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Abstract: 
 

Denna studie syftar att undersöka om arbete med skönlitteratur och skilda läsarter i 
religionskunskapsundervisningen kan uppfylla både utbildnings- som bildningsmål. 
Genom textanalys har tre textbidrag undersökts och tolkats. Maria Kuchens Den stora 
skogen och Kerstin Ekmans Gud och Ginko från antologi Boken om oss alla- Tretton röster 
om Bibeln och Tatjana Brandt´s inledning och essä Överhettad känsla och ambivalent 
kunskap- En essä om Frances Burney i boken Fängslad- Essäer om lusten till litteraturen och 
läsningens plats i livet. Ur en antydan om spänning mellan ämnesplanens olika delar och 
ställt i ljuset av utbildningsvetenskapliga perspektiv, ställs en ökad fokus på 
faktakunskaper mot ett kunskapsförslag bestående av tolkning, dialog och förståelse. 
Slutsatser är att tolkningen av de analyserade författarnas texter ger uttryck för både 
fiktiv som faktiv läsart, samt kan förstås uppfylla både utbildnings- och bildningsmål.  
Förslagsvis beskrivs även de två läsarterna fiktiv och faktiv med tillhörande 
tolkningsgemenskaper kunna uppfylla olika roller i ett undervisningssammanhang och 
återställa balansen mellan ämnesplanens olika delar. 
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1. Inledning 
 
Skolverket har i årsskiftet lagt fram en remiss till Riksdag och Regering som förväntas 
utmynna i skärpt fokusering av faktakunskap i skolans undervisning och ett minskande 
krav på analys. Detta vill vi ska ske inom en snar framtid, meddelar myndigheten via 
Anna Westerholm, chef på läroplans-avdelningen på Skolverkets hemsida den 25:e 
september, 2019 (Skolverket PM 2019). Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör 
och Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund har bägge i olika medier vid skilda 
tillfällen argumenterat för ett återgående till äldre skolas mer fakta fokuserade 
undervisning. Det är en undervisning som dessutom är lättare att mäta för lärarna 
menar Fahlén (DN debatt 2018) (SR 2018). Skolan befinner sig dessutom i en tid av 
nationella- och internationella kunskapsmätningar med jämförande studier som Trends 
in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS) och OECD:s Program for International Student 
Assasment (PISA) (Biesta 2011:19-20). Enligt kritik ifrån olika håll, däribland lektorn i 
pedagogik Mikael Segolsson och pedagogik professorn Gert J. J Biesta vars forskning 
tillsammans bildar denna undersöknings tidigare forskningsavsnitt, driver skolan mot 
en pedagogisk och rationalistisk kunskapssyn där mätbarhet av måleffektivitet är 
ledstjärnor (Biesta 2011:9) (Segolsson 2011:17).  
 
Religionskunskapsämnet i gymnasiet kan beskrivas, trotts att det inte är ett ämne 
(Undantaget är i nationella prov som SO ämne i mellan- och högstadiet) för nationella 
och internationella tester som möjligen bliva påverkat av denna trend på grund av dess 
korta utbildningstid som en 50 poängs kurs. Skolverket har redan idag lyft fram och 
pekat på en tendens som de valt kalla baklängespedagogik. Fenomenet har som 
utgångsläge att undervisningen planeras utifrån kunskapskraven (Skolverket PM 2019). 
Många lärarstudenter idag har kanske själva upplevt under sin gymnasietid eller/och i 
samband med sin ämneslärare praktik stött på det fenomen som vid första anblick kan 
få en lärare att slå bak ut. Det jag tänker på är när elever frågar om det som man för 
stunden jobbar med under lektionen kommer att komma på ett prov. Vad ger den 
frågan uttryck för? Är det en oro, lathet eller ointresse? Eller kan detta vara en 
manifestation av en kunskapssyn som i sig är ett resultat av en undervisningspraktik 
som visar till ett kortsiktigt tänkande där en direkt nytta av kunskapen måste tydligt 
framträda för att den ska upplevas relevant? 
  
Tvingar dagens utbildningssystem med konstruktionen av ämnesplanen för 
religionskunskapsämnet, en kurs på 50 poäng att en viss sorts kunskap premieras? En 
kunskap som är systemeffektiv i den mening att den går lät att mäta genom att 
kunskapskraven får fördel? Kerstin von Brömssen vars forskning som återkommer i 
bakgrundsdelen pekar mot att de intervjuade ungdomarna i hennes studie upplever 
religionskunskaps undervisningen som ytterligare ett ”fakta bombande ämne” där 
kunskap om premieras före kunskap i eller kunskap från. Samtidigt lyfter Segolsson´s 
forskning farm behovet av att teoretisk kunskap konstitueras i ett socialt sammanhang 
av tolkning och dialog för att det ska bli en genuin kunskap och kunna ligga till grund 
för att bildning ska bildas ur utbildningen (Segolsson 2011:17). 
 
Trotts att Skolverkets skriver att en kursplan består av tre delar och att det centrala 
innehållet och kunskapskraven måste förstås mot bakgrund av ämnets syfte (Skolverket 
PM 2019) tycks pendeln nu slå över till fördel mot en ökad fokus på det centrala 
innehållet och kunskapskraven. I uppsatsen kommer jag analytisk att antyda att det 
finns en spänning i kursplanen mellan religionskunskapsämnets utbildnings- och 
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bildningsmål. Sammantaget med min tolkning av pedagogprofessorn Biesta´s 
perspektiv om att goda utbildningar byggs inte utifrån en effektivitets logik utan måste 
innehålla konkreta värdeomdömen (Biesta 2011:43) gör att jag finner det intressant att 
undersöka tre etablerade och bildade textförfattares texter där de själva sätter ord på 
sin personliga läsning och relation till litteraturen. Detta för att få en bild av om 
skönlitteraturen har en roll att spela i religionskunskapen som ett verktyg för att främja 
både ämnets utbildnings- som bildnings mål.  
 

1.1 Skönlitteraturens roll 
 
Den förgående studien ligger till grund för en teoretisk ingång till en förståelse av vilka 
eventuella förtjänster ett skönlitterärt studium i ämnet religionskunskap kan uppfylla. 
Slutsatserna som litteraturstudien presenterade är inte ett enhälligt svar från 
forskningen om skönlitteraturens roll i att utmynna i ökad inlevelse och empati. 
Experimentella studier med olika ingångar och fokus har kommit fram till skiftande 
slutsatser, där bland annat en som genomfördes av Matthisjs Bal och Martijn Vetkamp 
How does fiction reading influence empathy? visade på ett ökat behov av vidare forskning. 
Deras tester pekade mot att den förhöjda empati som deras testläsare fick en föreställd 
ökning av, hade börjat dala redan efter en vecka från de första testerna. Ytterligare en 
slutsats i studien var att den empatiska vinsten kom bara om testläsarna upplevde ett 
känslomässigt engagemang under tiden de läste skönlitteraturen (Bal & Vetkamp 
2013:9).  
 
 För att ytterligare ämnesdidaktiskt och utbildningsvetenskapligt pröva 
skönlitteraturens relevans i ett utbildningssammanhang som svenska gymnasieskolans 
religionkunskapsundervisning vill jag nu i denna uppsats tillägga ytterligare aspekten av 
den möjliga praktiken. I den förra uppsatsen som var en litteraturstudie undersöktes 
tidigare forskningsbidrag från tre framstående forskare. Dessa tre kom ur tre skilda 
kontexter men med skönlitteraturens meningsskapande processer som gemensam 
nämnare (Christenson 2019). För att försöka skapa en mer mångfasetterad bild av 
skönlitterärt läsande har jag valt att skifta den empiriska och analytiska fokusen mot 
olika sorters läsarter av litterär text. Ingrid Mossberg Schullerqvists doktorsavhandling, 
Läsa texten eller ”verkligheten”- Tolknings-gemenskaper på en litteraturdidaktisk bro som 
återkommer i denna uppsatsens metodavsnitt har presenterat förslaget om att det finns 
olika sätt att läsa skönlitterär text på.  
 
Mossbergs slutsatser utmynnar i att det rör sig om frågorna om hur man läser och i 
vilket syfte man läser som är av vikt. Därav kommer fördelarna med varierande lässtilar. 
Genom att låta Mossbergs läsarter sättas på analytiskt prov i mötet med tre etablerade 
skribenters textbidrag. Texter i vilka författarna med egna ord beskriver sin personliga 
relation till skönlitteratur och Bibelns berättelser har jag för avsikt att försöka analysera, 
tolka och ge förslag på vilken funktion och roll skönlitteraturen skulle kunna spela i 
religionskunskaps undervisningen. Jag kommer att närma mig religionskunskapsämnet 
utifrån ämnets konstruktion så som Skolverket skrivit fram det, där både det centrala 
innehållets och kunskapskravens utbildningsomfattande mål bejakas så som ämne 
syftets långsiktigt bildande avsikter.  
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2. Syfte 

 

I en tudelad undersökning är syftet i första skedet att undersöka på vilket sätt 
bildningsmålen respektive utbildningsmålen framträder i religionskunskapsämnets 
ämnesplan för gymnasiet i Lgy11 och hur de är relaterade till varandra. I nästa skede är 
syftet att undersöka hur bildade och erfarna läsare av skönlitteratur förhåller sig på olika 
sätt till litteraturen och hur dessa skilda sätt konvergerar med religionskunskapsämnets 
utbildnings- och bildningsmål.  
  

3. Frågeställning 
 

 I vilka avsnitt och på vilket sätt framträder bildningsmål respektive 
utbildningsmål i religionskunskapsämnets ämnesplan i Lgy11? 
 

 Hur är ämnets bildnings- respektive utbildningsmål relaterade till varandra? 
  

 Vilken eller vilka läsarter går det att se spår av i textförfattarnas skriftliga bidrag? 

 Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av Lgy11:s religionskunskap 

1:s centrala innehåll? 

 Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av Lgy11:s religionskunskap 

1:s ämnessyfte?  

 

4. Teori och metod 
 

 

4.1 Olika tolkningsgemenskaper?  
 

Man läser och förstår text på olika sätt. Därmed kan en tolkningsgemenskap utformas 
inom en kontext som skolan med en uttalad målsättning. Tolkningsgemenskaper kan 
vara visande för hur litteratur kan läsas och tolkas. Det kan beskrivas som en ram som 
hindrar att en fullständigt subjektiv läsning och tolkning praktiseras. Det innebär dels 
att en litterär text sätter begränsningar för tolkningar samt att tolkningsgemenskapen 
avgränsar tolkningars omfång (Mossberg 2008:75). En variant skulle kunna vara en s.k. 
läsarorienterade inriktningen för en litteraturundervisning vilken kan ha som syfte att 
uppmärksamma och diskutera de associationer som en läsare får kring det egna livet 
som ett verk behandlar. 
 
