21-4, 27-9. 
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 Lindeberg-Lindvet, Ina. Kristendomens särställning i gymnasieskolan: - En analys av styrdokumenten utifrån 
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43

 Ibid, s. 11-3, 23-6, 28, 36. 
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religionsdidaktik (2010). 



13 
 

kring ämnesstoffet i Lgy 70/78 där innehåll och personlig utveckling tydligt ska samspela 

medan Lgr 80 betonar stark elevcentrering och utgångspunkt i elevernas vardagliga 

livssituationer. Diskursanalysen visar sammantaget att ämnesstoff och personlig utveckling 

utgör två poler i religionsämnets spänningsfält vilket tydligast i Lpf 94. I de kvalitativa 

intervjuerna framgår att begreppet livsfråga tolkas och används hos lärarutbildare just som 

ett viktigt didaktiskt verktyg för att överbrygga gapet i tid och rum mellan 

elevens/studentens livsval och religiösa texter. Här är t. ex. temat döden frekvent omnämnt 

som ett typiskt didaktist verktyg. Samtidigt ifrågasätts begreppet didaktiska användbarhet av 

vissa lärarutbildare vilka menar att livsfrågor kan förefalla mållösa p. g. a. samhällets 

pågående sekularisering där t. ex. den existentiella aspekten av livsfråga kan innebära 

fruktlöst informationsutbyte kring livsval som gymnasieeleven inte kommer att överväga i 

det verkliga livet.
45

 

 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Deweys pragmatism och Foucaults maktperspektiv 

Undersökningen i denna uppsats tar sin utgångspunkt i John Deweys pragmatiska 

ansats. Den pragmatiska ansatsen har främst företrätts inom amerikansk forskning där man 

ofta anlagt ett sociologiskt-samhällsteoretiskt raster i textanalyser.
 46

 En utbildningsfråga har 

då vägts mot en deliberativ demokratisyn för att påvisa hur skolkunskap implicerar olika 

uppfattningar. I Sverige har särskilt Tomas Englund företrätt denna teoretiska hållning och 

använt sitt socio-politiska perspektiv vid analys av pedagogiska uppgifter för att undersöka 

olika innebörder av skolkunskaper och rikta viss kritisk argumentation mot rådande 

utbildningspolitik.
47

 I denna uppsats används ett raster på liknande sätt men ämnar inte rikta 

kritik mot den svenska eller norska utbildningspolitiken utan istället undersöka några  av det 

gymnasiala religionsämnets styrdokument. 

Pragmatismen ingår i teoribildningarna vilka språkligt och diskursivt delvis vänt sig 

från det som traditionellt kännetecknat den positivistiska idétraditionen och dess polarisering  

av subjekt-objekt med given distribution av information av två fasta oföränderliga enheter.
48

 

                                                           
45
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46
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En av pragmatismens flera förgrundsfigurer, John Dewey, menar att det inte förekommer 

någon yttre ”sann” kunskap och inre subjektivitet som representerar dessa enheter utan 

förordar istället en relationell teori  där subjektet och objektet anses ingå i och interagerar i 

en helhet. Dewey betonar samspelet mellan individ och omgivning som en meningsskapande 

process i världen, t. ex. relationen mellan lärare-elev, elev-elev och elev-skola. Att skapa 

mening i detta samspel innebär aktivt handlande och erfarande för att aktörerna tillsammans 

ska medkonstituera världen.
49

 Detta handlande och erfarande i samspel benämner Dewey 

transaktion vilket är en konstruktion hos en individ genom erfarande och reflexion av det 

nya språket man exponeras för eller en rekonstruktion av det invanda i relation till 

omgivningen.
50 

En pragmatisk ansats innebär att språket i styrdokumenten varken betraktas 

som objektivt eller relativt utan villkorligt och att söka efter en ”sanning” angående 

religionsämnet är därför inte målet. 
51

 Språket såsom diskursivt uttryckt i styrdokument för 

religionsämnet betraktas istället som en möjlig dimension i transaktionen som äger rum hos 

gymnsieelever på livsåskådningsområdet.
52

 En pragmatisk ansats innebär således att man 

besvarar vad-frågan gällande styrdokumentens innehåll genom att undersöka vad som ska 

uppnås med de diskurser som konstituerar detta innehåll.
53

 Med en möjlig dimension menas 

att en transaktion i religionsämnets praktik även kan involvera andra dimensioner i den 

meningsskapande processen. Dessa dimensioner, vilka inte är föremål för analys i denna 

uppsats, kan exempelvis utgöras av lärarens kompetens och val av didaktiskt material eller 

elevernas förförståelse på livsåskådningsområdet.
54

 Den ’mening’ som skapas i en 

transaktion i religionsämnet kan inte förutsägas utan kan innebära såväl kontinuitet som 

förändring och språket i styrdokumentens innehåll kan således ingå i denna transaktion men 

möjligen inte ingå alls utan kan enbart utifrån den pragmatiska ansatsen betraktas som ett i 

gymnasieskolans klassrum närvarande meningserbjudande. 
55

 

Inom Michel Foucaults maktperspektiv betraktas detta meningserbjudande som ett 

medel för normerande av vissa synsätt och identiteter hos framtidens medborgare inom 

ramen för gymnasieskolans institutionella villkor.
56

 Religionsämnets meningserbjudande 
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kan således betraktas som ett institutionellt påbjudande i den meningsskapande processen på 

livsåskådningsområdet hos gymnasielever.
57

 Foucault framhåller att när diskurser skapas 

leder det till att människor kontrolleras genom utestängningsmekanismer, d. v. s. vad som 

betraktas som normalt respektive onormalt i ett samhälle.
58

 Meningserbjudandet i form av de 

potentiella diskurser som kan ingå i styrdokumentens innehåll kan således betraktas som en 

utestängningsmekanism på gymnasieskolans institutionella villkor för möjlighet till 

meningsskapande på livsåskådningsområdet för gymnasieelever. Vad som är föremål för 

undersökning från Foucaults maktperspektiv är inte aktörer och dessas motiv bakom 

styrdokumentens innehåll utan den framtvingande norm som språket diskursivt konstituerat i 

styrdokumenten kan skapa och som delvis kan kontrollera gymnasieelevers 

meningsskapande på livåskådningsområdet.
59

 Denna framtvingande norm omfattar ett stort 

antal gymnasieelever över tid och påbjuds även t. ex. i form av lärarens praktik och olika 

auktoritära texter i läromedel. 
60

  

Uppsatsens syfte är sammantaget att undersöka det meningserbjudande som påbjuds 

på gymnasieskolans institutionella villkor på livsåskådningsområdet i Sverige och Norge.  

 

2.2 Ett pluralistiskt perspektiv 

Ett pluralistiskt perspektiv utgör det raster i uppsatsen som används för att besvara 

forskningsfrågan hur styrdokumentens innehåll konstituerar pluralism. Pluralism är ett 

begrepp med olika innebörder inom samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap men är i 

denna uppsats avgränsat att specifikt inkludera innebörderna mångfald, individualism samt 

tolerans. 

 Nedan motiveras relevansen av att dessa innebörder ingår i ett pluralistiskt perspektiv.   

Mångfald kan anses vara ett nyckelord enligt Nationalencyklopedin vars definition av 

pluralism beskrivs ”kulturell och åsiktsmässig mångfald”.
 61

 Vidare definierar 

Nationalencyklopedin ett pluralistiskt samhälle som en ”självständig nation med etniska, 

religiösa, ras- och klassmässiga eller språkliga klyftor”.
62

 Denna beskrivning stämmer på 

många sätt med dagens samhälle i Sverige och Norge som likt många europeiska länder 
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historiskt utgjort enhetssamhällen, men som idag tenderar att bli alltmer mångkulturellt och 

mångreligiöst präglat.
63

 Kristendom i dessa länder är nämligen bara en variant av 

verklighetstolkning på livsåskådningsområdet av flera religioner i takt med globalisering, 

migration och ökad medial kommunikation.
 64

Olika trossystem och olika religiösa 

trossystem existerar idag i samtidighet i dessa västerländska demokratier och utgör det 

samhälle dagens gymnasieeleever växer upp i och orienterar sig inom. Dagens 

globaliseringen som bidrar till mångreligiös och mångkulturell utveckling i Sverige och 

Norge motiverar därmed att religionsämnet representerar mångfald. Mångfald i denna 

uppsats omfattar därmed studiet av religioner, livsåskådningar och etik utöver kristendom 

utifrån en global kontext. 

Individualism tar sin utgångspunkt i och motiveras av den redogörelse av det religiösa 

klimatet i Sverige och Europa i det senmoderna samhället såsom beskrivet utav Anders 

Bäckström, Ninna Edgardh Beckman och Per Petterson i deras slutrapport Religiös 

förändring i norra Europa (2004). Här lyfts Sverige fram som ett exempel på ett modernt 

och internationellt orienterat välfärdssamhälle där kyrkans nationella överhöghet och tidigare 

ohotade position som förmedlare av livets mening i tillvaron alltmer försvagats.
65

 Den ”fria” 

och ”oberoende” individen är numera utmanad att istället själv forma sin världsbild och 

trosåskådning framför att ingå i en given kollektiv religiös samhällssfär.
 66

 Förskjutningen 

från ett kyrkligt enhetssamhälle och kollektivism till individualism har inneburit att en 

individuell orientering på livsfåskådningsområdet är oundviklig i dagens samhälle och ställer 

nya krav på medborgaren. Individens verklighetstolkning är inte längre given.
67

 Även om ett 

minskat religiöst engagemang bevisligen är märkbart i Sverige och Norge, hänvisar 

författarna till religionsvetenskaplig forskning vilken samtidigt påvisar att pågående 

sekularisering inte heller kan helt utesluta att svenska och norska gymnasieelever i ett 

senmodernt samhälle kan finna ett behov av att forma ett sammanhållande system för 

existentiell livsmening.
68

 Modernisering innebär inte nödvändigtvis en sekulariserande effekt 

i alla moderna västerländska demokratier, menar författarna. Här nämns exempel som 

bibehållet religiöst engagemang i USA och moderniserade latinamerikanska samt afrikanska 

länder.
69

 Ett religionsämne bör således inkludera utrymme för gymnasieeleven att själv 
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forma sin värdering och verklighetstolkning. En egen verklighetstolkning utgör således 

innebörden individualism i uppsatsens begrepp pluralism.  

