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Abstract: 

The purpose of this study is to examine whether the high school textbook on 

religious studies differences in how Christian ethics and in what way it is presented 

in comparison with the presentation of Buddhism, Hinduism and Judaism and it´s 

ethics. The analyzed material is textbooks from the late 1960s to the 2010s. Due to the 

survey´s nature the focus is first and foremost the chapters dealing with religious 

ethical issues and what amount of pages or space the different religions are given in 

the books. The results from the textbooks are compared with the curriculum that is or 

was effective during the time the books were published. This is done to determine 

whether there is a clear link between the books and the guidelines of the curriculum. 

The results showed that the presentation of Christianity and its ethics have been 

given much more space and has been presented in a more positive way in relation to 

the other major religions of the world historically. Today all of the major religions 

including Christianity is presented in a more neutral or positive way and given equal 

space in the textbooks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Inledning…………………………...........................................................................................4 

- 1.2. Syfte och frågeställning……......…………………............................................5 

- 1.3. Disposition och avgränsning……………..………………...............................6 

- 1.4. Begrepp och teoretiska utgångspunkter..........................................................7 

- 1.5  Material………………………...……………...……..…............…......................8 

 - 1.6. Metod......................……………...……………………...........…........................8 

- 1.7 Tidigare forskning .............................................................................................10 

2. Analys av läroplaner 1965-2011.…………………………........………………………......11 

- 2.1.Resultat.................................................................................................................13 

- 2.1.1. Böcker skrivna med kursplan 1965 som grund.........................................13 

- 2.1.2. Böcker skrivna med 1970 års kursplan som grund...................................15 

- 2.1.3. Böcker som är skrivna med lpf 94 som grund...........................................18 

- 2.1.4. Böcker skrivna med GY11 som grund........................................................19 

  

- 2.2. Analys av böcker och kursplaner...................................................................22 

- 2.2.1. Böcker och kursplan från 1965-1970............................................................22 

- 2.2.2. Böcker och kursplan från 1970-1994............................................................22 

- 2.2.3. Böcker och kursplan från 1994-2011............................................................23 

- 2.2.4. Böcker och kursplan från 2011-2014............................................................24 

3. Slutsatser.....................................................……………………...………………………….24 

  3.1. Avslutande reflektion...…...........………………...……………………….......26 

4. Referenser………………………………………………………………………...................28 

 

 



4 
 

 

1. Inledning. 

Religionsfrihet räknas idag som en av de mänskliga rättigheterna vi har i vårt land. 

Sverige undertecknade Europakonventionens nionde artikel i november år 1950. 

Denna artikel innefattar att envar hade rätt till religionsfrihet och att enskilt eller 

offentligt utöva och undervisa sin tro samt att ha friheten att byta religion eller tro. 

I januari 1952 trädde religionsfrihetslagen i kraft i Sverige. Denna lag har fram till år 

2000 varit giltig och liknar mångt och mycket Europakonventionens nionde artikel. 

År 2000 skiljs stat och kyrka åt i Sverige. Fram till 1968 hade Sverige en 

kyrkominister, även kallad ecklesiastikminister, som förutom kyrka hade ansvar för 

bland annat utbildningsfrågor. 

  

I den svenska skolan gjorde man år 1965 om religionsundervisningen till att heta 

religionskunskap till skillnad från det tidigare namnet kristendomskunskap.  

Tidigare än 1997 kunde elever med föräldrar som tillhörde ett annat samfund än 

svenska kyrkan välja att deras elever inte skulle behöva vara med i undervisningen. 

En statlig utredning fastslog att religionsutbildningen var så pass neutral så att det 

efter 1997 inte gjorts undantag för att elever att inte närvara vid 

religionsundervisningen i skolan. Jag finner det intressant att undersöka om 

undervisningen har varit neutral tidigare än 1997 samt efter 1997. Att undersöka om 

skolböckernas innehåll speglar de kriterier och mål i läroplaner och kursplaner som 

skolverket satt upp skulle kunna ge en djupare bild om det förhållandet. 
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    1.2 Syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt världsreligionerna 

framställs i läroböcker för gymnasiet i förhållande till hur kristendomen framställs. 

Det är framförallt utifrån hur världsreligionernas framställs. Resultatet kommer 

jämföras med de kursplaner och skollagar som varit gällande under tiden som 

respektive lärobok skrivits för att se om de överensstämmer med hur böckerna är 

utformade.  Världsreligionernas etik? 

Jag har delat upp undersökningen i två frågor. 

 

- På vilket sätt framställs kristendomen i förhållande de andra världsreligionerna i 

religionsläroböckerna avsedda för gymnasiet åren 1965-2014 och hur kan man förstå 

eller förklara de skillnaderna som går att se i deras presentation över tid? 

- ÖVER TID?  

- Finns det skillnader över tid och vilka är de och hur kan de förstås. 

 

- Hur återspeglar läroböckerna den kursplan/ämnesplan som är aktuell vid böckernas 

utgivningsår?  
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1.3 Disposition och avgränsning. 

För att underlätta för läsaren av denna uppsats följer nu en kort dispositionsdel. 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Första delen är en introduktion till ämnet som 

följs av en metoddel och tidigare forskning redovisas och en presentation av 

källmaterialet. Jag har avgränsat mig till att undersöka 2-4 läroböcker som är utgivna 

efter att en ny läroplan har trätt i kraft. Att jämföra mindre än två böcker per läroplan 

tror jag hade givit en för snäv bild i förhållande till frågeställningen. Om jag skulle 

välja fler än tre böcker skulle troligtvis resultatdelen bli för stor i förhållande till 

resten av uppsatsen och för tidskrävande. Det är således 4 olika kursplaner och 

tidsepoker. Den första är ämnesplanen i religion från 1965, den andra läroplan för 

gymnasiet 1970 (LGY70), den tredje Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994 

(Lpf94) och slutligen den läroplan för gymnasiet som används idag läroplan för 

gymnasiet 2011(gy2011). Jag har valt att börja min undersökning vid den läroplan 

som trädde i kraft efter 1965 då det tidigare hette kristendomskunskap och det då 

torde vara kristendomen som hade mest fokus. 