Ingrid Schullerqvist Mossbergs avhandling Läsa texten eller ”verkligheten”- 
Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro har legat till grund för mitt analysverktyg 
som undersöker hur man läser och förstår skönlitterära texter på olika sätt. Mossbergs 
studie intresserar sig för hur olika tolkningsgemenskaper kan utformas för novisläsare 
som elever i högstadiet i hennes mening är. Studien utgår från problematiken om att 
elever ofta uppfattar att skönlitteratur är en direkt berättelse om verkligheten. Mossberg 
menar att elever har svårigheter att skilja mellan en faktiv läsart som är en dokumentärt 
inriktad läsning och en fiktiv läsart som ger en litterär text en mångfald av olika 
meningserbjudanden (Mossberg 2008:269). Hon bygger från tidigare forskning som 
med hennes ord synliggör ett spänningsförhållande kring frågorna om hur och varför 
man läser skönlitteratur (Mossberg 2008:87).  
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Mossberg har identifierar två huvudspår. Det första är att litterära texter läses i ett 
emancipatoriskt syfte som i första hand fokusera på att läsaren ska kunna förstå sig själv 
och omvärlden. Hon kallar den för den genom litterära tolkningsgemenskapen (Mossberg 
2008:105). Det andra är den inom litterära, där litterära texter blir lästa för att 
uppmärksamma den litterära textens skärskildhet, tolkningsmöjligheter i form av 
mångtydiga meningserbjudanden och för att få litterär kompetens (Mossberg 2008:87). 
Det råder dock skriver Mossberg ingen dikotomi mellan dessa två läs avsikterna utan 
det är mer som en skala med olika glidningar. Övergripande kan den glidande skalan 
mellan de två olika läsarter synliggöras med frågor om hur, vad och varför man väljer 
att läsa skönlitteratur (Mossberg 2008:85).  
 
Nedan kommer jag mer utförligt presentera hur de två tolkningsgemenskapernas 
betydelse får en påverkan på hur en läsare väljer att läsa en text. Syftet med läsningen 
blir avgörande för vilken läsart som kan kopplas till vilken tolkningsgemenskap. 
 

4.2 Genom litteratur: Kunskaper om samhället och människan.  
Den faktiva läsarten 
 

Det är en erfarenhetspedagogiks ansats av livsläsning. Här används de litterära texterna 
för att förstå människan och hennes plats i tillvaron (Mossberg 2008:79). Den 
erfarenhetspedagogiska undervisningen har oftast som främsta syfte att ungdomarna 
ska diskutera omvärlden. Genom litterära texters allmänna repertoarer framträder olika 
kulturdiskurser, moralkonflikter och hur människor hanterar dessa. Målet blir att läsa 
kritiskt och att läsaren ska se sig själv och de litterära texternas repertoarer som 
kulturellt konstruerade (Mossberg 2008:80). En texts litterära repertoar är därmed 
litterära representationer av ideologi. Därmed kan en förståelse för texters 
kulturyttringar genom kritisk analys vidgas till att även skapa en förståelse för läsarens 
egen nersänkthet. Analys av den litterär textens repertoar förmodas kunna leda till 
förändringar även av en läsares föreställningar och framtida handlingar. Litterära texter 
har helt enkelt emancipatoriska effekter (Mossberg 2008:80). 
 
 

4.3 Inom litteratur: Kunskaper om litteratur.  
Den fiktiva läsarten 
 

Målet är att litteraturundervisning ska leda till litterär kompetens. Kunskap om hur 
litterära texter ska läsas som just litterära texter (Mossberg 2008:83). Det är en 
självständig litterärläsning vilket innebär att i ett samtal eller i en skriftlig kommentar 
om texten ska användning av litterära begrepp och termer praktiseras. Litterär 
kompetens är ett paraplybegrepp som innehåller tre aspekter, konstitutionell 
kompetens, performanskompetens och literary transferkompetens (Mossberg 2008:84). 
Konstitutionell kompetens innebär människan har en inneboende förmåga för att 
förstå fiktion, en föreställningsförmåga. Performanskompetens är den inlärda, 
konventions-styrda förmågan att både analysera som att uttala sig om litterära texter. 
Det är att uppmärksamma textens struktur, textens komposition, berättarteknik, 
personskildring, tema, intrig etcetera (Mossberg 2008:84). Literary transfer definieras 
som att läsaren kopplar textens innehåll till egna livserfarenheter. Det tillför texten 
mening för en läsare, genom att knytas till läsarens verklighet och erfarenhet.  
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Dock får inte distansen mellan litteratur och verklighet bli för liten och resulterar i att 
texten läses som en skildring av verkligheten. Om den litterära textens distans till 
verkligheten blir för liten kan tolkningar gjorda på läsarens erfarenheter bli 
dominerande och texten hamnar i skymundan.  Läsaren kan då komma att bara se sig 
själv i texten och inte den andre, skriver Mossberg (Mossberg 2008:84). En läsart som 
fokuserar på literary transfer kan väcka litteraturintresse och tillför litteraturen sin 
självständighet.  
Budskapsläsning är också en läsart som placeras i inom litteraturkategorin. I denna 
reflekteras det kring vad skönlitteraturen har att erbjuda för att förstå livet. I 
budskapsläsningen kan allmänna föreställningar och argument i samhället möta de 
fenomen som en text behandlar utan att för den skull ge ett uttryck av att en litterär 
text är gestaltad verklighet (Mossberg 2008:85). 
 
 

4.4 Metod 
 
Till att börja med och i linje med det första delsyftet kommer jag att ur ett hermeneutiskt 
bildnings- och utbildningsperspektiv belysa och tolka ämnesplanerna i religionskunskap 
1 i Lgy11. Jag har tagit inspiration från är Mikael Segolssons doktorsavhandling 
Lärandets hermeneutik. Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som 
utgångspunkt och Gert Biesta, professor i pedagogik med boken God utbildning i mätningens 
tidevarv. Både Segolsson och Biestas forskning kommer att fungera ligga till grund för 
att jag ska kunna antyda att det finns ett spänningsförhållande i Skolverkets framskrivna 
religionskunskapsämnets tre olika delar i Lgy11. Det är en spänning som uppstår när 
man placera ämnets syftes beskrivning sida vid sida med religionskunskap 1:s centrala 
innehåll och tillhörande kunskapskrav.  
 

I nästa fas har jag valt att operationalisera analys- och tolkningsverktygen faktiv som 
fiktiv läsart liksom inom- som genom litterära tolkningsgemenskaper. I min förståelse och 
därmed i uppsatsens användning är de två tolkningsgemenskaperna inom litteratur och 
genom litteratur kopplade de till de två olika läsarterna faktiv och fiktiv på så sätt att den 
faktiva läsarten tillhör den genom litterära tolkningsgemenskapen. Detta i meningen att 
läsning sker utifrån en avsiktsriktad läsning som i förtid har ett fastställt syfte. Detta 
innebär att en läsare förväntar sig därför att finna vad denne söker. Jag kopplar även 
detta till att kunna beskrivas som motsvarande styrdokumentens formuleringar av 
kunskap om och förståelse för. Det är likt en riktad och avgränsad kunskap om specifika 
saker och ting. Den faktiva läsartens område är avgränsat och därmed också enklare att 
koppla till mätbarhet, både för en elev i form av avgränsning, synliggörande och 
översiktlighet i en arbetsprocess av att söka och nå redan beskrivna mål. För en lärare 
skulle detta kunna motsvara en arbetspraktik av att mäta ett mål mot specifika 
kunskaper. Därför kan även den faktiva läsarten föreslås passa de av ämnesplanen 
uppställda utbildningsmålen.  
 
Den fiktiva hör hemma i den inom litterära på grund av att den är öppen för det 
främmande och överraskande. Den fiktiva läsningen skulle kunna beskrivas som en 
utveckling av samlad kunskap som resulterar i förståelse för. Det kan liknas vid 
innehållande många enskilda faktiva läsningar och därmed kunskaper om många olika 
ting som leder till kunskap i och en fiktiv läsningsmöjlighet. Mossberg menar att faktiv, 
dokumentär läsning är något vi bara gör, medan den fiktiva läsarten är en som måste 
tränas upp (Mossberg 2008:85). Därför skulle t ex utbildningspraxis och målen för en 
faktiv läsart kunna leda till bildningsmålet, fiktivläsning. Begreppen i 
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religionskunskapens ämnes syfte som beredskap-, -respekt- och förståelse för 
(Skolverket Gy2011:137) skulle kunna beskrivas som den litterära kompetensens 
bildningsideal.  
 
Min analys metod är vald för att den kan närma sig en hel text och dess författares hela 
praktik. Det innebär att jag upplever det som möjligt att undersöka och försöka förstå 
inte bara vad litteraturförfattarna deskriptivt beskriver som litteraturens betydelse för 
dem utan att jag kan i deras tal om litteraturen skönja vissa ytterligare innebörder. Det 
innebär också att den öppnar för slutsatser som är av naturen och av typen, vad 
förslagsvis något skulle kunna vara istället för svar i stil med, hur det är. Därmed ligger 
det i den enskilde läsarens bedömning om tolkningarna är rimliga och användbara.  
 
Uppsatsens empiriska undersökning kan beskrivas som en tolkande studie av textbidrag 
som beskriver hur och varför litteraturläsning är betydelsefullt för de olika 
textförfattarna Kerstin Ekman, Maria Kuchen och Tatjana Brandt. Textanalyserna har 
genomförts på det viset att först har texterna lästs vid upprepade tillfällen för att sedan 
omläsas mer noggrant. I nästa steg har en läsning som varit främst fokuserad på direkta 
skriftliga formuleringar av författarna själva om hur deras relation till litteratur ser ut, 
varför den har den betydelse den har och deras egen beskrivning av hur de läser. I ett 
sista skede har jag även försökt se till, inte bara enskilda explicita omdömes 
beskrivningar utan även hur de formulerar sig i sina beskrivningar om litteraturen. Detta 
gjorde jag för att uttyda olika aspekter av deras förståelse av litteraturen så som jag 
tolkar det. Textbidragen som helhet är också en aspekt som finns med i 
tolkningsarbetet. Detta innebär att delar av textbidragen har hela tiden en klangbotten 
mot textbidragens helhet. Det får betydelse för hur jag uppfattar en textförfattares 
meningsskapande i förhållande till ett skönlitterärt verk.  
 