Den tredje och återstående innebörden tolerans nämns i Europakonventionen som ett 

sätt att upprätthålla religionsfriheten, vilket delas av flera forskare i religionsvetenskap vilka 

betraktar tolerans som en önskvärd egenskap i ett samhälle präglat av ovan nämnda innebörd 

mångfald.
70

 I praktiken menar man att gemensamma nämnare bör uppmärksammas på 

livsåskådningsområdet för att en medborgare med en viss verklighetstolkning ska närma sig 

en annan. Detta för att inbjuda till självdistans, minska främlingskap och ta avstånd från 

extremism för att istället uppmuntra till respekt av sin medmänniskas världssyn även om 

denna skulle skilja sig från ens egen. 
71

En rimlig utgångspunkt för tolerans i ett pluralistiskt 

samhälle är även en acceptans hos den enskilde medborgaren att ingen tro eller världsbild 

representerar en absolut sanning. Denna acceptans förespråkas bl. a. av religionshistorikern 

Kenneth Rose och hänvisar till det faktum att ingen nu existerande verklighetstolkning på 

livsåskådningsområdet bevisligen har lyckats erbjuda en fullständig världsbild som är 

universellt gångbar för mänskligheten.
72

 Innebörden av tolerans i uppsatsen bidrar till 

innebörden av pluralism genom att uppmärksamma gemensamma nämnare på 

livsåskådningsområdet samt erkänna det mångreligiösa samhället.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka en dimension av den meningsskapande 

process på livsåskådningsområdet som kursplaner i religionsämnet på gymnasieskolans 

institutionella villkor påbjuder gymnasieelever i Sverige och Norge. För att uppnå detta syfte 

är följande forskningsfrågor ämnade att besvaras:  

 

1. Vilka övergripande diskurser och ämnesdiskurser kan identifieras i de gymnasiala 

styrdokumenten? 

2. Vilka regelbundenheter och mönster avgränsar diskurser i texterna? 

                                                           
70
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3. Hur konstitueras pluralism i relation till de identifierade övergripande diskurserna och 

ämnesdiskurserna? 

4. Skiljer sig de övergripande diskurserna och ämnesdiskurserna i Religionskunskap 1 i 

jämförelse med Religion og etikk? 

 

4. Metod 

4.1 Diskursteori och diskursanalys 

Att använda sig av diskursanalys som metod innebär att den vetenskapliga 

undersökningen är textuellt orienterad. Man utesluter därför analys av andra språkliga 

dimensioner i gymnasieelevers meningsskapande process på livsåskådningsområdet som t. 

ex. språket i diskursiv praktik i form av observation av en religionskunskapslärarens 

undervisning i klassrummet,
73

 samt diskursiv psykologi, t. ex. i form av språklig praktik i 

vardagskommunikation mellan gymnasieelever utifrån ett av religionskunskapsläraren valt 

undervisningstoff för religionsämnet.
74

  

Diskursanalys som metod i uppsatsen tar sin utgångspunkt i diskursteori som 

möjliggör analys av styrdokumentens diskursiva d. v. s. språkliga innehåll.
75

 Liksom 

pragmatismen delar diskursteorin forskningens ”språkliga vändning” och dess 

dekonstruktivistiska syn på kunskap om världen.
76

 Enligt diskursteori konstitueras 

verkligheten av diskurser som naturligt och kulturellt värdeladdade och allmängiltiga för ett 

visst samhälle vid en viss tidpunkt i historien som varken sanna, slutgiltiga eller fixerade 

utan villkorliga.
 77

 En diskurs kan beskrivas med ett stort ”D” och vara abstrakt 

gränsöverskridande i samhället som t. ex. en gymnasial kursplan i religionsämnet vilken 

utgör underlag för samtliga lokala kursplaner och därmed religionsundervisning på nationell 

nivå. En diskurs med ett litet ”d” återfinns däremot på mikronivå, t. ex. i form av språket hos 

en läraren i diskussion med en grupp elever vid ett givet undervisningstillfälle.
78

 I en 

diskursanalys eftersöks varken ’rätt’ eller ’fel’ i en text utan syftet är att avgränsa diskurser 

genom att identifiera regelbundenheter i språket samt analysera dessa i relation till 
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varandra.
79

 I en diskursanalys kan gränsdragningar mellan en diskurs och en annan därmed 

blottgöras.
80

 Här är det texten i sin helhet som får ”tala” för att även det underförstådda ska 

komma fram, d. v. s. det är väsentligt att inte bara lägga tonvikt på hur många gånger något 

sägs utan även hur det sägs.
81

 En diskurs definieras i denna upppsats antingen som 

övergripande diskurs eller ämnesdiskurs.
82

 En övergripande diskurs särskiljs från 

ämnesdiskurs då den övergripande diskursen i viss grad genomsyrar och konstituerar 

flertalet av de underordnade ämnesdiskurserna. En övergripande diskurs som t. ex. 

faktakunskap kan antas ingå i flertalet ämnesdiskurser som t. ex. en religionsdiskurs eller 

filosofidiskurs. De identifierade övergripande diskurserna och ämnesdiskurserna 

exemplifieras i diskursanalysen i form av citat från respektive styrdokument för att beskriva 

samt motivera diskursanalysens resultat. I diskursanalysens andra steg kommer det 

pluralistiska perspektivet i form av ett raster att läggas på de identifierade övergripande 

diskurserna respektive ämnesdiskurserna för att undersöka hur begreppet pluralism 

konstitueras i styrdokumenten. 

 

4.2 Material: urval och avgränsning 

Det empiriska materialet har hämtats från respektive statliga myndigheters webbsidor 

som ansvarar för utbildning i nämnda länder; Skolverket i Sverige samt 

Utdanningsdirektoratet i Norge.
83

 Då uppsatsen riktar diskursanalysen mot en dimension i 

gymnasieelevers meningsskapande process har styrdokument för religionsundervisning i 

grundskolan i Sverige och Norge exkluderats i det empiriska materialet. För att 

diskursanalysen även ska bidra med resultat som är så aktuella som möjligt utgörs det 

empiriska materialet av de senaste reviderade gymnasiala styrdokumenten från respektive 

länder. Kursplanen Religionskunskap 1 innehåller specifika mål, riktlinjer och 

bedömningskriterier angående kunskaper samt färdigheter som ska uppnås efter avslutad 

kurs, och ligger till grund för religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan.
 84
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Innehållet i kursplanen Religionskunskap 1 som utformades i samband med 

läroplansreformen Gy11 omfattar ca 1100 ord fördelat på två A4-sidor medan kursens 

undervisningstid omfattar sammanlagt 50 timmar. Religionskunskap 1 är 

gymnasiegemensam d. v. s. obligatorisk för samtliga gymnasielever i Sverige.  

Religion og etikk  utformades i Norge i samband med senaste läroplansreformen 

Kunnskapsløftet av Utdanningsdirektoratet 2006.
85 

Kursplanens innehåll utgörs av ca 1200 

ord fördelat på tre A4-sidor medan kursens undervisningstid omfattar sammanlagt 84 

timmar.
86

 Religion og etikk  innehåller specifika mål och riktlinjer angående kunskaper och 

färdigheter som gymnasieleverna förväntas att uppnå efter avslutad kurs. Kursplanen Religion 

og etikk ligger till grund för religionsundervisningen inom Vidaregående upplæring, 

gymnasieutbildningen i Norge. Religion og etikk utgör en obligatorisk kurs inom det 

studieförberedande läsåret Vg3, men väljs även av flertalet elever på yrkesförberedande 

program. Sammantaget ingår kursen i gymnasieutbildningen för ca 88% av gymnasieeleverna 

i landet.
87

 Då Religion og etikk finns tillgänglig i engelsk översättning har illustrativa citat 

valts ut från denna översatta version vid exemplifiering av resultatet nedan för att underlätta 

för läsare som eventuellt har svårighet att förstå norska.  

Av hänsyn till den begränsade tidsramen för uppsatsen har nödvändig avgränsning av 

det empiriska materialet gjorts inom det aktuella utbildningsvetenskapliga fältet av ett 

motsvarande styrdokument för religionsämnet som återfinns i Danmark. I Danmark bedrivs 

religionsundervisningen på nationell nivå där Undervisningsministeriet, den statliga 

myndigheten som ansvarar för utbildning i Danmark, i dess senaste läroplansreform 2010 

utformade Religion C som obligatorisk kurs att ingå i gymnasieprogrammen Stx och Hf. 

Inom dessa gymnasieprogram deltog ca 72% av gymnasieeleverna i landet under läsåret 

2011.
88 

Religion C är även valbar inom gymnasieprogrammen hhx och htx dock inom vilka 

0% av gymnasieeleverna valde denna kurs under läsåret 2011.
89

 Religion C omfattar ca 5600 

ord fördelat på tolv A4-sidor och innehåller specifika mål, riktlinjer och bedömningskriterier 

angående de kunskaper samt färdigheter som ska uppnås efter avslutad kurs, men innehåller 

även didaktiskt material och vägledning för den yrkesutövande religionsläraren.
90
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I England har skolor och kommuner historiskt sett haft ett betydande utrymme att 

lokalt själva utforma innehåll i sina kursplaner med tillhörande betygskriterier då 

skolsystemet traditionellt varit starkt decentraliserat i jämförelse med Sverige och Norge
91

. 

Department of Education, departementet för utbildning i Storbritannien har därför utformat 

ett icke-lagstadgat styrdokument i form av Religious Education in English schools: Non-

statuory guidance 2010, vilket finns tillgänglig som nationell vägledning med generella 

principer för vilka mål som bör nås i all religionsundervisning till de som lokalt ansvarar för 

utformning av lokalt anpassade styrdokument med tillhörande mål, riktlinjer och 

bedömningskriterier. Dessa lokalt ansvariga omfattar t. ex. kommunledning,  skolledning, 

rektorer, lärare samt företrädare för religiösa samfund som t. ex. Church of England. 
92

 

Religious Education in English schools: Non-statuory guidance 2010 omfattar sammantaget 

ca 45 A4-sidor och är ämnat som vägledning för religionsundervisning både inom grund- 

och gymnasieskola. Exkludering av detta styrdokumentet motiveras av dess alltför 

omfattande omfång som istället kan vara föremål för diskursanalys i en egen separat studie. 