 I andra delen av uppsatsen redovisas resultaten i kronologisk följd av mitt 

källmaterial. I andra delen ingår även analys som görs av samtliga böcker för 

respektive läroplan samt en jämförelse med den aktuella läroplanen för böckernas 

utgivning. Vidare görs en kvalitativ analys av böckernas innehåll. Detta sker med 

hjälp av en diskursanalytisk metod och teori vilka beskrivs i kommande avsnitt om 

metod och teori. 

I den tredje och avslutande delen av uppsatsen drar jag slutsatser utifrån mina 

frågeställningar och gör en avslutande egen reflektion. 

(ANVÄND MIG AV DETTA KOPPLAT TILL EMPIRI, VALIDITET/RELIABILITET?) 
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1.4 Begrepp och teoretiska utgångspunkter. 

När jag talar om världsreligionerna menar jag kristendom, buddhism, hinduism, 

islam och judendom. I dagens skolböcker räknar med ibland med bland annat 

shintoism, sikhism när man talar om världsreligionerna men då inte de tidigare 

utgivna böckerna lägger så stort fokus på det och de inte traditionellt räknas att 

tillhöra världsreligionerna så har jag valt att utesluta dem från undersökningen och 

de tillhör således inte min definition av världsreligionerna. Eventuella utdrag ur 

böckerna är endast med som exempel för att ge läsaren en tydligare bild av 

böckernas innehåll. Jag har valt att dela upp innehållets karaktär utifrån negativ, 

neutral eller positiv vinkling på innehållet. Min teoretiska utgångspunkt från ett 

diskursteoretiskt synsätt vilket innebär att vårt samhälle är en konstruerat av de 

värde vi tillskriver de begrepp, språkliga handlingar och ord som vi använder. 

Denna teoretiska utgångspunkt har jag hämtat från Bergström och Boréus (Textens 

mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2005) och 

Winther Jørgensen och Phillips (Diskursanalys som teori och metod, 2000). 

 I båda böckerna beskriver författarna att vi använder oss av detta i vardagen för att 

skapa en verklighetsförståelse. Det är inget statiskt utan kan förändras. Hur man 

talar om kvinnor, män eller om olika religioner förändras över tid och man genom att 

skriva och prata om en viss sak kan få oss att ändra både vår identitet och vårt 

handlande.  

För att förstå vad en diskursanalys är bör begreppet diskurs förklaras. 

Man kan beskriva en diskurs som hur man talar om ett visst ämne och tillskriver 

detta ämne olika egenskaper. Denna språkanvändning är centralt för att människor 

för att förstå samhället och sig själva. Språket är strukturerat i vissa mönster vilket vi 
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ändrar beroende på vilken situation vi är i. Vi kanske inte talar om saker på samma 

sätt när vi är hemma eller med vänner om ett ämne som vi gör på arbetsplatsen eller 

bland människor vi inte känner. (Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s.12-16). 

Diskursen om världsreligionerna är skulle således kunna fungera som 

meningsskapande för hur vi ser på världen och bidrar till vår människosyn.  

Vidare görs en uppdelning för hur stor del kristendomen får i förhållande till de 

övriga världsreligionerna utifrån ett kvantitativt perspektiv. Detta då ett längre 

sidantal troligtvis ges större utrymme för nyansering och kan säga något om 

författarnas syn på vad de tycker är viktigt att ha med i läroboken.  

 

1.5 Material. 

Jag har valt de religionsläroböcker som fanns tillgängliga på Blåsenhus bibliotek. 

Materialet är gymnasieböcker som är skrivna för grundkurserna i religionskunskap. 

De läroböcker som är skriva för fortsättningskurserna på gymnasiet behandlar inte 

världsreligionerna med samma fokus. 

I övrigt har jag använt mig av skolverkets hemsida för läroplaner och kursplaner. Då 

jag skriver läroplan så är det de delar av läroplan som berör ämnet religionskunskap 

exempelvis kursplanen. 

Till min teoretiska och metodiska utgångspunkt har jag använt mig av Bergström och 

Boréus metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Denna behandlar 

metoder inom diskursanalys men knyter på ett bra sätt tillsammans teori med 

metoden. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips behandlar också både 

teori och metod och har tillfört en väldigt bra stöd till hur man praktiskt ska arbeta 

med metoden diskursanalys.  

1.6 Metod 
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Metoden diskursanalys har använts för att undersöka de delar som beskriver hur 

författarna har valt att framställa de olika världsreligionerna. Dessa delar har jag valt 

att benämna som kvalitativa. Metoden diskursanalys har jag valt för att jag skall 

kunna ge en generell bild av hur världsreligionerna beskrivs i läroböckerna och jag 

ansåg att det är passande att undersöka vilken diskurs författarna använder sig av då 

de talar om de olika världsreligionerna då det kan påverka elevernas samt lärarnas 

diskursuppfattning kring dessa. 

Bergstöm & Boréus menar att ”Diskursanalys kan användas för att t.ex studera 

debatter, förändringar i synsätt över tid och deras diskurtiva förutsättningar” 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 357).  

En diskursanalys är när man gör en analys av de mönster som språket i en text har. 