Mossbergs avhandling kommer att ligga till grund för min analys av textbidragen. 
Mossbergs studie är dessutom viktig för denna uppsats därigenom att den har förflyttat 
fokus från en texts kvaliteter till perspektivet av att fiktion inte är en egenskap hos 
texten utan ett läsartsval. Det kan helt enkelt vara och bli ett aktivt val läsaren själv gör 
för hur och varför man läser. En läsare kan välja att läsa fiktivt eller faktivt men den 
fiktiva förmågan att läsa är en man måste lära sig genom övning skriver Mossberg. Om 
en läsare uppfattar en text som faktiv så betraktas texten som en dokumentär text. Det 
innebär att en text får ett mindre antal möjliga betydelser. Om läsaren istället skulle 
uppfatta texten fiktivt, som litterär, har läsaren uppmärksamheten inställd på att allt i en 
text kan ha en betydelse utöver referensen (Mossberg 2008:86).  
 

 
4.5 Urval och avgränsningar 
 

Min uppsats undersöker som ovan beskrivits först religionskunskapsämnet i Lgy11 
utifrån ett tolkningsverktyg som har sin bakgrund i Segolsson och Biestas forskning. 
Därefter kommer tre författares personliga och skriftliga framställningar av sitt 
förhållande till skönlitterära och bibliska texter. Genom analys och tolkning av 
författarnas text bidrag vill jag försöka undersöka om det går att se spår av hur deras 
läsning och relation till litteraturen kan se ut. Genom att sätta analysen av texterna i ett 
ämnesdidaktiskt sammanhang och belysa det utifrån utbildningsvetenskapliga 
perspektiv, vandrar texterna från sitt ursprungliga sammanhang och skiftar i sitt 
framträdande. Utöver kontext- och perspektivbytet är det min analys av texterna som 
ligger till grund för mina tolkningar av författarnas meningar. Genom att jag ställt frågor 
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till texterna som inte textförfattarna varit medvetna om vid texternas tillkomst kan jag 
frilägga andra meningsinnebörder. Mitt syfte är inte att försöka hitta den enskilde 
författarens avsedda mening utan att analysera och tolka den för den mening texten 
kan ha för mitt syfte. Därmed är jag inte bunden till att göra samma tolkningar som 
textförfattarna själva skulle gjort. Med hjälp av mina perspektiv-belastade analysfrågor 
kommer jag troligtvis att dra slutsatser som författarna till studieobjekten själva inte 
skulle gjort. 
 

Det genremässiga förhållandet mellan skönlitteratur och de bibliska berättelserna utreds 
inte i denna undersökning. Syftet är inte att jämställa dem och inte att lägga vikt vid den 
enskildes beskrivning av sin relation utan att genom beskrivningarna kunna utveckla en 
bredare tolkning och förståelsegrund för vilka läsarter som tangerar skilda utbildnings- 
och bildningsmål. Att valet föll på de olika essäsamlingarna är resultatet av en 
snöbollsliknande process vid materialinsamling och forskningsgenomgång inför 
undersökningen. Texterna befanns lämpliga och har valts utifrån kriteriet att författarna 
själva beskriver sin personliga relation till litteraturen.  
  

Slutligen lyfter Gert Biesta, professor i pedagogik i boken God utbildning i mätningens 
tidevarv vilket omnämns i inledningen och återfinns i sin helhet i tidigare forsknings-
avsnittet behovet av att hela samhället måste diskutera de fundamentala frågorna kring 
vad en god utbildning är för något? Vad som utgör en god utbildning? och vad skall vi 
ha utbildningen till? Min uppsats har däremot avgränsat och skjutit det valet till den 
enskilda läraren och därmed valt att betrakta det som ett ämnesdidaktiskt val. 
 
 

4.6 Material presentation 
 

Materialet för undersökningens första del utgörs av läroplanen för religionskunskaps-
ämnet i Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). 
 
Det material som legat till grund för undersökningens andra del består av två skilda 
material. Det första är Skolverkets läroplan för religionskunskapsämnet i Lgy11 och det 
andra är två olika essäsamlingar. Den första essäsamlingen är en antologi Boken om oss 
alla- Tretton röster om Bibeln som gets ut av Svenska Bibelsällskapet 2015 vilken avhandlar 
tretton offentligt kända författare, journalister, sångartister, bildkonstnärer och 
etablerade kristna skribenter som försöker i sina textbidrag besvara frågan om vad 
Bibeln betyder för dem. Av alla bidragen har jag valt två att analysera och tolka. Dessa 
är Maria Kuchens Den stora skogen och Kerstin Ekmans Gud och Ginko. Den andra 
essäsamlingen är skriven av Tatjana Brandt och heter Fängslad- Essäer om lusten till 
litteraturen och läsningens plats i livet och gavs ut 2017. Fängslad består av fem essäer varav 
inledningen och en essä Överhettad känsla och ambivalent kunskap- En essä om Frances Burney 
har legat till grund för min undersökning. Brandt är utbildad litteraturvetare, arbetande 
skribent och poet. I de två essäerna rör sig Brandt fram och tillbaka mellan olika litterära 
verk och dess författare med gränslösa reflektioner kring läsningens betydelse för henne 
själv. 
 
 

5. Disposition 
 

Det material som ovan presenterats som är uppsatsens empiri och i fokus för tolkning 
är läroplanen för religionskunskapsämnet i Lgy11 och tre olika textförfattares skriftliga 
bidrag, där de personligt beskriver hur deras förhållande till skönlitteraturen ser ut och 
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vad skönlitteraturen har för betydelse för deras liv. Jag börjar uppsatsens 
bakgrundsteckning med att redogöra och ge förslag på varför det finns anledning och 
är viktigt att inte bara ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv utan även ur ett socialt att 
använda skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen i svenska gymnasier skolor. 
Det ämnesdidaktiska perspektivet kommer ur en sammanfattning av denna uppsatsens 
första del Har skönlitteraturen en plats i religionskunskapen- Olika perspektiv på lärande, 
litteratur och ungdomar att få representera. Det sociala perspektivet kommer från en 
rapport av en enkätstudie vid namn Religion som resurs som Kerstin von Brömssen 
genomförde 2011 och är en del av antologin Religion som resurs? Existentiella frågor och 
värderingar.  
 

Ingrid Mossberg Schüllerqvists doktorsavhandling, Läsa texten eller ”verkligheten”- 
Tolknings-gemenskaper på en litteraturdidaktisk bro har redan introducerats i metodavsnittet. 
Mossbergs tolkningsgemenskaper och skilda läsarter vilka betecknas som fiktiv och 
faktiv läsart kommer att ligga till grund för en del av analys och tolkning av uppsatsens 
empiriska material.  
  
I tidigare forskningsavsnittet kommer ett hermeneutiskt bildnings- och 
utbildningsperspektiv ligger till grund för ett belysande av ämnesplanerna i 
religionskunskap 1. Den teoretiska förståelsen som jag tagit inspiration från är Mikael 
Segolssons doktorsavhandling Lärandets hermeneutik. Tolkningens och dialogens betydelse för 
lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Gert Biesta, professor i pedagogik med 
boken God utbildning i mätningens tidevarv att finnas i funktionen av att lyfta behovet av 
att diskutera de fundamentala frågorna kring vad en god utbildning är för något? Vad 
utgör en god utbildning? Och vad skall vi ha utbildningen till? (Säfström 2011:9). Både 
Segolsson och Biestas forskning kommer att fungera för analys och tolkning för att jag 
ska kunna antyda att det finns ett spänningsförhållande som jag upplever framstår när 
jag läser det av Skolverket framskrivna religionskunskapsämnets tre olika delar i Lgy11. 
Det är en spänning som uppstår när man placera ämnets syftes beskrivning sida vid 
sida med religionskunskap 1:s centrala innehåll och tillhörande kunskapskrav.  
 
 

6. Bakgrund 
Litteraturstudien som utgångsläge  
och ämnesdidaktisk relevans 
 

Denna studien är som tidigare sagt en fortsättning av litteraturstudien Har 
skönlitteraturen en plats i religionskunskapen- Olika perspektiv på lärande, litteratur och ungdomar 
som skrevs under VT 2019 vid Högskolan Dalarnas Falun, inom ämnet 
religionsvetenskap. Studien syftade till att undersöka om tidigare forskningsbidrag 
kunde ge stöd för ett användande av skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen 
för gymnasieskolan. Med jämförande innehållsanalys undersöktes texterna 
Litteraturläsning- Som utforskning och upptäcktsresa av Louise M. Rosenblatt, Litterära 
föreställningsvärldar- Litteraturundervisning och litterär förståelse av Judith A. Langer och 
Martha C. Nussbaums Känslans skärpa, tankens inlevelse- Essäer om etik och politik. Den 
ämnesdidaktiska relevansen kom genom att det togs spjärn mot Skolverkets två 
formuleringar i Lgy11. 
 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 
öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge 
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eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle 

präglat av mångfald (Skolverket Gy11:137) 
 

Elever 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 (Skolverket Gy11:137).  
 

Det som undersöktes var om ett skönlitterärt läsande kan fylla rollen av att främja 
förståelse för andra människor och utveckla ungdomars förmåga till inlevelse 
(Skolverket Gy11:5). Undersökningens slutsatser var att litterärt läsande kan leda till att 
en läsare utvecklar och tillgodogör sig en beständig fallenhet av förståelse genom den 
samlade erfarenhet som läsaren fått genom olika fiktiva världar. Vidare pekar även 
slutsatserna mot att ett tuktat och förändrat tänkande kan komma av ett skönlitterärt 
läsande då en läsares intellektuella potential kan uppövas i att kritiskt reflektera runt 
och till att bli uppmärksam på hur omgivning och sammanhang kan påverkar 
människor och läsaren själv. Slutligen så kan ett skönlitterärt läsande medvetande göra 
och vidga kunskaper om det obekanta och samtidigt ha en transformativ inverkan på 
en läsares välbekanta och levda vardag. 
 