Exkludering av andra eventuellt lokalt utformade kursplaner för enskilda kommuner eller 

skolor i England, vilka liksom Religion C, Religionskunskap 1, Religion og etikk innehåller 

specifika mål och riktlinjer för religionsundervisningen anses dock inte tillräckligt relevanta 

att ingå i det empiriska materialet i denna uppsats då Religionskunskap 1 och Religion og 

etikk har gemensamt att båda ligger till grund för gymnasial religionsundervisning nationellt. 

Exkludering har även skett av icke-konfessionella styrdokument från Tyskland, Schweiz och 

Nederländerna med samma motivering då icke-konfessionell religionsundervisning i dessa 

länder endast ingår i gymnasieutbildningen i vissa delstater eller regioner och inte på 

nationell basis. Icke-konfessionell undervisning är dessutom relativt nyintroducerat i dessa 

länder och är ofta integrerad i andra samhällsorienterade ämnen.
93

 Därmed kan 

Religionskunskap 1 och Religion og etikk, vars icke-konfessionella meningserbjudande 

påbjuds en anmärkningsvärt högre andel gymnasieelever i Sverige och Norge jämfört med 

nämnda europeiska länder, anses nödvändigt konstanta för analys samt jämförelse i en 

vetenskaplig undersökning. 
94
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Av validitetskäl har exkludering gjorts av styrdokument för konfessionell 

undervisning.
95

Som tidigare nämnts innebär konfessionell religionsundervisning att 

gymnasieelever undervisas av en företrädare för en given religiös tradition i statlig regi. 

Förutom att deliberativ centrering kring en given religion eller livsåskådning ingår i ett 

konfessionellt styrdokument i enlighet med gymnasieelevens religionstillhörighet vilar även 

ansvaret för den didaktiska utfomningen av religionsundervisningen på en företrädare från 

ett religiöst samfund, t. ex. katolicism, ortodox kristendom eller islam vars tolkning av andra 

religioner och livåskådningar (i den mån dessa behandlas) utgår utifrån katolska, ortodoxa 

eller islamistiska perspektiv framför ett icke-konfessionellt sekulärt perspektiv. Ansvaret för 

den icke-konfessionella religionsundervisningen i t. ex. Sverige och Norge vilar däremot på 

statligt utbildade gymnasielärare med utgångspunkt i opartisk hållning till ämnesinnehållet. 

En jämförelse av resultat från diskursanalsys av två icke-konfessionella styrdokument kan 

därför ske på lika villkor vilket inte är möjligt i en diskursanalys där ett konfessionellt och ett 

icke-konfessionellt styrdokument ingår.
96

 Konfessionell religionsundervisning är 

obligatoriskt med möjlighet till dispens i länder som Finland, Österrike, Grekland men är 

valbar i länder som Italien, Belgien och Spanien samt vissa delstater i Tyskland.
97

 Ett 

exempel på exkluderat konfessionellt styrdokument kan nämnas Evangelisk-luthersk religion 

i Finland vilken utformats i samband med landets senaste läroplansreform 2003.
98

 Denna 

kursplan omfattar ca 730 ord fördelat på två A4-sidor med mål och riktlinjer för vad som ska 

uppnås efter avslutad kurs. Kursplanen inkluderar främst fördjupningsstudier i 

bibelvetenskap, kyrkohistoria samt kristen etik, men även i viss mån behandling av övriga 

världsreligioner. Ett annat exkluderat konfessionellt styrdokument i Finland består i Ortodox 

religion, en kursplan som omfattar ca 630 ord  och vars mål samt riktlinjer inkluderar studier 

i ortodox dogmatik, bibelvetenskap, ortodox historia och finsk-ortodox kyrkohistoria samt i 

viss mån behandling av övriga världsreligioner.
99
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4.3 Validitet, reliabilitet och etiskt övervägande 

Ifråga om uppsatsens validitet skulle viss kritik eventuellt kunna riktas mot författarens 

formulering av begreppet pluralism. En skäl till kritik skulle då kunna vara att betydelsen av 

pluralism kan variera hos olika forskare inom samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap, 

och att begreppets användbarhet för uppsatsen således bör motiveras. Här kan inledningsvis 

nämnas att diskursanalytisk metod inte har någon bestämd mall att utgå från, vilket bl. a. 

Bergström et al (2012) betonar i Textens mening och makt, utan diskursanalytisk metod är 

öppen och det är förbehållet forskaren att själv välja vilka analysverktyg som kan tänkas att 

ingå för att besvara för uppsatsen avgränsade frågeställningar.
 100

 Författaren av denna 

uppsats har således avsett att själv utforma begreppets innebörd med hjälp av tankegångar 

från religionsvetenskaplig forskning samt Nationalencyklopedin. Utformningen av begreppet 

pluralism betraktas av författaren som ett viktigt värdeomdöme
101

 i diskursanalysen d. v. s. 

begreppets utformning är en i författarens ögon eftersträvansvärd föreställning om hur 

religionsämnets innehåll kan och bör vara. Pluralism ses av författaren som ett vetenskapligt 

relevant begrepp i förhållande till det avgränsade empiriska materialet och frågeställningarna 

för att därmed bidra till ny kunskap i det aktuella forskningsfältet. 

Målet i all vetenskaplig undersökning är att uppnå god reliabilitet. I strävan att nå  

detta mål har vissa aspekter varit viktiga att beakta i diskursanalysen. Dels har behovet av 

intersubjektivitet d. v. s. genomskinlighet och transparens uppmärksammats med illustrativa 

citat ur det empiriska materialet för att motivera samt underbygga argumenteringen av 

tolkningen av det textuella innehållet när diskurser identifierats.
102

 Vidare har utförliga 

förklaringar använts såväl för att motivera avgränsningen av diskurser samt för att trovärdigt 

motivera graden av pluralism i diskursanalysens påföljande steg. I en diskursanalys vars 

teori betonar språkets betydelse är illustrativa citat samt utförliga förklaringar viktiga av två 

anledningar. Dels är det en förutsättning för att andra forskare ska kunna nå samma resultat 

med sammma metod med samma empiriska material, men dels skulle frånvaron av nämnda 

genomskinlighet och transparens sannolikt göra författarens resultat, analys samt slutsatser 

svårtolkade för en extern betraktare.
103

 En annan aspekt som beaktats i diskursanalysen för 

att stärka reliabiliteten är dubbelkodning i kombination med närläsning
104

. Dubbelkodning 
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innebär att det empiriska materialet har tolkats vid två separata tidpunkter. Närläsningen har 

inneburit att det textuella innehållet noggrant har lästs igenom ett flertal omgångar. Då 

författaren är ensam uttolkare av det empiriska materialet har syftet varit att kontrollera om 

ett givet resultat från ett givet tolkningstillfälle överensstämmer med ett annat d. v. s. om 

uttolkaren är konsekvent i sin identifiering av diskurser. Dubbelkodningen och närläsningen 

har även syftat till att undvika misstolkningar i tolkningsprocessen och rekommenderas vid 

analys av textuellt innehåll av såväl Bergström et al (2012) i Textens mening och makt som 

Esaiasson et al (2012) i Metodpraktikan. Efter dubbelkodningen var överenstämmelsen 

uttryckt i procentsats ca 82%, vilket exemplifieras i följande uträkning där totala antalet 

diskurser efter andra kodningen divideras med totala antalet diskurser efter första kodningen: 

9÷11= 0,8181 ≈ 82%.  

Efter första kodningen bestod resultatet av sammanlagt elva identifierade diskurser 

varav två av dessa var övergripande diskurser. Efter andra kodningen var sammanlagda 

antalet diskurser nio då författaren efter andra tolkningen i resultatet slagit samman 

faktadiskursen med färdighetsdiskursen, sociologidiskursen med samhällsdiskursen, 

filosofidiskursen med humanismdiskursen samt identifierat en helt ny diskurs i form av fred- 

och konfliktdiskursen. Antalet gemensamma övergripande- och ämnesdiskurser minskade 

således i antal med tre från elva till åtta men ökade med en ämnesdiskurs i form av fred- och 

konfliktdiskursen. Överensstämmelsen indikerar en relativt konsekvent uttolkning och 

uppvisar således en relativt god intrasubjektivitet i tolkningsprocessen.
105

 En återkommande 

kritik kring vetenskapliga metoder som involverar tolkning berör uttolkarens eventuella 

färgning av resultatet med sin befintliga horisont och förförståelse där tolkning av det 

empiriska materialet exluderat möjlighet till extern granskning av eller jämförelse med 

tolkning av textpassager med t. ex. en medförfattare. Här framhålls att författaren i 

tolkningsprocessen litat på och strävat efter att bruka sin förförståelse
106

 till att producera 

kunskap med så ”neutral” hållninga som möjligt. Här ska nämnas att förförståelse är 

ofrånkomligt men nödvändigt på samma gång. En uttolkare behöver förförståelse för att en 

tolkning av ett textuellt innehåll överhuvudtaget ska kunna äga rum. Här kan nämnas att 

författaren besitter förkunskaper på livsåskådningsområdet i egenskap av att vara studerande 

på lärarprogrammet för blivande religionslärare på gymnasienivå, med 90 högskolepoäng 
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tagna inom fält som religionsvetenskap, religionshistoria samt religionssociologi vid 

Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Slutligen gällande potentiella etiska överväganden har Karl Poppers tolkningsregel
107

 

tillämpats genomgående i diskursanalysen. Denna regel innebär att det empiriska materialet 

tolkats ”generöst” d. v. s. det empiriska materialet har betraktats och behandlats som 

förfäktande positioner i statliga styrdokument vilka är värda att ta på allvar. En medveten 

distansering till det empiriska materialet har eftersträvats och personliga föreställningar har 

utmanats i tolkningsprocessen för att bringa så mycket förståelse kring det diskursiva 

innehållet i det empiriska materialet som möjligt. 

 

5. Analys av övergripande diskurser, samt ämnesdiskurser 

I diskursanalysen har en övergripande diskurs identifierats i båda styrdokumenten. 

Denna benämns faktakunskap- och färdighetsdiskurs och genomsyrar i viss utsträckning 

samtliga ämnesdiskurser. De identifierade ämnesdiskurserna är sammanlagt åtta till antalet 

varav sju delas gemensamt av Religionskunskap 1 respektive Religion og etikk. En 

ämnesdiskurs i form av fred- och konfliktdiskurs har endast identifierats i Religion og etikk. 