Bergström och Boréus (2005) hänvisar till Norman Faircloughs metod kritisk 

diskursanalys. Den diskursiva praktiken begränsas enligt Fairclough till att enbart 

omfatta det som talas eller skrivs. Fairclough skapade den tredimensionella 

modellen. Denna metod har tre nivåer som jag har jobbat utifrån. Den första är att 

man analyserar en text. I mitt fall religionsböcker och kursplaner. Analysen sker 

genom att man ser till vilka ord som används, hur dessa används och vilka drag 

texten har. Här delar Fairclough begreppet artighet och skiljer på om man är positiv 

eller negativ. Den andra nivån är själva diskursnivån. I denna nivån ser man texten 

som en produkt som är framkommen genom en utveckling. I mitt fall blir det när jag 

jämför läroböckerna med kursplanerna och när jag jämför utvecklingen i 

läroböckerna och kursplanerna över tid. Den tredje nivån är den är påverkan av 

samhället där effekten av texten påverkar denna och hur samhället har påverkat 

texten. Alltså i mitt fall läser jag texterna, gör en analys av språkbruket och hur 

frekvent vissa drag eller ord i texten används, jämför med hur väl de stämmer 

överens med hur läroplanerna och dess kursplaner. I mitt fall är den tredje nivån 

väldigt tydlig eftersom läroplanerna är utformade av institutioner och rör sig på 

samhällsnivå. Detta innebär att jag inte gör min diskursanalys i alla tre nivåer 
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eftersom den tredje nivån är given, men enligt Bergström och Boréus behöver man 

enligt Faircloughs metod inte heller göra det och han gör inte det heller själv alltid i 

sin egen forskning (2005, s.341). Winther-Jörgensen och Phillips är språket inte 

neutralt utan det är genom språket och texten som människor skapar sin identitet 

och hur vi ser på vår omvärld vilket gör studien av språk central när diskurser skall 

studeras (2000, s.8). Jag har därför valt att dela in språkbruket i böckerna som 

negativt, neutralt eller positivt för att kategorisera in det så att det blir mer 

översiktligt. 

Kvantitativ forskning? 

1.7 Tidigare forskning. 

När jag sökt på nätet och på bibliotek i Uppsala och Stockholm om tidigare forskning 

på just mitt område har jag inte hittat några böcker eller avhandlingar och uppsatser 

som tar upp just det ämnet. Däremot finns det mycket forskning gjord som 

innehåller liknande delar eller tar upp skolans utveckling. Det jag fann mest 

intressant i förhållande till min uppsats var tre böcker med lite olika ingångar. Carl 

Reinhold Bråkenhielm, Kjell Kallenberg och Gerry Larsson har beskrivit i sin bok Tro 

och värderingar i 90-talets Sverige om hur tolkingsscheman och handlingsmönster 

spelar roll och (1996.s 41-46). Det är framförallt deras avslutande reflektioner om 

kristendomens roll för Sverige som jag finner intressant. De menar att kristendomen i 

Sverige idag har begränsad roll för gemene man och de kristna värderingarna och 

sätt att leva på inte stämmer överens med hur majoriteten av befolkningen på 1990-

talet levde (1996, s.169-171). Malin Löfstedt, teol.dr och lektor i religionsdidaktik 

skriver i sin bok Religionsdidaktik- mångfald livsfrågor och etik i skolan, om hur det 

under religionsundervisningen i Sverige har funnits fem vändpunkter. De sista tre av 

dessa vändpunkter innefattar den perioden jag har undersökt och enligt Löfstedt så 

har skolan tonat ner kristendomens betydelse från 1963 till 2011 då boken gavs ut. 

Hon påpekar att den trenden ändrades 1994 till viss del på grund av att 
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Kristdemokraterna satt i regering under den perioden och att betoningen av 

kristendomen höjdes och att det skapade en stor debatt då det inte låg i linje med de 

övriga partiernas syn på undervisningen (2011, s.29-30). Löfstedt skriver vidare att 

hon inte vet hur 2011 års läroplan kommer vara utformad men att det troligtvis 

skulle tonas ner med nya läroplanen. En författare som tar upp den nya läroplanens 

utveckling till skillnad från den från 1994 är Björn Falkevall. Han menar att det har 

funnits en debatt huruvida lgr11 är mer ”kristnocentrisk” än den föregående. Enligt 

Falkevall är det inte någon skillnad i vad elever skall lära sig om de olika 

religionerna men att det står på ett sätt som kan göra att man kan tolka det som att 

kursplanen både är mer kristnocentrisk och nationalistisk (Att undervisa i 

religionskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion, 2013, s.89-91) 

För kort. Bör skriva att jag vill fylla den luckan. 

Massoud Kamali 2006 uppsats. 

Kjell Härenstam. 

 

2. Analys av kursplaner 1965-2011. 

För att läsaren ska få en bild av vad som är kärnan för de olika kursplanerna har jag 

valt ut de delar jag ansåg var lämpade för att beskriva hur läraren skall tolka sitt 

uppdrag. Det är alltså min egen tolkning av kursplanerna. Samtlig informaiton är 

hämtad från skolverkets egen hemsida. (länk 2) 

 

1965-års läroplan med gymnasiets kursplan för religionskunskap  

 

I målen för denna kursplan står det att läraren inte bör försöka påverka till förmån av 

en viss åskådning genom aktiv påverkan. Kristendomen har ändå en särställning 

utifrån de övriga religionerna. Det står att läraren skall ge kunskap om viktiga icke-
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kristna religioner men inte vilka. Det står dock att man ska bevara en tolerans mot 

andras uppfattning i livsåskådningsfrågor. Till stor del verkar det som det handlar 

om att eleverna och lärarna skall lyfta fram både etiska och moraliska problem som 

man kan möta i sin vardag och sedan försöka se de utifrån olika perspektiv utan att 

försöka kränka varandra eller andras åsikter. Det är således framförallt etiken inom 

de icke-kristna religionerna som skall behandlas med respekt. 

 

Lgy 70 kursplan för religionskunskap 

Det är inte någon större skillnad mellan 1965-års kursplan för religionskunskap. Det 

är ungefär samma syn på skillnaden mellan kristendomen och de andra viktiga icke-

kristna religionerna. Jag tolkar de icke-kristna religionerna som världsreligioner både 

i 1965års kursplan och i 1970års kursplan. Det är samma fokus på moral och etik i 

undervisningen och kristendomen har även i denna kursplan en särställning i 

jämförelse med de övriga världsreligionerna. Det som skiljer dessa läroplaner åt är 

att även andra moraliska och etiska attityder än de religiösa inkluderas. 