Studiens slutsatser på kopplingen mellan ett skönlitterärt läsande och en ökande 
inlevelse- och empatisk förmåga var bland flera om hur mötet mellan nya texter och 
gamla texter dialogiskt påverkar varandra och ansamlandet av lästa texter skapar en 
större variationskänslighet i en läsare förförståelse (Christenson 2019:30). Denna 
tuktningen och utvikning av en läsares uppmärksamhet är den breddande, fördjupande 
kunskapen om och förståelse för (Skolverket Gy2011:137) som jag förstår att 
Skolverket menar att religionskunskap ämnet ska syfta till. Parallellt med den hos 
läsaren ökade förmågan till individualisering pekar studien mot en rörelse av en 
uppfattning av ett allmänmänsklig seende. Detta beskrivs som sammantaget resultera i 
att läsare utvecklar en hållning av tålmodighet som består av en vana att ting inte alltid 
är som de framstår vid första ögonkastet och därmed motverkar föregripande beslut 
(Christenson 2019:31).  
 

På frågan om skönlitteraturens möjligheter till att vidga förståelsen av världen och andra 
människor så leder erfarenheter från delaktigheten i litterära föreställningsvärldar både 
till att det obekanta kan bli bekantare och det bekanta kan förfrämligas (Christenson 
2019:32). När det kom till om skönlitteratur främjar en ökad självförståelse så är 
slutsatsen att läsning ökar medvetenheten om att alla människor är nersänkta i ett 
sammanhang och att det existerar faktorer som har format och kommer att omforma 
den enskilda människan (Christenson 2019:33). 
 
 

6.1 Skolan en viktig mötesplats med  
möjlighet att både främja och stjälpa 
 

I boken Religion som resurs- existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv som är ett 
resultat av Svenska kyrkans projekt Religion som resurs skriver Kerstin von Brömssen i 
sitt bidrag Elevers möten med religion i gymnasieskolan att i enkätstudien gjord från två 
gymnasieskolor i västra Sverige. I Religion som resurs framgår det att skolan är en av de 
viktigaste platserna där ungdomar möter tro och religion (Brömssen 2012:131). Studien 
visar att flest uppger möten med tro och religion i tv (65%). Därefter nämns vänner 
(64%) och sedan skolan (59%) (Brömssen 2012:131). Enkätmaterialet pekar mot att 
framförallt inom gruppen icke religiösa är skolan den näst mest frekventa källan till 
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information och/eller kontakt med frågor som berör tro och religion. Skolan kommer 
inom denna grupp på andra plats efter tv:n (Brömssen 2012:131).  
 

Kerstin von Brömssens bidrag i boken belyser frågeställningarna i enkätstudien och 
fördjupar dess empiri genom att intervjua ungdomar i fokusgruppsinterjuver. Med 
anledning av att Brömssen fokuserat och tematiserat elevernas tal om möten med tro 
och religion i den svenska institutionen skola såväl i som utanför det formella 
undervisningssammanhanget kommer härnedan uppmärksammas några av Brömssens 
sammanhang och slutsatser.  
 
Utifrån den övergripande frågeställningen var, när och hur möter ni religion i skolan 
och elevernas tal om vart de möter religion i skolan har Brömssen konstruerat tre 
områden som hon kallar ”Mellan oss själva”, ”I undervisningen med visst ämnesfokus 
inom olika gymnasieprogram” och ”I religionsundervisningen” (Brömssen 2012:138). 
Det är framförallt inom de två sista området denna uppsats kommer att redovisa 
Brömssens slutsatser och hennes intervjuers sammanhang.  
 

Brömssen inleder med att beskriva hur religionskunskap som undervisningsämne har 
förändrats en hel del sedan folkskolans dagar. Tidigt fungerade ämnet som då hette 
kristendomskunskap för fostran av unga till goda och dugliga kyrkomedlemmar och 
samhällsmedborgare. Ämnet ska ansetts som det viktigaste vid folkskolans införande 
1842 (Brömssen 2012:133). Under 1900-talet i takt med att det svenska samhället 
förändrats har ämnet riktats om mot att bli ett ämne som behandlar kunskaper om tro 
och religion, livsåskådningar, etik och existentiella frågor såsom ett lärande från dessa 
kunskaper åt elevers meningssökande och identitetsutveckling (Brömssen 2012:133).  
 

Brömssens område ”I undervisning inom olika gymnasieprogram” anser sig eleverna 
framförallt påverkade av föräldrar och vänner. Långt ner bland alternativ finns lärare 
på (15%). Däremot hamnar ämnet naturvetenskap på (34%) som påverkande faktor 
(Brömssen 2012:144). Ungdomarna som Brömssen intervjuade som gick det 
naturvetenskapliga programmet berättade att de relativt ofta diskuterade religion och 
naturvetenskap. Ungdomarna pratar om att de med naturvetenskapliga teorier lär sig se 
kritiskt på saker och i och med att de naturvetenskapliga teorierna bygger på konkreta 
faktabevis diskuteras ofta religion. Religion ifrågasätts mer och mer och av fler och fler 
menar ungdomarna (Brömssen 2012:145-146).  
 

I intervjuerna framkommer det att ungdomarna inte ifrågasätter de naturvetenskapliga 
teorierna utan istället talar de om deras framväxt i ett historiskt perspektiv. På 
Brömssens fråga kring om de naturvetenskapliga teorierna upplevs hegemoniska svarar 
elever att det är svårt att motbevisa de naturvetenskapliga teorierna eftersom elevernas 
kunskaper inte räcker till för att kunna ifrågasätta (Brömssen 2012:147). Den konkreta 
fakta beskriv som ”Liksom…och det blir…när du har saker…som är, vad ska man 
säga…som är som det är…det finns på något sätt konkreta bevis” (Brömssen 
2012:147). Brömssens slutsats blir att de naturvetenskapliga teorierna framstår som 
mycket hegemoniska och att eleverna menar att de inte diskuterar några alternativa 
teorier eller tolkningar i den naturvetenskapliga undervisningen (Brömssen 2012:148). 
 

Området ”I religionsundervisningen” skriver Brömssen att alla de intervjuade eleverna 
ställer sig mycket positiva till ämnet religionskunskap i gymnasieskolan (Brömssen 
2011:149). Här lyfter Brömssen fram intervjuexempel som pratar om vikten av att 
förstå nyheter om internationella konflikter med religiös anknytning. Likaså att 
allmänbildning omfattas av att kunna se världen ur ett religiöst perspektiv eller dess 
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motsatts att kunna se emot religiösa perspektiv (Brömssen 2012:150). Elever uttrycker 
att det är utvecklande som människa att få nya perspektiv oavsett om du håller med 
dem eller ej. Flera elever uttryckte även att gymnasieskolan är en mötesplats för 
ungdomar med olika bakgrunder och erfarenheter och att religionskunskapsämnet var 
extra viktigt och angeläget av dessa anledningar (Brömssen 2012:150). 
 

Brömssen avslutar med sammanställningen att eleverna riktade mycket kritik mot ett 
religionskunskapsämne som de uppfattade som ”torrt” för att det påminde om 
samhällskunskap- och historielektioner på grundskolan. Det vill säga att eleverna fått 
fakta ”inbombat i sig” medan de efterlyser analys, reflektion, diskussion och anknytning 
till deras levda vardagsliv. Brömssens slutsatser är att elevernas synpunkter handlar om 
att de mest fått lära sig om religion istället för att lära sig från och av religion (Brömssen 
2012:152).   
 

I sin sammanfattande diskussion skriver Brömssen att enkätstudien visar att ungdomar 
främst möter frågeställningar om tro och religion genom massmedier och i 
undervisningen i skolan. Skolan är således den enda plats där elever ges möjlighet att 
diskutera frågor utifrån skilda teoretiska perspektiv. Undervisningen i religionskunskap 
bör följaktligen vara den viktiga och betydelsefulla platsen som främjar förmåga till 
inlevelse i och förståelse för andra människors livsvillkor och skilda sätt att tänka menar 
Brömssen (Brömssen 2012:155). 
 

Kerstin von Brömssens studie och text bildar en viktig fond för min uppsats genom att 
den sätter fingret på skolan som den viktigaste sociala mötesplatsen där ett flertal platser 
samexisterar. Brömssens val att möta elever i skiftande delar av skolvardagen synliggör 
exempel på hur den heterogena skolvärlden kan se ut utifrån dess invånares skiftande 
bakgrunder och erfarenheter. Brömssens text antyder också att sekulära ungdoms-
grupper inte har tillgång till en trospluralistisk erfarenhet innan- och utanför skoltiden. 
Jag vill lyfta fram att religionskunskapen upplevdes som ”torrt” och som ytterligare ett 
ämne för ”faktabombning” medan ungdomarna själva efterlyste analys, samtal och 
reflektion. 
 
 

7. Tidigare forskning 
Bildning och utbildning 

 

Vad är en god utbildning? Det är en normativ fråga skriver Biesta i prologen till boken 
God utbildning i mätningens tidevarv. Det är ”en fråga om syften, mål och värderingar” 
(Biesta 2011:12). Dessa frågorna borde alltid vara av central betydelse men har kanske 
blivit extra viktiga i våran samtid där intresset för mätning av utbildningsmässiga utfall 
genom jämförande studier som Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) och OECD:s 
Program for International Student Assasment (PISA) har resulterat i rangordningar av 
nationella utbildningsystem. Dessa har sedan i sin tur lett till ett konkurrens liknande 
förhållande mellan enskilda stater, kommuner, skolor och lärare (Biest 2011:19). Den 
statliga skolans beslutsförfattare har betraktat sjunkande resultat och rangordning som 
någonting som kan åtgärdas genom experimentella studiers resultat. Dessa har i sin tur 
pekat ut olika variabler för att förklara och legitimera nya skolpolitiska beslut vilka ska 
höja resultaten och standarden (Biesta 2011:19). Den formella kedjan har blivit att 
utbildningsutfall kan mätas genom studier som i sin tur resulterar i att de slutsatser som 
studierna kommer fram till bildar den fakta vilken sedan ligger till grund för beslut. I 
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slutet blir detta i den vetenskapliga och politiska retoriken, den evidensbaserade 
utbildningen (Biesta 2011:21).  
 