Följande ämnesdiskurser har identifierats: 

 Religionssdiskurs 

 Fostransdiskurs 

 Sociologi/samhällsdiskurs 

 Vetenskapsdiskurs 

 Filosofi/humanismdiskurs 

 Globaliseringsdiskurs 

 Existentialismdiskurs 

 Fred- och konfliktdiskurs (endast i Religion og etikk) 

 

5.1 Övergripande diskurser 

5.1.1 Faktakunskap- och färdighetsdiskurs 

I denna för styrdokumenten övergripande diskurs är en del kunskapsbaserad. Denna 

faktakunskap tillhandahålls genom information som erhålls vid läsning av skriftliga källor 
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som läromedel, religiösa texter, föreläsningar och mediala källor. En annan del av den 

övergripande diskursen inkluderar färdighet; eleverna ska efter avslutad kurs besitta 

förmågan att självständigt analysera, reflektera över och kritiskt granska faktabaserad 

kunskap som erbjudits i undervisningen. I färdighetsdiskursen ingår även utveckling av 

förmågan att diskutera den kunskap man analyserat samt argumentera för en given 

ståndpunkt eller företeelse. Färdighetsdiskursen och faktakunskapsdiskursen kan 

tillsammans sägas utgöra ett strukturellt ”paraply” i styrdokumenten under vilket 

ämnesdiskurserna har sin utgångspunkt. Detta uttrycks i följande citat: 

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, 

kritiskt granska källor, diskutera och argumentera”. (Religionskunskap 1) 

”Basic skills are integrated in the competence aims where they contribute to 

development of the competence in the subject, while also being part of this 

competence”. (Religion og etikk) 

Den övergripande diskursen i Religion og etikk skiljer sig något från Religionskunskap 1 då 

uppnådd färdighet efter avslutad kurs förväntas inkludera förmågan att strukturera ett 

innehåll och presentera detta på ett tillgängligt sätt för en lyssnare såväl muntligen som 

skriftligen samt med hjälp av digitala medier. En annan viktig färdighet för de norska 

gymnasieeleverna består i att lära sig att använda statistiska modeller och tabeller: 

”...being able to use statistics, tables and other figures”. (Religion og etikk) 

 

5.2 Ämnesdiskurser 

5.2.1 Religionsdiskurs 

Den första ämnesdiskursen som har identifierats i styrdokumenten är 

religionsdiskursen. I Religionskunskap 1 lägger religionsdiskursen en särskild tonvikt vid 

kunskap om kristendomen och dess traditioner. ”Kristendom” nämns explicit i texten medan 

andra världsreligioner som islam, hinduism, buddhism och judendom hänvisas till som 

”övriga världsreligioner”. Detta är en tydlig inkludering av just dessa religioner medan 

stamreligioner och minoritetsreligioner som t ex Jainism och Sikhism potentiellt kan 

exkluderas. Då stamreligioner och minoritetsreligioner inte ingår i kategorin 

”världsreligioner” finns ingen garanti för att dessa skulle behandlas i 
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religionsundervisningen även om de potentiellt skulle kunna behandlas under kategorin 

”olika livsåskådningar”: 

”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar...”. 

(Religionskunskap 1) 

Religioner som vidare exkluderas i religionsdiskursen är fornskandinaviska religioner som 

haft historisk förankring i Skandinavien som t. ex. asatro och samisk religion. Inom 

religionsdiskursen förespråkas ett fördjupande och jämförande perspektiv inom varje enskild 

religion men även mellan religioner: 

”Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner”. 

(Religionskunskap 1) 

I Religion og etikk omfattar religionsdiskursen explicit kristendom, islam och en valbar 

religion vilka ska utgöra en tredjedel av religionsundervisningen. Vidare betonas i 

styrdokumentet en jämförande process mellan en religion och en annan, t. ex. att belysa 

kristendom utifrån ett islamistiskt perspektiv och vice versa. Vad som exkluderas i 

religionsdiskursen är potentiellt två världsreligioner samt minoritetsreligioner. Till skillnad 

från Religionskunskap 1 inkluderar det norska styrdokumentet stamreligioner och samisk 

religion. I stamreligioner fokuseras särskilt etiska normer medan både religionsutövning och 

livssyn är föremål för studier hos dagens samiska population i Norge: 

”The pupil shall be able to present main characteristics of the diversity of 

religions...including religion and views on life in Sami communities...elaborate on 

ethical values and norms in the connection with the culture and traditions of 

indigenous peoples”.  (Religion og etikk) 

 

5.2.2 Fostransdiskurs 

I Religionskunskap 1 har en fostransdiskurs identifierats vars syfte är att gymnasielever 

ska utveckla en karaktär med vissa egenskaper i undervisningen. Här kan nämnas 

egenskapen att visa respekt och ”förståelse” för människor med avvikande trosövertygelser 

av olika slag samt acceptans av olikhet dvs. olika livsstilar och levnadssätt som kan och ska 

förekomma i en verklighetskontext präglad av ”mångfald”: 
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”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällsyn som präglas av 

öppenhet...ge eleverna en möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i 

ett samhälle präglat av mångfald”. (Religionskunskap 1) 

Vad gymnasieeleverna påbjuds i fostransdiskursen är således värderingar och moral som 

inkluderas inom ramen för en ”öppen” samhällssyn, d. v. s. livsstilar och levnadsätt vilka 

inte strider mot det som anses acceptabelt och allmänt vedertaget i det svenska samhället. 

Fostransdiskursen i Religion og etikk syftar likaledes till karaktärsdaning i form av 

attitydförändring hos gymnasieeleverna, från misstänksamhet och okunskap till medvetenhet 

och ”tolerans” för människor med andra värderingar och/eller annan religionstillhörighet. Ett 

sätt att uppnå denna ”tolerans” innebär att betrakta världen ur den ”andres” perspektiv och 

förstå samt tolka medmänniskors attityder och syn på livet: 

”As a subject aiming to raise awareness and shape attitudes…the pupil shall be 

able to discuss and elaborate on the religion´s view on other religions and views on 

life”. (Religion og etikk) 

 

5.2.3 Sociologi/samhällsdiskurs 

En tredje ämnesdiskurs i Religionkunskap 1 omfattar vissa sociologiska/samhälleliga 

aspekter. Samhället, gruppen och individen är här inkluderat för studie där framför allt 

kristendomens traditioner i egenskap av ”värdegrundande” religion i det svenska samhället 

är föremål för studie. Religion och livsåskådning ska problematiseras i relation till 

människors socio-ekonomiska bakgrund, människosyn, etnicitet, sexualitet, identitet etc. 

Styrdokumentets sociologi/samhällsdiskurs öppnar även upp för politiska, ideologiska och 

populärkulturella sfärer i samhället vilka kan relateras till begrepp som ”livsstilar” och 

”levnadsmönster” men framförallt ovan nämnda begreppet ”identitet”. Vidare inkluderas 

”religion i relation till kön” vilket indikerar ett genusperspektiv: 

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion 

kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socio-ekonomisk bakgrund”. 

(Religionskunskap 1) 

Sociologi/samhällsdiskursen i Religion og etikk inkluderar studiet av den strukturella 

relationen individ-grupp-samhälle i såväl lokal som nationell kontext. Den sociala strukturen 

kartläggs inom religioner och i vilken utsträckning religion utövas socialt i Norge samt hur 

religion tar sig materiella uttryck rituellt, estetiskt, artistiskt etc. I 
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sociologi/samhällsdiskursen inkluderas ideal såsom jämlikhet och jämställdhet med 

tillhörande genusperspektiv där problematisering kring kön och könsroller i förhållande till 

såväl religion som filosofiska traditioner ingår: 

”elaborate on and assess different types of criticism on religions and views on life”. 

(Religion og etikk) 

”…elaborate on the views of Christianity on gender and gender roles…view of 

religions on gender and gender roles…view of some philosophers on gender and 

gender roles”. (Religion og etikk) 

 

5.2.4 Vetenskapsdiskurs 

Innehållet i Religionskunskap 1 konstitueras delvis av en vetenskapsdiskurs som 

inkluderar ett jämförande perspektiv. Här nämns explicit den delade  uppfattningen mellan t. 

ex. biblisk skapelseberättelse och evolutionsteori. I vetenskapsdiskursen inkluderas studiet 

av vetenskapligt formulerade ”etiska teorier, modeller och begrepp” för att 

gymnasieeleverna ska kunna tillämpa en vetenskaplig ansats och anta ett vetenskapligt 

förhållningssätt i förhållande till världsreligioner och livsåskådningar. Här är ”tolkning” en 

återkommande term som kan sägas inkludera en relativistisk kunskapsyn som syftar till att 

gymnasieeleverna ska distansera sig till eventuella dogmer och absoluta sanningar som kan 

förekomma inom religion och livsåskådning: 

”Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv”. (Religionskunskap 1) 

I vetenskapsdiskursen i Religion og etikk ingår en kritisk och teoretisk ansats i relation till 

religion och livsåskådning. Här är målet att introducera religionsvetenskapliga teorier, 

begrepp och termer som gymnasieeleverna ska använda för att analysera samt definiera 

religioner och livsåskådningar dimensionellt. Religionsgrundare, författare, ritualer och 

religiösa upplevelser nämns explicit i styrdokumentet som föremål för analys. Religioner och 

livsåskådningar betraktas holistiskt och analyseras därmed gemensamt inom en 

religionsvetenskaplig ram: 

”...the subject introduces analytical tools as the basis for a holistic and balanced 

understanding of religions”. (Religion og etikk) 

”elaborate on different dimensions of religions: theory, myths and narratives, 

rituals, experiences… ”. (Religion og etikk) 



30 
 

5.2.5 Filosofi/humanismdiskurs 

Den femte identifierade ämnesdiskursen som konstituerar styrdokumenten är en 

filosofi/humanismdiskurs. I Religionskunskap 1 inkluderas studiet av teorier och modeller 

inom ”normativ etik”, etiska frågor och moraliska föreställningar inom filosofin om vad som 

kan betraktas som ett ”gott” samhälle. Med detta som utgångspunkt ska gymnasieelever 

formulera egna argument för vad som är ”gott” och hur ett ”gott samhälle” kan vara. I detta 

moment inkluderas således oundvikligen reflektion kring vad som kan betraktas som 

motsatsen till ett gott samhälle d. v. s. vad som kan betraktas som ”ondska”. Målet är att 

eleverna ska övas i sin reflektion för att nå fram till ett allmängiltigt levnadsätt utifrån egna 

och i samhället rådande föreställningar:  

”Kursen ska behandla etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och 

ett gott samhälle kan vara”. (Religionskunskap 1) 

I Religion og etikk konstitueras en betydande del av innehållet av en 

filosofi/humanismdiskurs. Här inkluderas fördjupning i studie av centrala idéer i antikens 

filosofi och modern västerländsk filosofi med stark betoning på filosofiska traditioner inom 

en europeisk kontext, men inkluderar även centrala ideér från en valfri österländsk filosof 

från Kina eller Indien. Vidare inkluderas här studiet av etiska principer och värderingar som 

formar samhället för urinvånare i stamreligioner: 

”elaborate on ethical values and norms in connection with the culture and traditions 

of indigenous peoples”. (Religion og etikk) 

Utöver filosofi inkluderar filosofi/humanismdiskursen i Religion og etikk en fördjupning av 

humanismens utveckling under 1900-talet. Huvudinriktningar inom humanismen är föremål 

för studie såsom den traditionellt praktiserats i Norge men även i andra länder där 

humanismen har haft och fortfarande har betydande genomslag. I 

filosofi/humansismdiskursen inkluderas ett jämförande perspektiv där filosofiska och 

humanistiska traditioner vägs mot varandra. 