 

Lpf 94s kursplan för Religionskunskap A 

Denna kursplan skiljer sig betydligt från de tidigare läroplanerna. Den är väldigt 

detaljerad och går mer djupgående in på vad eleven skall kunna efter uppnådd 

kursslut. De nya sakerna som framförallt rör denna uppsats är att den betonar mer 

om hur religion påverkar människor på individnivå. I kursplanen så har de även lagt 

till ordet världsreligioner. Kristendomen är fortfarande särskild men inte i samma 

ordalag. Exempelvis står det världsreligioner och andra livsåskådningar istället för i 

de tidiga läroplanerna där det står icke-kristna religioner. I praktiken är det 

möjligtvis samma sak men diskursen är mindre fokuserad runt kristendom. Då den 

är mer detaljerad i vad syfte och mål med undervisningen är ger den elever och även 

lärare en bättre fingervisning på vilket sätt de olika religionerna skall tas upp under 
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lektionerna. Medvetenhet, ökad förståelse och en analys om hur religion skiljer sig 

mellan individuellt och socialt perspektiv är begrepp som jag tolkar som att 

kursplansförfattarna skriver för att öppna upp religionsundervisningen och göra den 

mer inkluderande i benämningen andra religioner eller sätt att tänka en det egna. 

 

Kursplan för religionskunskap 1 från GY11 

 

I denna läroplan går man tillbaka till att kristendomen för sig. När man skriver om 

världreligionerna så skriver man ”kristendomen, de andra världsreligionerna och 

olika livsåskådningar” till skillnad från ”kristendomen och de andra 

världsreligionerna”. Detta ger en starkare betoning på kristendom. Denna läroplan är 

betydligt mindre detaljerad. I syftet står tydligt beskrivet om att kristendomen och 

dess traditioner har särskild betydelse då det svenska samhällets värdegrund har 

vilat på kristendomens etik. Det står även att övriga världsreligioner och 

livsåskådningar är viktigt och att syftet är att öka förståelse och att undervisningen 

ska ske med en öppenhet och en förståelse om vår mångfald i världen och i Sverige. 

Denna läroplan är den av samtliga som har störst betoning på kristendomens 

betydelse. Det är också den läroplan som är mest öppen mot världsreligionerna och 

andra livsåskådningar. Skillnaden är att de sätter kristendomen i första hand på ett 

annat sätt än den läroplan som kom 1994. 

 

2.1 Resultat. 

2.1.1. Böcker skrivna med kursplan 1965 som grund: 

 

Boken Religionskunskap skriven 1967 av Rodhe & Ronnås: 
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Kvantitativt: 

Boken är uppdelad i tio geografiska områden i världen. Av dessa områden tas den 

religion som är av störst betydande roll i området upp samt kristendomen. Av de 

områden är Europa ett av dessa områden. Europa får ungefär 50% av innehållet och 

innefattar endast kristendomens historia fram till idag. De delar som berör 

Sovjetunionen och USA handlar även de i princip uteslutande om kristendomen.  

Detta gör att den totala kvantitativa delen kristendom är 90% och de resterande fyra 

världsreligionerna får ca 2,5% var av innehållet. 

Kvalitativt: 

Rohde och Ronnås ger en positiv bild av kristendomen. Den kristna etiken beskrivs 

utförligt och många av de mer problematiska frågorna som sex, solidaritet mm tas 

upp utifrån mer än ett perspektiv för att ge läsaren en mer nyanserad bild. De övriga 

världsreligionerna beskrivs betydligt mindre nyanserat. Det är ingen stark kritik mot 

någon av de fyra världsreligionerna men bristen och uteslutandet av nyansering gör 

att det blir indirekt vinklat. Indiens kastsystem tas bland annat upp utan att beskriva 

det utifrån att det är förbjudet att diskrimineras utifrån kastsystem i Inden och hade 

varit det i 16 år när boken skrevs.  

Boken Religionskunskap – för gymnasiet och fackskolan skriven 1968 av Evers, 

Halldén & Hägglund. 

 

Kvantitativt: 

Boken är uppdelad i delarna ”kristendom” och ”icke-kristna religioner”. Alla kristna 

kapitel eller indelningar i boken innehåller diskussionsfrågor och instuderingsfrågor. 

Det är ca 95 frågor som är tillägnade kristendomen och 12 som tillhör 

världsreligionerna. Kristendomen har ca 75% av det totala innehållet. Resterande 
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innehåll går under benämningen icke-kristna religioner där ca hälften av dessa 

tillägnas världsreligionerna dvs en fjärdedel av 12,5% var. 

Kvalitativt: 

Kristendomens etik framställs i enormt omfång av diskussionsfrågor och 

instuderingsfrågor. Av frågorna är de i klar majoritet en positiv och nyanserad bild 

av kristendomen. Det är frågor som ”bör en gudtjänst vara övervägande högtidlig, 

med skrudar, fixerade texter och böner, eller bör den vara övervägande vardaglig, ge 

mer kontakt mellan förkunnare och meninghet?” (Evers, Hallden & Hägglund, 1968, 

s.198)  

Världsreligionerna beskrivs ur en neutral eller negativ utgångspunkt. Bland annat 

beskrivs  islam som ”en missionerande religion. Eftersom Koranen och traditionen 

förutsätter hela samhället och den enskildes liv inrättas efter religionens föreskrifter 

har missionen i regel sammanfallit med politisk erövring. Omvändelsen till Islam har 

då ofta blivit en akt av underkastelse från de besegrade folkens sida.” (Ibid s. 247). 

Diskussionsfrågorna är även de negativa eller kritiska till sin natur i jämförelse till de 

kristna frågorna. Exempelvis ”vissa konservativa drag i Islams tradition är svåra att 

realisera i ett modernt samhälle. Ge några exempel härpå” (Ibid s.247). I de fall där 

författarna gillar någonting i religionen så har de valt att jämföra det med 

kristendomen. Exempelvis ”finns det några likheter mellan bhakti-fromheten och 

kristendomen?” (Ibid s. 230).  