Biesta menar att det finns problem i detta sättet att tänka. Beslut bör alltid tas på 
faktagrunder men man kan ” […] aldrig logiskt sluta sig till vad som bör göras utifrån 
den faktiska situationen” (Biesta 2011:21). Vad det innebär är att man måste ovillkorligt 
ge värdeomdömen när beslut om utbildningars riktning ska fattas. Utöver fakta måste 
även omdömen till, kring vad som är utbildningsmässigt önskvärt (Biesta 2011:21). Vi 
måste ” […] med andra ord utvärdera data och belägg och för att göra det måste vi- 
vilket är känt sedan gammalt inom området utbildningsvärdering- sysselsätta oss med 
värderingar” (Biesta 2011:22) skriver Biesta. Nödvändigheten av att tydliggöra och väga 
in värderingar i beslut för en utbildningsinriktning förbises lätt och i synnerhet i fall där 
de bärande idéerna som används redan uttrycker värderingar.  
 

Ett annat problem rör mätningarnas validitet. Här ser Biesta ett metodologiskt 
problem. I motsats till mätningarnas tekniska validitet, huruvida det mäts som verkligen 
avses att mätas ställer Biesta det han kallar mätningarnas normativa validitet (Biesta 
2011:22). Frågan blir om vi verkligen mäter det vi anser är viktigt eller ”om vi bara 
mäter det som vi enkelt kan mäta och därför i slutändan bara kommer att värdera det 
vi mäter (kan mäta)” (Biesta 2011:22). Det har skett en förväxling menar Biesta mellan 
kvalitetsmål och kvalitetsindikatorer och kvalitet i sig, som resulterat i att 
förhållningssättet till mätning har förskjutits från normativ validitet till teknisk validitet 
(Biesta 2011:22). 
 

Biesta lyfter även fram talet om utbildningars effektivitet. Begreppet effektivitet har en 
stark retorisk kraft. Effektivitet är ett instrumentellt värde. Värdet uttrycker någonting 
om kvaliteten hos processer och i synnerhet dess förmåga att på ett förutsägbart sätt 
leda till vissa utfall (Biesta 2011:22). Men om dessa utfall av en process är 
eftersträvansvärda i sig själva är dock en helt annorlunda fråga och är dessutom en fråga 
för vilken det behövs bedömningar som inte är grundade på instrumentella värden utan 
på vad Biesta kallar ultimata värden (Biesta 2011:22).  
 

Att arbeta för en effektiv utbildning är inte nog utan och det skulle till och med kunna 
hävdas att utbildningsformer som inte är effektiva utifrån exempel som att de ger elever 
möjlighet till att utforska sitt eget sätt att tänka, vara och handla kan faktiskt vara mer 
önskvärt än sådant som envist försöker uppnå fördefinierade mål (Biesta 2011:23). 
Argumenteringen för effektiv utbildning måste kompletteras med frågor som “effektiv 
för vad?” och ”effektivt för vem?”. För det som är effektivt för en viss elev eller grupp 
är inte nödvändigtvis det för andra vid andra tillfällen (Biesta 2011:23). 
 

Vad Biesta föreslår för att återinföra frågor om vad som är en god utbildning lägger 
han fram förslaget om ett ramverk för att hantera frågan om utbildningens syfte. 
Genom att utgå från utbildningssystems faktiska funktioner bildar han föreställningen 
om att utbildning verkar inom tre skilda men överlappande domäner som refereras till 
som kvalificering, socialisation och subjektifiering (Biesta 2011:23-27).  
 

Att kvalificera barn, ungdomar och vuxna är en viktig uppgift för skolan. Att utrusta 
dem med kunskap, kompetens och förståelse liksom inställningen och benägenheten 
att ”göra någonting”. Detta görande är från det specifika av t ex utbilda sig till ett visst 
yrke till det allmänna som att introduceras till modern kultur. Den statligt finansierade 
utbildningens viktigaste roll är att förbereda en ny arbetskraft för att kunna bidra till ett 
samhälles ekonomiska utveckling och tillväxt och att förbereda eleverna till att bli 
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medborgare genom kunskaper, färdigheter och kulturell förståelse i största allmänhet 
(Biesta 2011:28).  
 

Den socialiserande funktionen hänger samman med utbildningens många sätt att bidra 
till att eleven blir en del av specifika sociala, kulturella och politiska ordningar. Ibland 
uppmuntrar utbildningsinstitutioner överföring av vissa normer och värderingar som 
står i relation till kulturella eller religiösa traditioner. Även om utbildningar inte har ett 
uttalat mål av socialisation kommer utbildning alltid att ha en socialiserande effekt. 
Genom sin socialiserande funktion placerar utbildningar eleverna i existerande sätt att 
göra och vara. På så viss spelar utbildningar en viktig roll i kultur- och traditions-
bevarande sammanhang (Biesta 2011:28).  
 

Den subjektifierande funktionen utbildning kan ha beskrivs som skiljande sig från den 
socialiserande genom att i stället för att som nykomling introduceras i redan existerande 
ordningar så möjliggörs för de utbildade att bli mer autonoma och oberoende i tanke 
och frihet (Biesta 2011:29).  
 

Frågan om vad som utgör en god utbildning måste hanteras som en sammansatt fråga. 
Den måste sätta ord på utbildningens olika funktioner och potentiella syften. Ett svar 
på frågan om vad en god utbildning utgörs av bör därför specificera sin syn på 
kvalificering, socialisation och subjektifiering även om tyngdpunkt läggs på en av dessa 
faktorer. Poängen är skriver Biesta att när vi sysslar med kvalificering så påverkar det 
också alltid socialisations- och subjektifieringsfunktionerna. Sysselsätter vi oss med 
socialisation görs det i relation till ett visst innehåll som därmed stöter ihop med 
kvalificeringsfunktionen som i sin tur påverkar subjektifieringen (Biesta 2011:29–30). 
 

Biestas text och modell blir relevant för min uppsats utifrån sin kreativa och kritiska 
reflektion över en skolutveckling och mätbarhetskultur som söker 
utbildningseffektivitet. Även om religionskunskapsämnet inte är med i ämneslistan för 
internationella och nationella mätningar så finns en återkommande diskussion om att 
kursen för gymnasieskolan endast är på 50 poäng vilket sammantaget med ett stort 
stoffinnehåll skulle kunna innebär att det bäddar för baklängespedagogik. Biestas 
forskning sätter vidare fingret på något som denna uppsats kommer diskutera som vara 
av central betydelse, det att vad vi lär oss påverkas av hur vi lär det. De socialiserande 
målen som religionskunskapsämnet har i sin syftesbeskrivning måste ligga i linje med 
undervisningspraktikens socialiserande funktion och effekt. Om klassrumspraktikens 
strävanden mot att uppnå utbildningsmålen kopplas loss från ämnessyftets 
bildningsmål drabbas båda målnivåerna av risken för att bli tomma och 
sammanhangslösa.  

 
 
7.1 Ett hermeneutiskt perspektiv 

 
Mikael Segolssons doktorsavhandling i pedagogik Lärandets hermeneutik –  Tolkningens och 
dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt från 2011 har syftet att 
vara ett bidrag till en kritisk diskussion av lärandebegreppet. Det är en teoretisk 
undersökning med utgångspunkt i filosofisk hermeneutik och livsvärlds-
fenomenologisk ontologi. Med utgångspunkt i bildningsbegreppet och med 
hermeneutikens tolkning och dialogbegrepp så analyseras ett lärande för genuin 
kunskap som Segolsson menar är kunskap för förståelse som måste bli förkroppsligad. 
Avhandlingens problembeskrivning och kritik riktas mot institutionaliserade 
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utbildningar och deras i Segolssons mening ensidiga och rationalistiska fokusering på 
mål och resultat. Detta medför att kunskapens giltighet avgörs av frågor om vad den 
tjänar till, om den är mätbar och systemeffektiv. Väsentliga delar av lärandebegreppet 
undersöks med utgångspunkt i tolkning och dialog.  
 

Tolkningar handlar om att vi förhåller oss till vissa saker som mer riktiga än andra, som 
temporära fakta. Dock bör vi vara beredda på att överge dessa temporära fakta och 
lämna plats för nya tolkningar. Tolkning är en konkret och produktiv handling skriver 
Segolsson 2011:103). För att nya tolkningar av något ska kunna uppstå och för att 
objektiva sanningar inte ska konsolideras måste de grundas i ett öppet tänkande som 
tänker fritt. Bildning handlar om en fri process där människan förändrar både sitt 
förhållningsätt till omgivningen och sitt eget tänkande. Den avgörande förmågan för 
bildning är att tolka (Segolsson 2011:103). Därför bör skolan möjliggöra för de 
möjligheter som ett tänkande bär på. Segolsson kallar det att ”öppna för att öppna upp” 
(Segolsson 2011:104) där individuell och kollektiv erfarenhet och reflektion blir 
utgångspunkten för utbildningen. Det är en samtidighet av att formas och forma 
(Segolsson 2011:104). 
 

I analyser presenterar Segolsson principer för hur dialogen är ett villkor för det 
sammanhang där tolkningar kan mötas och bilda konstitutiva processer. Tolkningar 
måste tydliggöras genom ett problematiserande av det som upplevs som självklart. 
Utmaningen i en tolkning skriver Segolsson ligger i att det är den enskildes ansvar att 
inte rotera frågans (informationens) grundläggande komplexitet till att tolka den så den 
verifierar de egna föreställningarna (Segolsson 2011 s, 56). Om så är fallet så förstärks 
endast redan rotade fördomar. Kort och gott så ställer Segolsson hermeneutiken och 
bildningstankens betydelse för samtidens lärande i kontrast mot den undervisningslogik 
och kunskapssyn som enligt Segolsson dominerar i det institutionaliserade 
utbildningsystemet och samhället i stort, att kunskap ska nås effektivt och under kort 
tid liksom att det går att mäta denna process mot på förhand uppställda mål (Segolsson 
2011 s, 17). 
 

Bildningens grundprincip är föreninligheten eller konflikten mellan det egna och det 
främmande menar Segolsson. Dessa två är varandras förutsättningar ”där mötet med 
det främmande utgör den horisont där det redan bekanta, det redan tänkta och sagda 
blir främmande inför sig självt” (Segolsson 2011:56). Därmed är en människa alltid 
hänvisad att återvända till det bekanta för att främmandegöra det för sig själv. Detta 
återvändande sker genom det som är främmande. Detta är den hermeneutiska 
grundprincipen och därmed bildningens avgörande princip skriver Segolsson, där det 
som det handlar om är att ”synliggöra den historiska erfarenheten genom att tänka med 
erfarenheten, det kända, istället för att enbart tänka om det som erfars” (Segolsson 
2011:56). 
 