 

 5.2.6 Globaliseringsdiskurs  

I en globaliseringsdiskurs som delvis konstituerar Religionskunskap 1 inkluderas 

studiet av kristendom i många länder såväl i och utanför Europa, och med hänvisning till 

studie av kristendom i ”omvärlden” är en internationell utblick märkbart ofrånkomlig. Med 
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”omvärlden” menas att världsreligioners och livsåskådningars förekomst inte endast ska 

studeras inom en nationell kontext utan i en vidare internationell kontext:  

”Kursen ska behandla kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika 

livsåskådningar...i Sverige och i omvärlden”. (Religionskunskap 1) 

Globaliseringsdiskursen i Religion og etikk kan sägas vara integrerad i vissa ämnesdiskurser. 

I såväl religionsdiskursen, sociologi/samhällsdiskursen och filosofi/humanismdiskursen 

betonas en breddning av undervisningen att förutom närområdet med dess traditionellt 

evangelisk-lutherska bakgrund inkludera en vidare europeisk och internationell kontext.  

Religioners demografiska spridning, relationen individ-grupp-samhälle och filosofier samt 

humanistiska inriktningar är således samtliga ämnade att studeras utifrån ett globalt 

perspektiv:  

”The subject shall contribute to knowledge on and respect for various religious 

views on life and ethical standpoints in local, national and global 

perspectives…Christianity in all its varieties nationally and globally”. (Religion og 

etikk) 

 

5.2.7 Existentialismdiskurs 

Existentialismdiskursen konstituerar i viss grad Religionskunskap 1 med behandling av 

”trons och etikens betydelse för individers upplevelse för mening och tillhörighet”. 

Diskursen inkluderar således betraktelse och studie av vad religion och livsåskådning kan 

innebära för andra människors levnadsätt, men exkluderar betoning av t. ex. konkret 

reflektion kring existentiella frågor hos gymnasieeleverna själva. I Religion og etikk omfattar 

existentialismdiskursen även denna aspekt av existentialism. Ett explicit mål som inkluderas 

här är studie av nutida sätt hos andra människor att ”söka” mening inom religion och 

livsåskådning samt att gymnasieeleverna själva ska reflektera över vad de anser kan utgöra 

existentiell meningsfullhet och identitet på ett personligt plan. Att formulera sin världsbild 

tar främst utgångspunkt i humanistiska och etiska koncept och argumentationsmodeller, men 

inkluderar även i viss mån religion och livsåskådning. Ett synsätt inkluderas i Religion og 

etikk där människan av naturen anses besitta ett behov av att behandla religion och 

livsåskådning samt begrunda livets mening: 
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”...religion and ethics shall also open for reflection on the pupil´s own identity and 

own choices in life…religious, ethical and philosophical questions are 

important...on the basis of who we are”. (Religion og etikk) 

 

5.2.8 Fred- och konfliktdiskurs 

Den återstående diskursen som identifierats är en fred- och konfliktdiskurs vilken 

konstituerar innehållet i Religion og etikk. En holistisk utgångspunkt inkluderas här för att 

religioner och livsåskådningar ska betraktas som delar i en helhet. Ett holistiskt synsätt syftar 

således till en ökad respekt hos gymnasieeleverna av, som styrdokumentet uttrycker det, en 

”mångreligiös” och ”mångkulturell” verklighet och uppmuntra ”fredlig samlevnad” i en 

samhällskontext med särskiljande trosövertygelser och livssyner. Samtidigt inkluderas 

studiet av det nutida samhällets kritik mot religion och livåskådningar samt de ”spänningar” 

dessa kan skapa i ett ”pluralistiskt” samhälle. Fred- och konfliktdiskursen betonar att religion 

och livsåskådning kan utgöra potentiella källor till att konflikter uppstår mellan människor 

om hur ett liv bör levas och vilka värderingar att välja. En kontinuerlig dialog och studie 

kring förekommande konflikter och spänningar i samhället inkluderas därför med syftet att 

förebygga oönskat konfliktskapande i ett pluralistiskt samhälle: 

”elaborate on cooperation and tensions between religions and views on life and 

reflect on the pluralist society as an ethical and philosophical challenge”. (Religion 

og etikk) 

 

5.3.Pluralism i styrdokumentens övergripande diskurser, samt ämnesdiskurser 

5.3.1 Mångfald 

I detta avsnitt analyseras de i styrdokumenten identifierade övergripande diskurserna 

och ämnesdiskurserna ur ett pluralistiskt perspektiv. Som nämnts ovan innefattar innebörden 

mångfald ”kunskap om olika religioner och livsåskådningar utöver kristendom, kunskap om 

etik samt ett globalt perspektiv”. I styrdokumenten uttrycks mångfald konkret inom 

ämnesdiskurserna i form av en religionsdiskurs, filosofi/humanismdiskurs och 

globaliseringsdiskurs. I religionsdiskursen i Religionskunskap 1 är mångfald begränsat till 

”övriga världsreligioner” till förmån för kristendom och exkluderar helt studiet av t. ex. 

minoritetsreligioner och fornskandinaviska religioner.  I religionsdiskursen i Religion og 

etikk lämnas inget företräde för kristendom utan ytterligare två världsreligioner i form av 
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islam och en valbar religion är föremål för studie med samma undervisningsutrymme. 

Mångfald begränsas här av att två världsreligioner, minoritetsreligioner och 

fornskandinavisk religion exkluderas. Vad som istället inkluderas utöver kristendom är 

studiet av samisk religion och stamreligion hos urbefolkningar. Då förekomsten av t. ex. 

religioner är omfattande i världen läggs tonvikt på behandling av ett urval av dessa dvs. 

några världsreligioner i förhållande till den avgränsade tidsramen för religionsdiskursen och 

styrdokumenten i sin helhet. Mångfald uttrycks vidare i Religionskunskap 1 i 

filosofi/humanismdiskursen i form av etik där studiet av begrepp och teorier inom ”normativ 

etik” inkluderas. Mångfald i form av etik är även uttryckt i filosofi/humanismdiskursen i 

Religion og etikk. Här inkluderas en bredare fördjupning av etik; förutom studiet av nutida 

filosofi studeras även antik och österländsk filosofi samt humanistiska traditioner. Det 

globala perspektivet mångfald inkluderas i globaliseringsdiskursen i båda styrdokumenten. 

Det globala perspektivet i globaliseringsdiskursen i Religionskunskap 1 är i viss grad 

uttryckt med ”Sverige och omvärlden”, vilket kan tolkas som att kristendom och övriga 

världsreligioner samt ”normativ etik” ska studeras i en vidare internationell kontext. I 

globaliseringsdiskursen i Religion og etikk är mångfald uttryckt med en tydlig inkludering av 

ett globalt perspektiv. Dess globala perspektiv inkluderar utöver studiet av religioners och 

livsåskådningars lokala och demografiska spridning i Norge en översiktlig studie av religion, 

livåskådning och etik samt humanism i en vidare ”europeisk” och ”internationell” kontext.   

 

5.3.2 Individualism 

Individualism i uppsatsens pluralistiska perspektiv innebär som tidigare nämnts ”att 

gymnasieeleven själv ska forma sin värdering och verklighetstolkning i förhållande till 

religion och livsåskådning” (se avsnittet ”Ett pluralistiskt persepektiv” ovan). Individualism 

är inledningsvis knutet till aspekten färdighet i den övergripande fakta- och 

färdighetsdiskursen i respektive styrdokument. Förutsättningen för individualism är att en 

individ besitter förmågan till argumentation, reflektion och diskussion av en given 

faktakunskap, vilket färdighetsdiskursen inkluderar. Individualism är således uttryckt i 

religionsdiskursen, filsosofi/humanismdiskursen och vetenskapsdiskursen för respektive 

styrdokument där den övergripande faktakunskaps- och färdighetsdiskursen innebär att 

gymnasieeleven skapar en verklighetstolkning utifrån faktakunskaper som berör religion, 

etik och vetenskap. Individualismen begränsas och möjliggörs i förhållande till de i 

styrdokumenten representerade religionerna i religionsdiskursen och etiska 
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ställningstaganden som betonas i filosofi/humanismdiskursen. Vetenskapsdiskursen kan 

sägas inkludera aktuella och betydelsefulla förklaringsmodeller till hur t. ex. livets ursprung 

förklaras inom den moderna vetenskapen. Här kan den enskilde eleven forma sin världsbild 

genom att väga religiösa absoluta dogmer mot vetenskapens empiriska logik. Den enskilde 

eleven Individualism finns vidare uttryckt i sociologi/samhällsdiskursen i respektive 

styrdokument vars genusperspektiv inkluderar argumentation, reflektion och diskussion av 

samhällsfrågor kring kön, könsroller samt sexualitet i relation till religion, livsåskådningar 

och etik. Slutligen kan sägas att individualism är delvis uttryckt i styrdokumenten i form av 

en existentialismdiskurs. I Religionskunskap 1 betonas att ”trons och etikens betydelse för 

individers upplevelse för mening och tillhörighet” är av vikt för studie inom ramen för 

religionsämnet. Ett tydligt uttryck för individualism innebär här att studiet och analysen av 

existentiell mening riktas mot ”den andre” och hur den gestaltas hos ”den andre”. I Religion 

og etikk inkluderar existentialismdiskursen förutom studiet av ”den andre” även reflektion 

och formandet av en egen verklighetstolkning på ett personligt plan. Denna inkludering i det 

diskursiva innehållet innebär att t. ex. livsfrågor även aktivt ställs till ”jaget”, d. v. s. på ett 

personligt plan hos den enskilde gymnasieeleven. 