 

2.1.2 Böcker skrivna med 1970 års kursplan som grund: 

 

Boken människan och livsåskådningarna skriven 1973 av Hof, Hammarstedt och 

Nilsson. 

Kvantitativt: 
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Boken är uppdelad med kapitel för de olika världsreligionerna och en del som 

handlar om etik och moralfrågor. De fyra världsreligionerna får ca 40 sidor 

tillsammans och kristendomen utgör ca 80 sidor. Förhållandet i den del som bara 

handlar om etik är däremot ganska lik mellan de olika världsreligionerna 

Kvantitativt: 

En väldigt nyanserad bok när den beskriver de olika religionerna. Exempelvis så 

försöker de inte endast ge en vinkel på hur man inom synen på skillnad mellan 

kvinnor inom olika religioner. Möjlighet till egen tolkning ges och både positiva och 

negativa synsätt visas utifrån samtliga perspektiv, även utifrån ett icke-religiöst 

perspektiv (Hof, Hammarstedt, Nilsson, 1973 s.155-168) 

Då kristendomen ges mest plats så är det fler exempel utifrån den kristna tron när 

det handlar om etik och moralfrågor men framställningen av kristendomen den 

samma som de övriga världsreligionerna.  

Boken vägar och livsmål skriven 1974 av Johannesson och Gidlund. 

Kvantitativt: 

Boken är uppdelad så att alla världsreligioner får ett kapitel var. Varje världsreligion 

får ca 20 sidor var förutom kristendomen som får ca 120 sidor. Således får 

kristendomen ca 55% av innehållet och de resterande världsreligionerna får en 

fjärdedel var av de resterande 45%. 

Kvalitativt: 

Ingen av religionerna framställs på varken positivt eller negativt sätt. De olika 

religionerna beskrivs utifrån mer än ett sätt och de olika delningarna inom respektive 

religion tas upp. Kristendomens historia och delningar beskrivs dock betydligt mer 

utförligt och nyanserat än övriga världsreligionerna. 
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Boken Religionskunskap för gymnasieskolan skriven 1979 av Rodhe & Sundström. 

Kvantitativt: 

Boken är uppdelad så att alla världsreligioner får sitt eget kapitel. I sidomfång ges 

kristendomen ca 80% av det totala antalet sidor och resterande 20% delar de övriga 

världsreligionerna på. Etiska och moraliska frågor tas upp i slutet av dessa kapitel.   

Kvalitativt: 

Kristendomen , hinduismen och buddhismen framställs som fredliga och 

kärleksfulla. Det är exempelvis ahimsa-begreppet och karma som betonas inom de 

indiska religionerna (Rodhe & Sundström, 1979, s.225-228) och kärleksbudskapet 

inom kristendomen. 

Judendom och islam framställs mer neutralt men om man jämför med de övriga som 

framställs positivt och pluralistiska så visas judendom och islam mer som religion 

där man skall följa moralregler. 

 

Boken religionskunskap – med etik och livsfrågor skriven 1991 av Sten Rodhe och 

Bo Nylund. 

Kvantitativt: 

Boken är skriven med så att samtliga världsreligioner får vars ett kapitel och en 

inledande och avslutande avslutande etikdel. Den del som handlar om kristendomen 

ges ca fyra gånger så stort utrymme än de andra kapitlen. Totalt sätt ges alltså ca 50% 

av det totala innehållet till kristendomen och de övriga delar på de resterande 50%. 

Kvantitativt: 

De delar som handlar om kristendomens etik skiljer sig inte speciellt mycket från de 

övriga världsreligionerna i stort i sin utformning. Författarna har ett neutralt och 

nyanserat språk när de pratar om världsreligionerna. Den största skillnaden är att 
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det är en betydligt längre historiedel. Kristendomen användes ofta som 

utgångspunkt i förklaringssammanhang och verkar således vara i fokus. Exempelvis 

när man förklarar sinnelagsetik hänvisar man till följande Jesuscitat: ”Ett bra träd bär 

aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Luk 6:43”. (Rodhe, Nylund, 

1991 s.242) 

 

 

2.1.3 Böcker som är skrivna med lpf 94 som grund: 

 

Boken religionskunskap för gymnasiet, A-kursen skriven 1997 av Lars-Göran Alm. 

Kvantitativt: 

Boken har en del som handlar om de olika världsreligionerna och en del som handlar 

om moral och etik. Delen om världsreligionerna är uppdelade i någorlunda lika stora 

delar och ingen religion ges betydande större del i förhållande till de övriga. Moral 

och etikfrågor är inte direkt kopplade till religionerna utan är mer allmänna frågor 

där man får ta ställning till frågor utifrån olika moraliska ståndpunkter. 

Kvalitativt: 

Alm beskriver både kristendomen och de övriga världsreligionerna utifrån ett 

neutralt eller positivt sätt. Alm försöker på många ställen i boken göra upp med 

fördomar om olika de olika religionerna exempelvis står det ”Många västerlänningar 

förknippar islam med beslöjade kvinnor. Men långt ifrån alla muslimska kvinnor bär 

slöja och de som gör det kan ha olika själ” (Alm, 1997 s.86). Det 

Alm menar att man inte kan uttala sig generaliserande om hur tolkningar inom de 

olika religionerna skall göras eftersom det finns många olika sätt man kan göra 

dessa.  
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Boken Relief A skriven 1998 av Arlebrand, Axelsson, Hermansson och Tidman. 

Kvantitativt: 

Boken är en är skriven med uppdelningar med kapitel om varje religion och en 

avslutande etikdel. I slutet av samtliga världsreligioner finns det även 

arbetsuppgifter som innehåller etiska frågor. Kristendomen ges ungefär dubbelt så 

mycket plats som de övriga världsreligionerna ges i sidantal. 

Kvalitativt: 

Kristendomen framställs på många ställen i etikdelen ur en positiv synvinkel. De 

övriga mer neutralt. I de arbetsuppgifter som rör de andra religionerna än 

kristendomen finns ofta frågor med där man skall jämföra med kristendomen. 