Det är genom elevens kunskaper som denne får tillgång till världen och det är elevens 
tidigare kunskaper som blir avgörande för vilka nya som kommer att införlivas 
(Segolsson 2011:61). I skolan och utbildningen innebär detta att öppna för att en fråga 
kan ha flera olika svar och att den kan ha olika svar eller lösningar på ett problem utifrån 
samma människa vid olika tillfällen. Detta, till skillnad från likriktad kunskap där endast 
ett svar kan tas som riktigt visar på en öppenhet inför liksom en vändning mot det som 
föreligger. Tolkning möjliggör att elevens förståelsehorisont möter innehållets 
möjlighetshorisont, vilket gör att det som studeras tillåts betyda något annat än vad som 
är förbestämt eller förgivettaget. Tolkning kan därmed göras till en önskad och 
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medveten del i utbildningen, som vetskapen om att det är möjligt att tolka istället för 
att rätta sig efter och anpassa sig till på förhand givna sanningar. (Segolsson 201:61–
64).  
 

Om det nu är så att utgångspunkten är att vi lär oss genom en utbildning och processen 
av att lära sig något utgår från elevens individuella erfarenheter så innebär det att det 
inte går att dela upp subjektet från objektet utan dessa är sammanflätade, varandras 
förutsättningar. Detta kan eventuellt överbryggas genom att förslagsvis utgå från att 
meningen av något har sin grund i en elevs förförståelse och att det i grunden är 
förförståelsen av något som är meningen av detta (Segolsson 2011:83). Det finns alltså 
inte en på förhand given mening, sett objektivt som ska reproduceras. Meningen av 
något finns istället i sammanflätningen emellan det tolkande subjektet och objektet. 
 

Tolkning av en text är möjlig för att texter redan bär på ett överskott av mening. Annars 
skulle det inte varit möjligt att tolka en text på olika sätt. En tolkning skulle kunna 
beskrivas som en reducerande akt. För samtidigt som innehållet i en text blir till mening 
för någon fastlåses den och reduceras. Detta bör innebära att man inte kan möta en 
text med anspråket att en text kan förstås i sin absoluta beskaffenhet då det som vi 
uppfattar som dess essens bär på en del av en själv i sin förståelse av fenomenet 
(Segolsson 2011:143).  
 

Subjektet finns i objektet och objektet hos subjektet. Att förstå att man tolkar saker 
olika och att vi med hjälp av andras tolkningar av någonting kan vidga den egna 
förståelsen på ett kvalitativt annorlunda sätt och med det lära oss något nytt är en viktig 
insikt (Segolsson 2011:144). Kanske detta understryker nödvändigheten av att skolan 
inte bör vara en plats där elever hämtar sin information i en sammanhangslös situation 
för då förblir informationen monoton, fragmentarisk och tillfällig. Utbildning bör av 
nödvändighet så långt det är möjligt riktas mot bildningsideal. För annars förblir 
informationen utan värde när den tjänat sitt syfte. Kunskap blir i betydelse en färskvara 
(Segolsson 2011:71). Därför är det nödvändigt när det kommer till utbildning och 
bildning att pröva våra tolkningar tillsammans med andra i dialog. Genom att 
problematisera det som upplevs som för-givet-taget kan sakerna förstås på ett 
annorlunda sätt (Segolsson 2011:41). 
 
Segolssons avhandling har blivit relevant för min undersökning pga. att i linje med 
Biesta har även Segolsson ett kritiskt perspektiv på dagens skola vilken de båda menar 
har en rationalistisk fokusering på mål och resultat. Segolssons alternativ är en 
kunskapsteori som jag menar har en utsträckning mot bildningsidealen vilken hjälper 
min analys att sträcka sig över både religionskunskapens utbildnings- och bildningsmål.  
Segolssons hermeneutiska bildningsperspektiv ligger till grund för den teoretiska 
spänningen som jag har målat upp mellan det centrala innehållets och kunskapskravens 
fixerade och påstått mätbara utbildningsmål och ämnessyftets mer svårfångade 
bildningsmål.  
 
    
 

8. Analys 
 
 

Analysen kommer att börja med att uppsatsens två första frågor ligger till grund för den 
av mig upplevda spänningen i religionskunskapsämnets olika delar. Frågorna är: 
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I vilka avsnitt och på vilket sätt framträder bildningsmål respektive utbildningsmål i 
religionskunskapsämnets ämnesplan? Hur är ämnets bildnings- respektive utbildnings-
mål relaterade till varandra? Med avstamp i presentationen av tidigare forskning 
kommer min tolkning av Biesta och Segolssons forskningsbidrag att i analysdelen 
nedan framförallt göra bruk av Biesta utifrån skolans roll av att kvalificera, socialisera 
och subjektifiera sina elever. Den kvalificerande uppgiften får i analysen betydelsen av 
att skolan och dess lärare har uppgiften att se elevers skolgång som en 
sammanhängande utbildningsprocess som både grundar kunskap och lägger grund för 
framtida kunskapande. Den socialiserande uppgiften uppmärksammar behovet av att 
den didaktiska uppmärksamheten bör fördelas lika mellan vad och hur vi lär ut. Till sist 
kommer Biestas reflektioner kring begreppen effektivitet och validitet ligga till grund 
för att resa frågeställningar kring, om ämnessyftets bildningsmål möjliggörs mer eller 
mindre genom att det centrala innehållet och kunskapskraven eventuellt ytterligare 
sammanflätas.  
 
De delar i Segolssons avhandling som jag speciellt lyfter i analysdelen och tolkar 
ämnesplanerna utifrån är dem som jag förstått som grundförutsättningarna för 
förkroppsligad kunskap, kunskap mot förståelse, subjektet i objektet och det som 
Segolsson kallar förgiventagen kunskap. För att möjliggöra och synliggöra de 
bildningsmål som finns i religionskunskap 1:s ämnessyfte har jag valt att utveckla och 
tolka några av målen nedan. Detta har också gjorts med målen i det centrala innehållet. 
Jag har även skilt målen åt mot bakgrund av Segolssons hermeneutiska 
kunskapsperspektiv och Biestas tredelade modell för att sedan ställa dem bredvid 
varandra och jämföra. Därmed får ämnesplansskrivningarna inte bara en skiftande 
teoretisk innebörd. Skrivningarna i ämnesplanens tre delar av ämne syfte, centrala 
innehållet och kunskapskrav får utifrån min analytiska lins både skiftande betydelser 
och förfarande som att de manifesterar asymmetriska mål visioner.        
  
 

8.1 Spänningen i Religionskunskapsämnets olika delar 
 

Jag har i de följande citaten valt att kursivera de delar av formuleringar som jag vill fästa 
extra uppmärksamhet vid. Det är mina kursiveringar i texten nedan. Dessa återfinns 
inte i Skolverkets originaltexter. Jag kommer nedan kort och koncist peka ut de ställen 
växelvis mellan ämnets syfte och det centrala innehållet där spänningar uppstår av att 
man sätter religionskunskapsämnets olika delar sida vid sida. Precis som frågorna 
antyder vill jag mot bakgrund av bildnings- och utbildningsperspektiven som inspirerats 
från Segolsson och Biestas forskning, rikta ljuset mot hur de olika målen förslagsvis 
framträder i religionskunskapsämnets ämnesplan och även hur de relaterar till varandra. 
Nedan kommer ämnes syfte 1a ställas mot centralt innehåll 1a och vidare med 1b mot 
1b. 
 
 

8.1.1 Ämnets syfte 1a 
 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 står det som 
den första meningen under rubriken ämnets syfte för religionskunskap 1 att:  
”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att elever breddar, fördjupar och 
utvecklar kunskap om (min kursiv) religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och 
olika tolkningar när det gäller dessa” (Skolverket Gy2011:137). Nästa mening som 
kommer direkt efter den ovan refererade inleds med: 
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”Kunskaper om samt förståelse för (min kursiv) kristendomen och dess traditioner […]” 
(Skolverket Gy2011:137).  
 
De formuleringar och ordval som jag i Skolverkets text ovan kursiverat är vägledande 
principer som jag förstår som den övergripande bildningsriktningen som Skolverket 
har formulerat vilken är vad utbildning i religionskunskapsämnet i svenska 
gymnasieskolan bör sträva emot. Den första kursiveringen ”breddar, fördjupar och utveckla 
kunskap om” förstår jag som att något som elever redan har är det som ska breddas och 
fördjupas. Utgångsläget är att eleven redan är innehavare av faktakunskapen om ” […] 
religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar av dessa” (Skolverket 
Gy2011:137) vilka i nästa stadie är dem som ska breddas och fördjupas. I Segolssons 
mening är kunskaper som breddats och fördjupats förkroppsligade och skulle 
förslagsvis kunna beskrivas som del av en persons bildning.   
 

Detta skulle även var i linje med det som Malin Löfstedt beskriver i boken 
Religionsdidaktikmångfald, livsfrågor och etik i skolan att det med de nya och senaste 
läroplanerna finns en ”framskriven progression inom religionsämnet” (Löfstedt 
2016:12). Det skulle dessutom vara en text nära tolkning av vad som ligger i linje med 
det önskade förslaget på förändring som Skolverket skickat till regeringen där tydligare 
stadieindelning för en stegrande svårighet ska markeras. Först ska faktakunskaperna på 
plats innan analys övas.  
 

I nästa rad har jag kursiverat “kunskaper om samt förståelse för” vilket jag har valt att förstå 
med en distinktion om att kunskaper om skiljer sig från kunskaper i. Kunskap om är 
överförd faktakunskap, det som Segolsson beskriver som förgivettagen kunskap och 
Biesta som den mätbara och därmed effektiva kunskapen i kontrast mot kunskap i som 
en konstitutiv kunskap som är tillgodo gjord genom erfarenheter av tolkning, dialog i 
grupp och sträckt över tid. Vad det innebära är att kunskapen är av tolkande och 
kommunikativ art. Kunskaper om förtäljer oss att det inte är nödvändigtvis den som 
förmedlar kunskapen som har kunskap i någonting eller att mottagaren inte varit 
delaktig i kunskaps görandet.  
 