 

5.3.3 Tolerans 

Som tidigare nämnts innefattar tolerans innebörden ”att gemensamma nämnare 

uppmärksammas mellan religioner och livsåskådningar, och att det mångreligiösa och 

mångkulturella samhället erkänns” (se avnittet ”Ett pluralistiskt perspektiv” ovan). Att söka 

gemensamma nämnare förutsätter ett jämförande perspektiv av faktakunskaper och därmed 

kan tolerans sägas ha sin utgångspunkt i den övergripande fakta- och färdighetsdiskursen i 

respektive styrdokument. Dels är fördjupande faktakunskaper i religioner och 

livsåskådningar nödvändiga för att ett sökande av gemensamma nämnare på 

livsåskådningsområdet överhuvudtaget ska kunna äga rum, och av en färdighetsdiskurs 

utrustas en gymnasieelev med redskap att finna dessa gemensamma nämnare. Det 

jämförande perspektivet och därmed uttrycket för tolerans både begränsas och möjliggörs i 

förhållande till den representation av religioner som inkluderats i religionsdiskursen. I 

Religionskunskap 1 betonas sökandet av gemensamma nämnare både inom och mellan 

religioner. Här inkluderas specifikt kristendom och världsreligioner medan fornskandinavisk 

religion, samisk religion, stamreligioner och minoritetsreligioner exkluderas. I 

religionsdiskursen i Religion og etikk omfattar det jämförande perspektivet tydligt 
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kristendom, islam, en valbar världsreligion, stamreligion och samisk religion medan övriga 

världsreligioner, minoritetsreligioner och fornskandinavisk religion exkluderas. Det 

jämförande perspektivet är här vidare utvecklat ännu ett steg. I sökandet av gemensamma 

nämnare ska en gymnasieelev belysa en viss religion ur perspektivet från en annan religion, t 

ex kristendom blir belyst ur ett islamistiskt perspektiv och vice versa. Tolerans och dess 

jämförande perspektiv finns vidare uttryckt i styrdokumenten i form av en vetenskapdiskurs 

där ett vetenskapligt förhållningssätt till verklighetstolkning vägs mot ett religiöst 

förhållningssätt. I Religionskunskap 1 eftersöks gemensamma nämnare t ex i frågor kring 

livets ursprung medan vetenskapsdiskursen i Religion og etikk introducerar analytiska 

begrepp som redskap i sökandet efter gemensamma nämnare inom ett holistiskt perspektiv 

på religion och livsåskådning.   

Tolerans i form av erkännande av det mångkulturella och mångreligiösa samhället 

finns i  styrdokumenten uttryckt i tre ämnesdiskurser. I fostransdiskursen i Religionskunskap 

1 ska gymnasieeleven undvika en fundamentalistisk hållning på livsåskådningsområdet för 

att istället inom en relitivistiskt förhållningssätt hysa ”respekt” och ”förståelse” för andra 

medmänniskors livssyner och tolkningar som kan skilja sig från gymnasieelevens egen. Ett 

”öppet” samhälle betonas här och därmed erkännande av ett samhälle vari olika religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt finns representerade. Fostransdiskursen i Religion 

og etikk uttrycker likaledes tolerans där erkännandet består i attitydförändring hos 

gymnasieeleverna; att utvecklas från potentiell okunskap och misstänksamhet till 

medvetenhet och ”respekt” för människor med annan religionstillhörighet, livssyn och etiska 

förhållningssätt. Erkännandet av det mångkulturella och mångreligiösa samhället uttrycks 

även i viss grad i sociologi/samhällsdiskursen i respektive styrdokument. I Religionskunskap 

1 betonas inom ramen för en samhällig kontext studiet av olika ”livsstilar” och ”identiteter” 

medan Religion og etikk betonar studiet av religioner, livsåskådningar och etik i egenskap av 

viktiga ”moral- och kulturbärare”. Slutligen finns tolerans uttryckt i form av en fred- och 

konfliktsdiskurs i detta styrdokument. Denna ämnesdiskurs uttrycker i sin helhet ett 

erkännande av det mångkulturella och mångreligiösa samhället då syftet är att behandla och 

förebygga potentiella konflikter som kan uppstå i denna kontext. Konflikter som 

uppmärksammas för att upprätthålla fredlig samtidighet av olika livssyner härleds just till 

meningskiljaktigheter kring religion, livsåskådning och etik samt de olika tolkningar som av 

dessa som kan förekomma.  
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6. Sammanfattande och jämförande analyser  

6.1 Likheter och skillnader mellan den svenska och norska kursplanen 

I diskursanalysen framgår att innehållet i styrdokumenten Religionskunskap 1 och 

Religion og etikk i hög utsträckning delar diskursiva likheter. En betydande diskursiv 

skillnad är att Religion og etikk även konstitueras av en fred- och konfliktdiskurs. I övrigt 

förekommer en betydande diskursiv skillnad i vissa ämnesdiskurser, t. ex. ges kristendomen 

något företräde i religionsdiskursen i Religionskunskap 1. I Religion og etikk delas 

undervisningsutrymmet i religionsämnet proportioneligt med övriga världsreligioner. Andra 

skillnader styrdokumenten emellan är att religionsdiskursen i Religion og etikk inkluderar 

samisk religion, vilket exkluderas i Religionskunskap 1,  samt att Religion og etikk har större 

utrymme för etik med bl. a. inkludering av flertalet filosofiska traditioner samt humanistiska 

traditioner i sin filosofi/humanismdiskurs. Innehållet i övriga ämnesdiskurser såsom 

karaktärsdaning i fostransdiskursen, sociologiska perspektiv i relation till religion och 

livsåskådning i sociologi/samhällsdiskursen, vetenskapliga teorier och begrepp i 

vetenskapsdiskursen, etik och moral i filosofi/humanismdiskursen samt internationellt 

perspektiv på religion, livsåskådning och etik i globaliseringsdiskursen delas i stor 

utstäckning mellan styrdokumenten.  

Slutligen förekommer en diskursiv skillnad i existentialismdiskursen. Denna 

ämnesdiskurs i Religionskunskap 1 är främst kunskapsförmedlande där främst studier 

inkluderas av hur verklighetstolkning uttrycks hos ”andra” människor. Religion og etikk är 

tydlig med att existentialismdiskursen ska vara kunskapsförmedlande, men lika tydlig 

angående inkludering av livsfrågeorientering och livsfrågor (se avsnitt ”Religionsämnet i 

Sverige” samt ”Tidigare forskning” ovan). Här ges ett tydligt utrymme för personlig 

verklighetstolkning där utgångspunkten blir gymnasieeleven själv för att denne ska besvara 

existentiella frågor på ett personligt plan.  

När de identifierade övergripande diskurserna och ämnesdiskurserna i 

styrdokumenten tolkas ur ett pluralistiskt perspektiv kan man se att en viss innebörd i 

begreppet pluralism konstrueras i vissa specifika diskurser. Den första innebörden mångfald 

är t. ex. endast uttryckt i religionsdiskursen, filosofi/humanismdiskursen och kan 

sammantaget sägas vara konstruerat i större utsträckning i Religion og etikk än i 

Religionskunskap 1 då samisk religion inkluderats i förstnämndas religionsdiskurs och att 

man även där inkluderat etiska/humanistiska traditioner i dess filosofi/humanismdiskurs.  
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Individualism är inledningsvis konstruerat i den övergripande fakta- och 

färdighetsdiskursen i form av argumentation, tolkning, kritiskt tänkande kring ett givet stoff 

etc. Således förekommer individualism i viss mån i samtliga ämnesdiskurser men 

innebörden att själv forma sin verklighetstolkning är även konstruerat i form av 

religionsdiskurs, vetenskapsdiskurs och existentialismdiskurs. Inkludering av starkt betonad 

livsfrågeorientering samt livsfrågor i existentialismdiskursen i Religion og etikk innebär att 

även individualism är konstruerat i större utsträckning i det norska styrdokumentet i 

jämförelse med svenska Religionskunskap 1. 

Innebörden av tolerans konstitueras återkommande i båda styrdokumenten i form av 

ett jämförande perspektiv mellan och inom religioner i religionsdiskursen. I Religion og etikk 

utvecklas det jämförande perspektivet då gymnasieeleven även ska betrakta en religion 

utifrån en annan religion, t. ex. kristendom ska betraktas med ett ”hinduiskt öga” och vice 

versa. Ett jämförande perspektiv konstitueras även i vetenskapsdiskursen i Religionskunskap 

1 där religion jämförs med modern vetenskap. I Religion og etikk konstitueras vidare ett 

jämförande perspektiv i dess filosofi/humanismdiskurs respektive fred- och konfliktdiskurs 

där den senare understryker en ”holistisk” och ”balanserad” förståelse av religion där 

religioner studeras som delar av en helhet. Tolerans i form av erkännande av ett samhälle 

präglat av mångfald är främst konstituerat i fostransdiskursen vilket i Religionskunskap 1 

exemplifieras med egenskaper som ”öppenhet”, ”respekt” och ”förståelse” medan Religion 

og etikk i sin fostransdiskurs framhåller ”medvetenhet”, ”attityd” och ”tolerans” som 

önskvärda egenskaper. Vidare konstitueras erkännandet av mångfald i 

sociologi/samhällsdiskursen i Religion og etikk där potentiella konflikter som kan uppstå i ett 

”mångkulturellt” och ”mångreligöst” samhälle behandlas medan Religionskunskap 1 i sin 

sociologi/samhällsdiskurs ”förbereder” gymnasieelever för att orientera sig i ett samhälle 

präglat av ”mångfald”.  