Exempelvis ”Jämför Buddahs gyllene regel med Jesus bergspredikan om hur man 

skall behandla andra. Vilka likheter finns det. Vad är det som skiljer dem åt?” 

(Arlebrand, Axelsson, Hermansson, Tideman, 1998, s.45) ”  

Boken människan och tron skriven 2003 av Ola Björlin. 

Kvantitativt: 

Boken innehåller kapitel om livsfrågor, etiska frågor och historia. De utgör ungefär 

hälften av det totala omfånget. Resten tillägnas världsreligionerna samt andra 

religiösa och profana livsåskådningar. Kristendomen får lika mycket utrymme som 

de övriga världsreligionerna 

Kvalitativt: 

Samtliga religioner framställs utifrån många olika perspektiv vilket innebär att en 

nyanserad bild av världsreligionerna ges. När författaren talar om religion så 

framställer han de som någonting personligt och försöker inte göra några större 

generaliseringar av religioner. De ges således en neutral eller positiv framställning i 

boken. 
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2.1.4 Böcker skrivna med GY11 som grund: 

Boken Religionskunskap 1- en mosaik skriven 2011 av Olov Jansson och Linda 

Karlsson. 

Kvantitativt: 

Boken är indelad i tre block. Kultur och religion, att vara människa och religioner och 

livsåskådningar. Delen som handlar om religion och livsåskådningar är uppdelad i 

kapitel där världsreligionerna får en del var. I den delen ges lika stort utrymme till 

kristendomen som de övriga religionerna. Alla får således 20% var. De andra två 

blocken ges samtliga världsreligioner även lika stor plats. 

Kvalitativt: 

Samtliga religioner framställs på ett neutralt eller ett positivt sätt. Författarna gör 

tydliga skillnader mellan kultur och religion vilket framgår genom att de har 

tillägnat denna fråga ett eget block i boken. Bokens block som de döpt till att vara 

människa är den del som innehåller mest etiska frågor och beskriver tematiskt de 

olika världsreligionernas syn på olika frågor som sexualitet och dödsstraff.  

 

Boken religion 1 – för gymnasiet skriven 2012 av Lennart Göth, Kararina Lycken 

Rüter och Veronica Wirström. 

Kvantitativt:  

Boken är uppdelad i två block. I den första halvan går författarna igen 

världsreligionerna och övriga livsåskådningar. Det andra blocket av boken är skriven 

tematisk. Författarna har valt att göra kategorier som religion och politik, religion och 

vetenskap. I kategorierna får samtliga religioner utrymme, det är dock svårt att mäta 
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sidantal då olika religioner får olika mycket plats beroende på kategori. I första 

blocket får världsreligionerna lika stort utrymme per kapitel.  

Kvalitativt:  

Kristendomen och de övriga världsreligionerna beskrivs på ett neutralt eller på ett 

positivt sätt. Författarna ger en nyanserad bild av respektive religions olika 

tolkningar av frågor och försöker göra läsaren uppmärksammad på fördomar som 

finns i samhället av de olika religionerna.  

 

Boken Religion 1 skriven 2012 av Brigitta Thulin och Sten Elm. 

Kvantitativt:  

Boken är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om världsreligionerna och 

övriga livsåskådningar. Kristendomen ges ett något större plats än de övriga 

världsreligionerna. Det skall dock tilläggas att dessa delar generellt inte har något 

stort sidomfång. Den övriga delen är tematiskt uppdelad. De är inte så stor del av 

denna del som innefattar religionsfrågor. De som har en mer allmän inställning till 

etik och moralfrågor och religionsperspektivet uteblir. 

Kvalitativt: 

Både kristendomen och de övriga världsreligionerna beskrivs utifrån ett neutralt 

perspektiv i den löpande texten. Dock är många av uppgiftsfrågorna skrivna utifrån 

en problemrelaterad syn på religion. Exempelvis är det en fråga om varför en 

muslimsk flicka inte får följa med på en obligatorisk klassresa med skolan (Thulin, 

Elm, 2012, s.103) eller frågan om det finns någonting positivt med att följa de judiska 

religiösa reglerna (Thulin, Elm, 2012, s.57). 
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2.2. Analys av böcker och kursplaner:  

2.2.1. Böcker och kursplan från 1965-1970. 

I kursplanen står det att målen och syftet med undervisningen är att meddela 

kunskap om olika åskådningar utan att försöka påverka till förmån för viss 

åskådning. Kristendomen och viktiga icke kristna religioner ska framställas så att 

man visar en tolerans mot andras uppfattning. Undervisningen ska ge ökad 

förståelse för det religiösa livet i olika delar av världen och åskådningarna skall 

behandlas med respekt. Den får inte behandlas ytligt. 

Läroböckerna från ger kristendomen en klar majoritet av innehållet. Detta innebär att 

de övriga världsåskådningarna behandlas ytligt. Utifrån Faircloughs första nivå i 

diskursanalys så fokuserade jag på ordvalen och dragen i böckerna. Ordvalen gav en 

neutral eller positiv bild av kristendomen och en negativ eller neutral bild av de 

övriga världsreligionerna. Detta skulle kunna påverka diskursen om kristendomen 

till förmån från de övriga världsreligionerna. Dragen i böckerna var att kristendomen 

framställs mer nyanserat och i vissa delar av läroböckerna visas varken tolerans eller 

förståelse för de övriga världsreligionerna. 
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Eftersom min undersökning inte behandlar läroböcker som är skrivna innan dessa år 

så är Faircloughs andra nivå om hur läroböckerna är en produkt av en utveckling 

svår att dra några slutsatser om. 

 

2.2.2. Böcker och kursplan från 1970-1994. 

Kursplanens mål och syfte är att öka kunskapen om kristendomen och viktiga icke-

kristna religioner. Detta skall göras med tolerans. Etik och moral, kristendomen och 

icke-kristna åskådningar beskrivs som det viktiga i innehållet. 