Framförallt är förståelse för i fokus för mitt uppsatsintresse av den anledningen att 
tillskillnad från kunskap vilken kan vara föränderlig och bunden till tid, plats och 
sammanhang så är förståelse något fastare. Förståelse av liksom förståelse för kan såklart 
förändras dem med och skilja sig mellan plats och tid. Men för att förståelsen ska 
förändras så krävs det information eller kunskap som förändrar personen som besitter 
den. Så oavsett så väljer jag att se att förståelse kommer ur erfarenheter och kunskap 
och är därmed trögare att förändra precis som att tillägnas. Man skulle kanske även 
kunna säga att kunskap i liksom kunskap om från ett avgränsat vetenskapligt ämne som 
religionsvetenskapen är en av flera kunskaper som ligger till grund för en samlande 
förståelse hos en människa. Min poäng är att Skolverkets avsikt tycks med denna 
formuleringen sträcka sig utöver den tid och de utbildningsmål som är bundna till det 
enskilda kurstillfället för religionskunskap 1 och eventuellt hela den som Biesta kallar 
kvalificerande utbildningsperioden som en elev spenderar på en skola. Därmed skulle 
kunskaper om och förståelse för kunna beskrivas som både socialiserande som 
subjektifierande bildningsmål vilka kommer av ett ansamlande av faktakunskaper 
genom skolans utbildning och som breddats, fördjupats i ett kommunikativt och 
prövande sammanhang.   
 
 



 

22 
 

 

8.1.2 Ämnesplanen 1a 
 

För att ett spänningsförhållande ska framträda kommer jag nu att se till ämnesplanen 
för religionskunskap 1 som finns beskriven genom det som Skolverket har kallat det 
centrala innehållet tillsammans med dem tillhörande kunskapskraven. Precis som jag 
gjorde i ämnessyftets formuleringar har jag även här kursiverat formuleringar och 
begrepp för att återigen fästa uppmärksamheten mot dessa. Kursiveringarna kommer 
att sättas i samband med hela den refererade texten men har dock en framskjuten roll. 
Dessa kursiveringar finns alltså inte med i originaltexterna av Skolverket. 
  
Övergripande förstår jag ämnesplanens centrala innehåll som instruerande för vilket 
informationsinnehåll som ska studeras för att uppfylla ämnets syfte. Skolverkets 
allmänna råd om betyg och betygsättning förklarar liknande hur en ämnesplans tre delar 
ska förstås mot bakgrund av varandra och styrker därmed min förståelse (Skolverket 
2018 Allmänna råd). Under rubriken Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala 
innehåll: (Gy11 s, 137) finns det sju punkter av kort sammanfattat innehåll som kursen 
ska avtäcka under kursens gång. I den första punkten förstår jag det som kursens 
övergripande bredd och delvisa djup skisseras ut. Där står det följande: ”Kristendomen, 
de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig 
uttryck (min kursiv) för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden” 
(Skolverket Gy2011:138). I den nästa punkten ska undervisningen behandla: ”Olika 
människosyn (min kursiv) och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” (Skolverket 
Gy2011:138). 
 

Det centrala innehållets första punkt är en övergripande instruktion som jag förstår 
sätter en generell ton och är allmängiltig för hela kursinnehållet. Det är formuleringen 
”deras kännetecken och hur de tar sig uttryck” som jag valt att lyfta ut och ställa i relation till 
det i ämnes syftet som jag förstår som svarande mot att ”Undervisningen i ämnet 
religionskunskap ska syfta till att elever breddar, fördjupar och utvecklar kunskap om 
religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller 
dessa” (Skolverket Gy2011:137). Den av mig föreställda intentionen och generellare 
riktning som Skolverket ger uttryck för i ämnets syfte upplever jag inte speglas i det 
mer ytligare och fixerade begreppet ”kännetecken”. Likaså i den elastiska formuleringen 
”Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” vilken framställer ett 
förenklat och begränsat urval av vissa grupper och deras kollektiva egenskaper. Som 
punkt ett i det centrala innehållet påpekar är det världsreligioner i allmänhet och 
kristendom i synnerhet som ska behandlas. Vilka kriterier som använts för kategorin 
världsreligioner tydliggörs inte men i Kommentarmaterialet till ämnesplanen i religionskunskap 
i gymnasieskolan står det att: ”Kristendomen och de övriga världsreligionerna skrivs isär 
för att betona att kristendomen har en särskild betydelse i en svensk kontext. Med 
världsreligionerna avses, precis som i grundskolans kursplan förutom kristendomen, 
islam, judendom, hinduism och buddhism” (Skolverket Gy11Kom. 2011:3). 
 
När klassificeringen världsreligioner har gjorts utan att kriterierna för på vilka grunder 
som gör att de platsar i kategorin synliggjorts blir det problematiskt och upplevs 
partiskt. Om man ser till formuleringen ”Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och 
mellan religioner” så står vi plötsligt kvar med människosyn och gudsuppfattningar inom 
och mellan kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Dessutom skulle 
man kunna argumentera för att formuleringen tangerar att det är homogena grupper 
med en unison människosyn och gudsuppfattning. När detta ställs vid sidan av ämnets 
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syftes beskrivning om att elever ska ges möjlighet till att bredda, fördjupa och utveckla 
kunskapen om och förståelsen för ”religioner, livsåskådningar och etiska 
förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa” så upplever jag det som att 
religionskunskapens centrala innehåll inte är i samklang med formuleringarna i ämnes 
syftet. Att även studera och kategorisera grupper enligt otydliga och svepande principer 
ligger inte heller det i överenstämmelse med fördjupade kunskaper om och förståelse 
för skilda traditioner.  
 
Biestas beskrivning av en skolas socialiserande mål och funktion, vilka religions-
kunskapsämnet har i sin syftesbeskrivning bör därför speglas i undervisningspraktiken. 
Den socialiserande funktionen en skola har och de socialiserande målen som den 
strävar efter riskerar inte sammanfalla eller uppnås om i detta fall teori och praktik inte 
genomsyrar varandra. Det ska dock påpekas att min kritiks kriterier inte är rimliga för 
ett enstaka utbildningstillfälle som religion 1, 50 poäng utgör på gymnasieskolan. Men 
en ämnesutbildning som religionskunskap 1 är, en del av en helhet, av en skolgång är 
inte ett utbildningstillfälle utan en kumulativ process bestående av flera utbildnings-
tillfällen.    
 
 

8.2 Ämnets syfte 1b 
  
I den tredje meningen som följer skriver Skolverket att undervisningen ska präglas av 
öppenhet om människors olikheter samt:  
” […] ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle (min kursiv) 
präglat av mångfald” (Skolverket Gy2011:137).  
Några rader längre ner och i ett nytt stycke som beskriver hur eleverna genom reflektion 
och analys av olika trosföreställningar ska därigenom “[…] utveckla respekt och förståelse 
för (min kursiv) olika sätt att tänka och leva” (Skolverket Gy2011:137). Den tredje 
kursiveringen var ”att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle” är en intention 
och riktning som definitivt i tid mätt och i förhållande till plats tagit sikte bortom 
utbildningstillfället och en samlad skolgång, vilket jag väljer att betrakta som ett 
bildningsmål. 
  
Den fjärde och sista kursiveringen är ”utveckla respekt och förståelse för” vilket jag menar 
signalerar förhoppningar om att den socialiserande utbildningen ska utveckla och 
förkroppsliga egenskaper hos elever. Även begreppet beredskap ligger i linje med den 
tolkningen. Liksom i resonemanget ovan är detta önskade effekter av den kunskap som 
religionskunskapsundervisningen ska bidra med. Utbildning som övergår i bildning. 
Detta förstår jag även som att det inte är ytterligare faktakunskaps ackumulation. Nej 
jag förstår den enskilda formuleringen som att det som ska utvecklas måste vara något 
som redan existerar både ifråga om respekt och förståelse. I Segolssons resonemang är 
grundförutsättningen för kunskap mot förståelse att redan besutten kunskap och 
förståelse möter ny kunskap och annorlunda förståelse som den kan brytas mot för att 
ges möjlighet att själv prövas och utvecklas.  
 
Det samhällsperspektiv som framträder i Skolverkets beskrivning är ett som är präglat 
av mångfald och innehåller människor som tänker och lever på olika sätt. Där i ligger 
kravet på att utbildningen i religionskunskap inte bara ska resultera i kunskap om utan 
att kunskap i ska utveckla ”respekt och förståelse för”. Återigen upplever jag mig se en 
praktisk sida av kunskapsbegreppet som är kommunikativt och förutsätter en kvalitativ 
erfarenhet av dialog och tolkningsbrytning. I en mening förstådd genom Biestas text är 
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en del av kunskap och kunskapande ett görande som både kvalificerar och socialiserar 
elever, både enskilt som på gruppnivå. Kunskap satt i praktik får därmed både en 
formande roll som en möjlighet till omformning. Segolssons mer filosofiska 
resonemang om subjektet i objektet skulle även tillföra en möjlig förklaring för den 
socialt konstituerande kunskapsprocessen. Genom att kunskap i och kunskap om måste 
tillgodogöras av eleverna själva kommer den i ett praktiskt och socialt sammanhang 
möta skiftande tolkningar. Kunskapen måste därmed tolkas och brytas och i den 
tolkningsprocessen bestigs den och görs till den enskilde elevens egna. Att lära sig att 
människor tolkar saker olika och att vi med hjälp av andras tolkningar av någonting kan 
vidga den egna förståelsen på ett kvalitativt annorlunda sätt och med det lära oss något 
nytt är en inte bara viktig men nödvändig insikt. Det är en valid tolkning menar jag att 
för att Skolverkets kunskapsbegrepp och bildningsmål ska kunna förverkligas. 
 

Återigen framträder en progression som Löfstedt beskrivit som en process av att elever 
tillgodogör sig kunskaper i grundskolan och som sedan ska utvecklas till livshållningar 
under gymnasietiden. Det skulle även passa bra samman med den svenska skolans 
sammansatta uppgift, uttryckt under skolans uppdrag att: ”Skolan har uppgiften att till 
eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och 
verka i samhället” (Skolverket Gy2011:6). 
 
 

8.2.1 Ämnesplan 1b 
 

Efter det centrala innehållet kommer de så kallade kunskapskraven som beskriver vilka 
elevprestationer och hur elevers prestationer ska bedömas utifrån de olika 
betygskriterierna E och C. Här kan betygskriterierna mellan E och C beskrivas skilja sig 
genom skilda komplexitets begrepp på de skilda betygsnivåerna. Begreppet Översiktlig 
redogörelse för betyget E måste för att uppnå C betyget kunna beskrivas enligt begreppet 
utförligt redogjort. Ett annat exempel är att på E betygets nivå ska elever kunna göra, enligt 
begreppet enkla slutsatser och vilket på C betygets nivå, transformerat till välgrundade 
slutsatser (Skolverket Gy2011:139).  
 