 

7. Slutsatser 

7.1 Ett tvärvetenskapligt och heterogent meningserbjudande 

En slutsats som inledningsvis kan dras utifrån diskursanalysen är att 

meningserbjudandet för gymnasieelever på livsåskådningsområdet i form av  

styrdokumenten Religionskunskap 1 och Religion og etikk sammantaget kan beskrivas som 

tvärvetenskapligt. Diskursanalysen påvisar regelbundenheter i texten som konstituerar olika 
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ämnesdiskurser vilka representerar olika humanistiska discipliner, fält och perspektiv. 

Meningserbjudandet som påbjuds av Skolverket i Sverige och Utdanningsdirektoratet i 

Norge inkluderar inte något homogent diskursivt innehåll, vilket religionsämnet traditionellt 

präglats av fram till 90-talet i form av kunskapsförmedlande och fostrande ämnesstoff, utan 

liksom de senaste revideringar Religionskunskap A och KLR innefattar meningserbjudandet 

utöver teologi även discipliner som sociologi, filosofi, metodologi samt statskunskap.   

7.2 Bibehållen position för kristendomen 

En noterbar slutsats i ljuset av religionsämnets bakgrund och utveckling i Norge och 

Sverige är att kristendom har bibehållit en betydande position i det diskursiva innehållet i 

Religionskunskap 1 samt Religion og etikk.  I Religionskunskap 1 liksom i tidigare utfärdade 

kursplan i religionsämnet som t. ex. Religionskunskap A i Lpf 94 intar kristendom en knapp 

men tydlig särställning i jämförelse med andra världsreligioner, livsåskådningar och etik. I 

Religion og etikk har kristendomen en särställning tillsammans med islam där respektive 

religion upptar ca 25% av kursplanens diskursiva innehåll.
 108

 Från att tidigare tagit ca 55% 

av undervisningsutrymmet i anspråk i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 

har kristendomens position i det gymnasiala religionsäment i Norge genomgått en tydlig 

förändring. Den nuvarande diskursiva utrymmet i meningserbjudandet är fortsatt betydande 

men delas numera med världsreligionen islam, och tillsammans har dessa två 

världsreligioner en särställning i förhållande till övriga världsreligioner, livsåskådningar och 

etik. Positionen för kristendom i Religion og etikk kan även sägas vara något svagare än 

positionen för kristendom i Religionskunskap 1 när det diskursiva innehållet jämförts.  

7.3 Mer pluralism i Religion og etikk 

En tredje slutsats som kan dras efter diskursanalysen är att de övergripande 

diskurserna och ämnesdiskurserna i Religion og etikk sammantaget konstitueras av 

pluralism i högre utsträckning än Religionskunskap 1. Båda styrdokumenten delar i hög grad 

uppsatsens för begreppet pluralism valda innebörder mångfald, individualism och tolerans. 

Ifråga om mångfald skiljer sig Religion og etikk med inkluderingen av samisk religion i 

religionsdiskursen vilket som tidigare nämnts är exkluderat i Religionskunskap 1, detta trots 

att en samisk population historiskt levt i, samt fortfarande är nutida verksamt inom Sveriges 

gränser och utgör en erkänd minoritet. Vidare är det relativt omfattande inslaget av 

humanism i filosofi/humanismdiskursen i Religion og etikk ett ytterligare uttryck för 

                                                           
108

 Lindeberg-Lindvet (2013), s. 36. 



39 
 

mångfald som påbjuder gymnasieelever fler möjligheter i den meningsskapande processen 

att forma sin verklighetstolkning. Religion og etikk har även ett bredare uttryck för tolerans 

med inkludering av fred- och konfliktsdiskursen som en egen ämnesdiskurs i dess diskursiva 

innehåll med målet att gymnasieelever inte bara ska förskansa sig kunskaper om och i  

utövandet av religion, livsåskådning och etik såsom det uttrycks i ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhällle utan även besvara frågan hur människor med olika 

verklighetstolkningar aktivt ska kunna leva i fredligt samförstånd sida vid sida.  

7.4 Elevcentrering 

En fjärde och avslutande slutsats som kan dras är att styrdokumenten med sina 

övergripande fakta- och färdighetsdiskurser är både stoff- och elevcentrerad. 

Elevcentreringen är främst knutet till utveckling av förmåga till självständigt analyserande, 

reflektion och kritisk granskning samt argumentation för en given ståndpunkt eller 

företeelse, utifrån ett heterogent meningserbjudande. I Religion og etikk inkluderas även en 

aspekt av elevcentrering i existentialismdiskursen med tydligt fokus på utformandet av en 

existentiell verklighetstolkning på ett personligt plan hos den enskilde gymnasieeleven. 

 I följande avsnitt diskuteras slutsatserna ovan vilka vägs mot tidigare forskning på 

området.  

 

8. Diskussion  

Vad som konstituerar det tvärvetenskapliga meningserbjudandet i styrdokumenten har 

sannolikt ett samband med de nordiska ländernas samhällsförändringar under 1900-talet. 

Liksom Bäckström et al (2004) påtalar i sin rapport
109

har de nordiska länderna i 

industrialismens spår och modernisering alltmer präglats av kunskaps- och 

tjänstespecialisering som möjligen delvis förklarar meningsberbjudandets differentiering med 

inkludering av ämnesdiscipliner såsom sociologi, filosofi, metodologi och statskunskap.
110

 

Då kristendom historiskt dominerat religionsämnets innehåll föreslår Jakobsens (2013) 

tidigare analys av förarbeten kring läro- och kursplaner att övergripande samhällsprocesser i 

form av demokratisering, sekularisering och migration
111

 kan vara andra bidragande faktorer 

till det gymnasiala religionsämnets omdaning under århundradet till att idag  konstitueras av 

pluralism. Ökad pluralism i det gymnasiala religionsämnet med innebörder som tolerans, 
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mångfald och individualism är, i min mening, en logisk konsekvens av framförallt 

demokratiska processer som både Falkevall (2011) och Svensson (2004) hänvisar till i sina 

studier vilka verkar ha haft inflytande på nyformuleringar av religionsämnets innehåll. Här 

nämns stiftandet av lagen om religionsfrihet 1951 och den påföljande massmediala 

objektivitetsdebatten i Sverige på 50- och 60-talet
112

 vilka påbörjade successiv reducering av 

kristendomsundervisningen. Vidare har demokratiseringsprocess bevisligen inneburit 

reformering av det gymnasiala religonsämnet i Norge där rättsprocessen mot den norska 

staten av Human-Etisk Forbund i Norge på 90-talet framtvingade omedelbara 

nyformuleringar i styrdokumenten. Liksom diskursanalysen påvisat resulterade denna reform 

i bl. a. introduktion av humanism samt halvering av kristendomens utrymme i Religion og 

etikk jämfört med KLR. Ovan nämnda exempel på demokratiska processer väcker givetvis 

den principiella frågan huruvida redan folkvalda politiker ska hörsamma eventuellt 

populistiska krav angående framtida medborgares utbildning och fostran. Ska 

religionsämnets meningserbjudande på gymnasieskolans institutionella villkor kunna dikteras 

av externa aktörer i samhället eller ska detta ansvar endast vara förbehållet den sittande 

regeringen i respektive land?  

Somliga kanske menar att principen om redan folkvalda ska respekteras och 

utbildningsreformer inte ska kunna ifrågasättas, men samtidigt har ovan nämnda 

demokratiska processer bidragit till vad som, i min mening, är positiv och nödvändig 

förändring av religionsämnets meningserbjudande i gymnasieskolan.  

 Angående kristendomens position i nuvarande meningserbjudandet är den något 

svagare i Religion og etikk jämfört med Religionskunskap 1. Detta är anmärkningsvärt då 

kristendomens tidigare särställning i KLR nu istället delas lika med islam i Religion og etikk 

medan kristendomens särställning i Religionskunskap 1 är bibehållen i jämförelse med 

tidigare motsvarighet i Religionskunskap A. Kristendomens nuvarande position är dock 

fortsatt relativt stark i respektive styrdokument och kan, i min mening, anses vara ohotad 

inför framtida läroplansreformer. Trots att kristendom inte längre är normen i dagens 

sekulariserade samhälle utgör religionen fortfarande ett ofrånkomligt kulturarv inte bara i 

Sverige och Norge utan i övriga Europa vilket bl. a. Bäckström, et al (2004) påtalat i sin 

studie.
113

 Svenssons (2004) studie visar att argumenten som lades fram för ”kristet-

hållningssätt” i religionsämnet i objektivitetsdebatten under 50- 60- och 70-talet löd att 

gymnasieelever ska förstå 1000-årigt inflytande av denna religion på västerländskt- kultur 
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och samhällsliv och dess sociala, etiska samt religiösa värderingar.
114

 Religionsämnets 

betydande utrymme för kristendom kan i ljuset av nämnda argument förefalla åtminstone 

delvis försvarbar. Man kan även beakta Lindeberg-Lindvets (2013) ståndpunkt att 

kristendom, i sin kulturbärande funktion kan få en ställföreträdande funktion i religionsämnet 

och därmed verka påtvingande för en majoritet gymnasieelever med annan eller ingen 

religiös tillhörighet än den kristna.
115

 Kristendomens nuvarande position i religionsämnet är 

dock med hänsyn till ett vidare samhälleligt perspektiv kanske både logiskt och relevant att 

bibehålla som kulturbärare, åtminstone inom överskådlig framtid eftersom t. ex. de lutherska 

nationalkyrkorna i Sverige och Norge som Bäckström et al (2004) presenterar i sin rapport, 

fortfarande har stor betydelse i det norska respektive svenska samhället. En majoritet av 

befolkningarna utgör nämligen ännu idag medlemmar i dessa kyrkor, och tillgår av tradition 

både i egenskap av bekännare och icke-bekännare av kristen tro tjänster såsom dop, 

konfirmation, vigsel, begravningar, gudtjänster etc.
116

 