Läroböckerna får en större och tydligare del som är kopplad till etik och moralfrågor. 

I de delarna ges de olika världsreligionerna ungefär samma utrymme. Kristendomen 

får däremot en betydligt större del än de övriga världsreligionerna i de kapitel som 

tar upp de olika religionerna och sammanslaget ges ca 75% av innehållet till 

kristendomen. Religionerna framställs på ett genomgående neutralt sätt och i vissa 

fall på ett positivt sätt. Dock framställs kristendomen mer utförligt och nyanserat än 

de övriga världsreligionerna. 

Utifån första nivån i Faircloughs diskursanalys är ordvalen och således språkbruket 

och draget i böckerna att diskursen om kristendomen och de övriga religionerna är 

positiv. De utmärkande dragen är dock att kristendomen är extra viktig. Detta då 

utrymmet som ges kristendomen är så stor. Utifrån Faircloughs andra och tredje nivå 

är nivå så kan man se ett mönster om hur texterna utvecklas till att kristendomen 

fortfarande har en större roll i samhället än de övriga religionerna. 

 

2.2.3. Böcker och kursplan från 1994-2011. 

 

I kursplanen står det att man skall känna till kristendomens och några andra 

världsreligioners grundläggande uttrycksformer, tro och idéer. Förstå vad de egna 
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värderingarna betyder för ens självuppfattning och hur andra människor kan tänka. 

Detta för att öka förståelsen för andra livsåskådningars tolkningar än den egna. 

Böckerna har en större del som innehåller etik och moralfrågor än de böcker som är 

skrivna tidigare. Världsreligionerna framställs i huvudsak neutralt men många fler 

gånger ur en positiv synvinkel än böckerna skrivna innan 1994. Läroböckerna är i 

mycket skrivna utifrån en individanpassad syn på religion vilket överensstämmer i 

hög grad till läroplanen och kursplanen från 1994. Kristendomen ges störst plats i 

böckerna men skillnaden mellan omfånget är inte så stor. 

Diskursens utveckling fortsätter således gå åt ett håll där världsreligionerna blir mer 

och mer likställda med varandra i textens utformning och utrymme.  

 

2.2.4. Böcker och kursplan från 2011-2014. 

I kursplanens centrala innehåll står det att kristendomen och de övriga 

världsreligionerna samt olika livsåskådningar är i fokus. Olika människosyner inom 

och mellan religionerna skall tolkas och etiska och moraliska frågor skall ha sin 

utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner och övriga livsåskådningar 

samt elevernas egna ställningstagande.  

Läroböckernas utformning speglar i mångt och mycket detta centrala innehåll. 

Livsfrågor och moraliska ställningstaganden är i fokus. Världsreligionerna ges i 

princip lika stort utrymme och samtliga religioner framställs i samma ljus i 

etikfrågorna. Det varierar dock från bok till bok. I två av böckerna är det neutralt 

eller positivt och i en av böckerna är utgångspunkten problematiken med religion. 

Samtliga böcker följer dock kursplanens mål och centrala innehåll till stor del. Det 

läggs inte den stora vikten vid kristendomens betydelse av det svenska samhällets 

värdegrund som det gör som kursplanen betonar i läroböckerna. 
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3. Slutsatser.  

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv har diskursen kring kristendom och de 

övriga världsreligioner under dessa år förändrats markant. Från att kristendomen 

majoritet både i hur mycket man skriver i texten på vilket sätt och i vilka drag den 

beskrivs. Kristendomens betydelse har minskat både i läroböcker och i kursplanerna. 

Detta bör således vara ett resultat av att samhällets diskurs angående kristendomen 

också har förändras. Resultatet stämmer således överens med Löfstedts resultat om 

att man i tonat ner kristendomens betydelse från 1963-2011. Däremot finner jag 

tecken på att kristendomen inte tonas ner i lgr11, precis som Falkevall menar jag 

också att det finns utrymme att se kursplanen mer kristnocentrisk än 1994 års 

läroplan.  

Som svar på min första fråga, På vilket sätt framställs kristendomen i förhållande de andra 

världsreligionerna i religionsläroböckerna avsedda för gymnasiet åren 1965-2014 och hur kan 

man förstå eller förklara de skillnaderna som går att se i deras presentation över tid?, 

framgår det av undersökningen att kristendomen framställs på ett mer positivt sätt 

än de övriga världsreligionerna. Kronologiskt blir framställningen mer och mer 

neutral och i vissa fall positiv av samtliga världsreligioner. Utrymmet för 

kristendomen har gått från att innehålla nästan 90% av det totala innehållet till att de 

övriga världsreligionerna fått mer och mer plats och de idag har ungefär lika stort 

utrymme. Detta skulle enligt diskursanalytisk teori betyga att denna skillnad har 

uppstått på grund av samhällets förändrade diskurs om kristendomen och de övriga 

världsreligionerna. 

 

Min andra fråga, Hur återspeglar läroböckerna den kursplan/ämnesplan som är aktuell vid 

böckernas utgivningsår? , så överensstämmer läroböckerna från 1970 till idag till stor 

del med de kursplaner som de är ämnade att lämpa sig till. I läroböckerna skrivna 

med 1965års läroplan behandlas de övriga världsreligionerna på ett ytligt sätt i 

förhållande till kristendomen vilket går helt emot läroplanens skrivelser. I de 
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läroböckerna som är skrivna med 2011års läroplan betonas inte kristendomens 

betydelse för det svenska samhällets värderingar. 

 

 

 

 

 

3.1 Avslutande reflektion. 

Under arbetets gång så har det dykt upp många funderingar och frågeställningar. I 

denna del av uppsatsen tänkte jag ta upp några av dessa.  