 Att Religionskunskap 1 och Religion og etikk uttrycker en hög grad av pluralism i 

meningserbjudandet kan dels förklaras med att religionsämnet i Norge och Sverige är icke-

konfessionellt. Som Wanda Alberts (2008) konstaterar
117

 i sin forskning kring religionsämnet 

tenderar konfessionella styrdokument att exkludera en mångfald av religioner, 

livsåskådningar och etik eftersom syftet med ett konfessionellt styrdokument är att 

uteslutande tillhandahålla undervisning i en utvald religion i enlighet med gymnasieelevens 

egna religionstillhörighet. Här bör, i min mening, Alberts (2010) argument
118

 beaktas, att ett 

statligt subventionerat religionsämne bör vara integrativt, och därmed icke-konfessionellt, då 

det är en viktig förutsättning för att samtal ska kunna äga rum över gränserna hos en 

elevgrupp. Gränsöverskridande samtal kring religion, livsåskådning och etik med opartisk 

hållning till ämnesstoffet stimulerar, i min mening, tolerans i religionsämnet i motsatts den 

partiska behandling av religioner, livsåskådning och etik som rimligen kan förekomma 

utifrån perspektivet från en företrädare för ett given religiöst samfund.
119

 Ett möte mellan 

t.ex. agnosticism, ateism och världsreligioner är i praktiken som Alberts påpekar möjligt att 

uppnå i ett separativt konfessionellt religionsämne.
120
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Liksom Johansson (2005) tidigare påvisat i sin analys
121

 av innehållet i Lpf 94, uttrycks 

pluralism även i styrdokumenten i denna uppsats vilka omfattar såväl ett lärande om olika 

religioner, livsåskådningar samt etik som lärande från olika religioner, livsåskådningar samt 

etik. Diskursanalysen visar att läran om påbjuder mångfald medan läran från påbjuder 

tolerans. Lära om och från kan problematiseras såtillvida att den varken i Religionskunskap 1 

eller Religion og etikk är ämnat i proportion till det antal religioner/livsåskådningar/etik som 

totalt finns representerade i styrdokumenten utan är ojämnt fördelade där t. ex. Religion og 

etikk har tydlig tonvikt på läran om och från kristendom samt islam vilka utgör 25% vardera 

av meningserbjudandet. Det är samtidigt tydligt i diskursanalysens resultat att Religion og 

etikk sammantaget konstitueras av en högre grad av pluralism vilket möjligen kan förklaras 

med att religionsämnet i Norge omfattar 84 undervisningstimmar jämfört med 50 

undervisningstimmar för Religionskunskap 1. Utvidgning av meningserbjudandet i Religion 

og etikk med inkludering av en humanismdiskurs, fred- och konfliktsdiskurs samt även 

samisk religion i religionsdiskursen förefaller därför logiskt. Det gymnasiala religionsämnets 

relativt höga status i Norge med införande av pluralism är dock anmärkningsvärd då 

Utdanningsdirektoratet så sent som 90-talet endast erbjudit konfessionell 

kristendomsundervisning för majoriteten av gymnasieelever.
122

 Detta jämte det valbara 

alternativa religionsämnet Livssynsorientering för ett fåtal gymnasieelever vilka begärt detta 

enligt personligt önskemål. Trots att ett icke-konfessionellt gymnasialt religionsämne med 

inslag av pluralism anammades redan på 70-talet i Sverige där bl. a. övriga världsreligioner 

introducerades verkar utvecklingen av religionsämnet ha avstannat. Utökat timantal och 

inkludering av fler ämnesdiskurser har bevisligen ej ägt rum i meningserbjudandet i 

Religionskunskap 1 som inte nämnvärt skiljer sig från sin föregående motsvarigheten i 

Religionskunskap A. Det svenska gymnasiala religionsämnets utveckling som tidigare i 

decennier kan sägas ha legat i framkant jämfört med religionsämnet i Norge är, i min mening 

numera bakom vårt grannland i utvecklingen. Meningserbjudandet i Religion og etikk visar 

sig i diskursanalysen vara nydanande jämfört med sin tidigare motsvarighet i KLR, vars 

innehåll bl. a. innebar 55% av undervisningsutrymme för kristendoml.   

 Ifråga om elevcentrering har det i religionsämnets utveckling i Europa sedan 60-talet
123

 

förekommit en dialogicitet d. v. s. en pendling mellan ämnesstoff och elevcentrering. Dessa 
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utgör två poler i vad Falkevall (2010) beskriver som ett spänningsfält
124

 av kompromisser 

kring religionsämnets innehåll, vilket ofta skiljer sig från en läroplansreform till en annan. I 

diskursanalysen framgår att meningserbjudandet i både Religionskunskap 1 och Religion og 

etikk inkluderar ett tydligt ämnesstoff i form av en övergripande faktadiskurs, men inkluderar 

även elevcentrering i form av en övergripande färdighetsdiskurs samt fostransdiskurs. 

Meningserbjudandet kan därmed sägas ligga i mitten av de två polerna i Falkevalls 

spänningsfält vilket, i min mening, är en sund balansgång. Som tidigare nämnts har Falkevall 

i sin avhandling belyst begreppen livsfrågor samt livsfrågeorientering vilka kan betraktas 

som viktiga aspekter av elevcentrering (hädanefter livsfrågor). Begreppet livsfrågor vilket 

introducerades redan på 60-talet i Sverige i form av ”livsåskådningsfrågor” som t. ex. död, 

lidande och medmänsklighet, och var ett vidare fortsatt inslag i religonsämnet för svenska 

grund- och gymnasieskola under 70- och 80-talet,
125

 återfinns i Religionskunskap 1 och 

Religion og etikk såsom starkt knutet till indvidualismdiskursen och existentialismdiskursen. 

Livsfrågor är, i min mening, essentiellt att ingå i ett religionsämne såtillvida att, liksom 

lärarutbildare framhållit i Falkevalls (2004) studie, begreppet kan användas som metod att 

jämföra religioner, livsåskådningar och etik samt överbrygger ämnestoffet och eleven i tid 

och rum.
126

 En didaktisk fråga man kan ställa sig är hur elevcentrering i form av livsfrågor 

ska tillämpas i praktikten, om livsfrågor ska utgå från ämnesstoffet på förhand eller utgå 

spontant från eleven själv där mållöst informationsutbyte kan vara överhängande i det senare 

fallet.
127

 Man kan även vara skeptisk till att begreppet livsfrågor inkluderas i religionsämnet 

överhuvudtaget med hänvisning till sekularisering och därmed ifrågasätta gymnasieelevers 

nödvändighet att aktualisera frågor dessa ej möter i sin vardag. Av just detta skäl d. v. s. 

frånvaron av kontakt med religiösa institutioner kan dock begreppets relevans motiveras, i 

min mening, som ett förebyggande handlingsberedskap inför framtiden.
128

 I diskursanalysen 

framgår nämligen att det finns två olika typer av livsfrågor i meningserbjudandet i Religion 

og etikk och Religionskunskap A. En typ besvarar en innehållsbetonad allmänmänsklig fråga 

som t. ex. döden och en annan innebär existentiell reflektion och formande av en egen 

verklighetstolkning.
129

 Förstnämnda typen av livsfrågor är en potentiell möjlighet att 

förebygga främlingskap och distansering till andra gymnasieelever och medborgare med 

annan livstolkning i omvärlden och således stimulera tolerans. Sistnämnda typen är endast 
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inkluderat  i existentialismdiskursen i Religion og etikk och dess förekomst kan givetvis 

problematiseras framförallt om den lämpar sig att behandlas inom ramen för den statliga 

gymnasieskolans medborgarfostrande uppdrag i ett sekulärt samhälle. Bäckström et al (2004) 

har tidigare påtalat
130

 i sin studie att det förändrade samhällslandskapet idag innebär att den 

enskilde individen tvingas ta privat ställning även på livsåskådningsområdet. Utifrån detta 

perspektiv skulle därför, i min mening, inkludering av den senare typen av livsfrågor, vilken 

utgör en medborgarfostrande aspekt i Norge där personlig verklighetstolkning utgör ett mål i 

sig, kunna förefalla logiskt som en medborgarfostrande aspekt att ingå även i det gymnasiala 

religionsämnets meningserbjudande i Sverige. 

 

9. Konklusion 

Att utforma styrdokument för ett allmänt skolväsende som gymnasieskolan och att 

förbereda framtida medborgare för, som Sven Hartmann uttrycker det, ”ett post-religiöst 

samhälle” kan inte anses vara en enkel uppgift.
131

 Då religion och livsåskådning fortsatt 

utövas i världen och religiös pluralism ökar i samhället är återkommande reflektion 

nödvändig kring hur religionsämnets kan förstås och hanteras.
 132

 Syftet och förhoppningen 

med denna uppsats har varit att bidra till detta mål och vidga allas vår horisont med fokus på 

en av alla de arenor
133

 där religonsämnets innehåll förhandlas – de statliga styrdokumenten 

för gymnasiseskolan. Med hjälp av diskursanalytisk metod har diskurser identifierats i 

nyreviderade gymnasiala kursplaner för religionsämnet i Norge och Sverige, vilka sedan 

granskats i ett pluralistiskt perspektiv. Diskursanalysens resultat och de slutsatser som 

presenterats är väl värda att  reflektera över. 

Vad framtida forskningsarbete skulle kunna omfatta gällande gymnasialt 

religionsämne och diskursanalytisk metod är t. ex. att analysera vad som konstituerar Stx - 

Religion C, styrdokument för 2010 års icke-konfessionella gymnasiala religionsämne i 

Danmark. Vidare kan även en analys vara aktuell av icke-lagstadgade men av staten 

utfärdade och vägledande styrdokument för det icke-konfessionella religionsämnet i grund- 

och gymnasieskolan i Storbritannien - Religious education in English schools: Non-statuory 

guidance 2010.
134

Dessa undersökningar skulle bidra till mer kunskap om vad som 
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konstituerar det icke-konfessionella religionsämnet internationellt och ytterligare vidga det 

internationella perspektivet; här skulle återigen ett pluralistiskt perspektiv kunna vara 

användbart för att undersöka hur begreppet pluralism konstitueras även i dessa länders icke-

konfessionella styrdokument. Slutligen föreslås att man i likhet med Mikael Quennerstedts 

arbete med lokala kursplaner i Idrott och Hälsa utför diskursanalyser av lokala gymnasiala 

kursplaner i religionsämnet i Sverige. Även de identifierade ämnesdiskurserna i denna typ 

av styrdokument kan tolkas ur ett pluralistiskt perspektiv och skulle kunna bidra med ökad 

kunskap om eventuella likheter samt skillnader i hur religionsämnets meningserbjudande 

förstås och hanteras av gymnasieskolor lokalt i Sverige.
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