När jag har läst i förtexten till böckerna är det många av författarna som har 

kopplingar eller bakgrund i svenska kyrkan eller något annat kristet samfund. Skulle 

det kunna vara en förklaring till en omedveten vinkling av böckernas innehåll? Då 

inga av läroböckerna framställde kristendomen utifrån en negativ syn och i de flesta 

fallen utifrån en neutral eller positiv vinkling säger det kanske någonting om 

författarnas förhållningssätt till diskursen kristendom. Med det sagt menar jag inte 

att det är hela förklaringsbilden till uppsatsens resultat men det kan ha spelat roll i 

en omedveten positiv vinkling. 

Vid utformningen av de senaste två läroplanerna har Kristdemokraterna haft en 

vågmästarroll i politiken. Kan det påverka utgången av hur läroplanerna är 

utformade? Detta är givetvis inte en fråga som har med utformningen av 

läroböckernas författare att göra men det är intressant att ha i beaktning när man 

jämför läroplanernas fokus på kristendomen och dess särställning i förhållande till 

de övriga världsreligionerna.  
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I många fall presenteras en positiv eller neutral sida av religion. Man motiverar 1997s 

beslut med att man inte kränker något samfund då man framställer religion neutralt. 

Men att framställa världsreligionerna ur en positiv bild istället för en neutral bör 

kanske även det ifrågasättas? 

Min undersökning ger dessvärre inte svar på hur lärarnas arbetssätt har varit under 

åren 1965-2014. Det är möjligt att man inte kan säga någonting om hur mycket 

skolböckerna används i undervisningen och inte heller då dra en slutsats att det är 

någon större skillnad i diskursen av de olika världsreligionerna i stort utan endast i 

de läroböckerna som jag har valt att granska.  

Om jag skulle göra fortsatt forskning inom ämnet så skulle jag vilja undersöka 

neutraliteten i konfessionella skolor. Friskolereformen som kom 1992 innebar att 

friskolor skulle ges samma skolpeng per elev som de kommunala skolorna. 

Friskolorna ökar markant och 2006-2007 fanns det  enligt skolverket 69 friskolor (länk 

3) med konfessionell inriktning. De ska följa skolverkets riktlinjer för gemensam 

värdegrund och skolan skall vara icke-konfessionell. Det hade varit intressant att 

undersöka hur man motiverar sin icke-konfessionalitet. 

Utifrån ett maktförhållandeperspektiv så är det intressant att kristendomen har en så 

dominerande roll i undervisningen under åren 1965 till idag. För snart 20 år sedan 

gjordes forskningen om hur tro i Sverige såg ut på 1990-talet och den visad att 

kristendomen och dess värderingar inte hade någon större betydelse för hur 

människor tänkte och värderade sin omvärld. Att man från politiskt håll vill att man 

ska undervisa om hur stor del kristendomen spelar roll för svenskar idag, 2015, 

förefaller tämligen förlegat. Det skulle vara intressant att göra en diskursanalys över 

förändringen i diskursen angående kristendom i förhållande till övriga 

världsreligioner igen om ett par år för att undersöka om den har förändrats i 

läroböckerna och således i samhället. 
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Bilaga 

1965-års läroplan med gymnasiets kursplan för religionskunskap  

 

Kursplanens mål:  

 

”Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att meddela kunskap om olika 

åskådningars innehåll utan att auktoritativt söka påverka till förmån för viss 

åskådning, att med särskilt beaktande av situationen i vår egen tid orientera om 

väsentliga moraliska och religiösa problem och ge fördjupad kunskap om 

kristendomen och viktiga icke kristna religioner samt att stimulera eleverna till 

eftertanke och självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor med bevarad 

tolerans mot andras uppfattning.”  

(1965-års läroplan för gymnasiet:197) 

  

 Kursplanens huvudsyfte: 

  

”Undervisningen ska ha en nutidsorienterad inriktning. Den ska ge kunskap  

om de värderingar som ligger till grund för den moral som vi möter i  

hemmen, på arbetsplatsen och i politiken. Undervisningens mål är även att  

få eleven att få ökad förståelse för sin tids religiösa liv i olika delar av  
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världen... Vilken åskådning som än framställs, skall den behandlas med respekt. Den 

får inte behandlas ytligt eller karikeras.” (1965-års läroplan för gymnasiet:198).  

 

Lgy 70 kursplan för religionskunskap 

Kursplanens mål: 

”Eleven skall genom underviskningen i religionskunskap skaffa sig kunskap om 

olika åskådningars innehåll, orientera sig om väsentliga och moraliska religiösa 

problem särskilt i vår egen tid, öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-

kristna religioner samt med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin 

förmåga till självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor.” (lgy70:249) 

Huvudmoment: 

”Analys av den moderna människans situation. Etiska och moraliska frågor. 

Kristendomen. Livsåskådningsdebatten. Andra attityder till tillvaron än de religiösa. 

Icke-kristna religioner.” (Lgy70:249) 

 

Lpf 94s kursplan för Religionskunskap A 

 

Kursplanens mål  

  

”I kursplanen anges att skolan skall i sin undervisning i religionskunskap  

sträva efter att eleven: 

 

Eleven skall: 

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

sätt att tänka och handla, 
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känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer, 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer 

till problemsituationer i vardags- och yrkesliv, 

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

etisk och moralisk utgångspunkt, 

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

grundläggande värden i samhället, 

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

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

människor i sin omgivning.”  

 

 

Ämnets syfte  

  

”Religionskunskapen syftar till att ge eleverna möjlighet att reflektera över 

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

att andra kan komma till andra tolkningar än den egna. Ämnet syftar till att ge 

kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra 

livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och 

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

därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika 

religioner och livsåskådningar. Syftet med ämnet är att få kunskaper om olika 

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

individuellt och ett socialt perspektiv” 
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Kursplan för religionskunskap 1 från GY11 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt 

förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna 

tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. 

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

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 

möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 

mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och 

vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och 

evolution. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 

livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors 

värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för 

olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att 

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

sexualitet och socioekonomisk bakgrund. I undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och 

argumentera. 

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

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

Sverige och i omvärlden. 

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 
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 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

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

religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 

historiska och nutida händelser. 

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

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

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

liv och ett gott samhälle kan vara. 

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

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.” 

 