Avslutningsvis finns det i kunskapskraven, de vilka ska i sin tur ligga till grund för 
betygsättning en tendens till vad jag valt att kalla för en push and pull-effekt. När 
begrepp som översiktlig- och utförlig redogörelse liksom enkla- och välgrundade 
slutsatser ska ligga till grund för en bedömning är den pragmatiska slutsatsen nära 
tillhands att arbetsmomenten och dess informativa innehåll som utformning riktas, 
pushas mot att dessa bedömningar möjliggörs. Det innebär att det finns också en 
pulleffekt till att undervisningen stannar vid ”kunskap om” och förstärker de statiska 
och homogena bilderna av olika grupper som det centrala innehållet har potential att 
generera.  
 
Det ökade kravet på mätbarhet som lärare efterfrågar enligt Åsa Fahlén, ordförande i 
Lärarnas Riksförbund blir i ljuset av både Segolsson och Biestas texter en ytterligare 
effektivisering av undervisningsunderlagets effektivitet. Kort och gott att det centrala 
innehållet och kunskapskraven riktas ytterligare för att möjliggöra varandra.  Biestas 
perspektiv om begreppet effektivitet, som förmågan att styra processen och mäta 
densamma för att bättre uppnå ett fördefinierat och förväntat mål varnar om 
ämnessyftets utelämnande och kunskapers fastlåsning. En rationell slutsats i 
sammanhanget skulle kunna förutsätta att det som kategoriseras som kunskap är något 
som på för hand är bestämt, fixerat och därmed mätbart. Därmed aktualiseras åter 
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spänningen som Segolsson beskriver mellan det som är på förhand bestämt som 
kunskap och vad som är i Segolssons hermeneutiska bildningsperspektiv kunskap för 
förståelse för den enskilde. Frågan som nu är relevant att ställa mot bakgrund av 
Skolverkets planerade förändringar är om en ökad fokus på faktakunskap skulle 
ytterligare förstärka den tendensen? För hur mäter man bildningsmålen av förståelse 
och respekt inför någon eller något? Hur mäter, testar och väljer man ut olika delar av 
det som sammantaget beskrivs som ”en beredskap att förstå och leva i ett samhälle 
präglat av mångfald” som snarare tycks framstå vara ett kluster av många delar som 
man har kunskap i, erfarenhet av och en vana för?  
 
Frågan om hur religionskunskapsämnets bildnings- respektive utbildningsmål är 
relaterade till varandra kan besvaras med att svensk skolpraktik förutsätter implicit att 
genom att sträva mot och uppnå det centrala innehållets utbildningsmål så förverkligas 
även ämnessyftets bildningsmål. För att bildningsmålen ska kunna realiseras kommer 
jag att i diskussions delen föreslå att fokusen på faktakunskap som ämnesdidaktiskt kan 
beskrivas som vad frågan måste eventuellt lämna plats och inkludera frågor kring hur vi 
förhåller oss till faktakunskaper och hur vi gå tillväga när vi kunskapar i klassrummen.  
Biestas forskning har hjälpt till med att uppmärksamma att det först och främst finns 
ett samband och en dialogisk relation mellan en utbildnings kvalitativa, socialiserande 
och subjektifierande delar. Kort och gott skulle det kunna beskrivas som att vara att 
hur vi lär något påverkar vad vi lär.   
 
Segolssons hermeneutiska analys av lärande begreppet pekar dessutom enligt mig mot 
att innehållet inte är det viktigaste utan att en förståelse för hur vi väljer att förhålla oss 
till ny kunskap liksom det vi förtillfället själva beskriver som våran kunskap kan hjälpa 
elever och lärare att generalisera ett ämnes domän specifik kunskap till att bli 
metakunskaper och generaliserbar förståelse förmågor. Återigen är det en fokus på hur 
snarare en ett vad. Som en samling ämnes specifika förmågor kan religionskunskaps 
undervisningens utbildningssträvande resultera i ett förhållningssätt som sipprar ut och 
ställer elever redo att i livets alla områden, bättre rustas för att hantera och uppskatta 
det vardagliga som det annorlunda.         
 
 

8.3 Boken om oss alla: 
Maria Kuchen - Den stora skogen 
 

Kuchen beskriver i sitt textbidrag sin relation till Bibeln som ett litterärt, ”Även för 
många inbitna ateister är och förblir Bibeln ett av de största litterära verken genom 
tiderna […]” (Kuchen 2015:23). Hon återkommer till Bibeln som ett litterärt verk 
genom att kommentera Jobs bok, ”Den rent litterära kraften i Jobs bok går få förbi” 
(Kuchen 2015:23). Rocksångaren Nick Cave har spelat en viktig roll i Kuchen´s 
förståelse av bibeln berättar hon och Caves förord till en brittisk pocketutgåva av 
Markusevangeliet har enligt Kurchen: ” […] fungerat som en nyckel till förut låsta 
dörrar” (Kuchen 2015:21). Jag förstår Kurchens läsart av Bibeln som övervägande 
inom litterär och fiktiv utifrån hennes sätt att beskriva Bibeln både som ett 
sammanhängande verk och enskilda bibliska texter. Vid ett tillfälle skriver Kurchen i 
anslutning till vad Cave spelat för betydelse för hennes förståelse av Gamla testamentet 
att ”Jag har alltid vetat att Gamla testamentet måste finnas där, att varje ord där är 
nödvändigt, till och med de allra mest bisarra, hatiska och bloddrypande passagerna – 
men varför?” (Kuchen 2015:21).  
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Lite senare skriver hon även ”Tack vare Nick Cave har jag fått hjälp med att förstå 
Skriftens grundförutsättningar […]” (Kuchen 2015:21). Kurchen menar att det är 
viktigt att man får hjälp i början med sin Bibelläsning av en erfaren läsare. Här 
synliggörs i min mening Kuchens betraktelse av Bibeln som något främmande och skild 
från henne. Hennes förståelse tycks vara att hon inte kan och ska inte försöka att uttyda 
den utifrån sina egna förutsättningar. I metaforiska termer beskriver hon Bibelns 
textvärld som  
 

Bibeln är en skog […] Att röra sig i dess mångtusenåriga marker kommer med 
en risk: här finns stup att falla utför, svampar man inte bör äta och snåriga 
osköna partier som måste forceras för att nå höjderna. Om inte, vore skogen 
ingen skog utan en perfekt och trevlig parkanläggning som kan behaga i stunden 

men snart tröttnar man på den (Kuchen 2015:22).  
 
Den litterära läsarten och verkets självständiga fiktivitet understryks ytterligare menar 
jag med Kurchens textrad ”Jag vandrar i bibelskogen på eget ansvar, jag läser på egen 
risk” (Kuchen 2015:22). I den inom litterära tolkningsgemenskapen består en del av 
praktiken som ovan beskrivits som perfomanskompetens. Det beskrivs som en 
kompetens att på ett konvetionsstyrt sätt, på det litterära verkets egna villkor, analysera 
det litterära verket. Detta görs genom att uppmärksamma tex. verkets personskildring, 
tema och intrig. I Kurchens text beskriver hon vid ett tillfälle hur hon dragit sig till 
minne vad en teolog hade sagt till henne ”Vid varje tvekan när denna mångtydiga och 
ofta motsägelsefulla skrift ska begripas, överordnas kärleksbudet” (Kuchen 2015:22).  
Att Kuchen valt att ta med denna raden har ytterligare påverkat min tolkning av att 
Kurchen läser och tillskriver Bibeln som ett självständigt litterärt verk som måste 
förstås på sina egna villkor genom att kärleksbudet som just är kommet ur den bibliska 
världen också används för att förstå andra passager inom samma litterära universum. 
 

I den inom litterära tolkningsgemenskapen har det även placerats budskapsläsning. Den 
beskrives som kapabel till att ställas mot de allmänna föreställningar och argument som 
finns i samhället. Genom att få möta de fenomen som en text behandlar kan vedertagna 
sanningar omprövas utan att för den skull ge ett uttryck av att en litterär text är gestaltad 
verklighet. Kurchen ger sken av att använda Bibelns text på det viset när hon på ett 
ställe i texten skriver:  
 

Nej, människan vet och kan inte allt. Påminnelsen om detta blir extra viktigt i 
en tid när vi människor för första gången i historien tror oss om potential att 
faktiskt veta, kunna och förstå allt. Det finns något som är större än jag, något 
outgrundligt, något som inte bara bär, hjälper och älskar utan också uppfodrar 
och utmanar. Hit men inte längre, här skall dina stolta vågor hejdas. Det gäller 

inte bara havet utan också människan (Kuchen 2015:23).  
 
Kurchens läsning synliggör att hennes kunskaper om och i Bibelns berättelser har gett 
henne en respekt och förståelse för dess mångtydighet och litterära suveränitet. Detta 
är delar som tangerar mot ämne syftet. Kurchens återkommer till att läsning av Bibeln 
bör göras med någon som kännetecknas av att har en specialiserad kunskap av studie i 
kristendomen. Det är en specifik kunskap och ett utbildningsmål som Kurchens 
antyder vilket jag förstår som en specifik kännedom om hur kristen tro och bibelläsning 
tar sig uttryck och därmed ett mål av det centrala innehållet. 
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8.4 Kerstin Ekman: Gud och Ginko 
 

Kerstin Ekmans textbidrag är en personlig reflektion kring Bibelns historiska språk och 
människans plats i skapelsen. Ekman använder sig av ett metaforiskt berättande där 
Ginko trädet, människan och Bibelns existens blir analogiskt och deras berättelser vävs 
samman. I Ekmans text finns delar av både en fiktiv och faktiv läsart liksom delar av 
de två olika tolkningsgemenskaperna. Ekmans text inleds med att Ginkgo trädets 
ursprung, ålder återberättas. Kunskapen om det som vi fått genom paleontologin 
konvergerar med citat från Thomas Manns berättelser om Josef och hans bröder 
(Ekman 2015:12). Jag förstår Ekmans avsikt som att försöka överbrygga den dikotomi 
som existerar mellan naturvetenskapernas hårda bevis av objektiv sanning och 
bibelberättelsernas tolkningsbehov av fiktiv myt.  
 

Den språkliga analogin och det metaforiska närmandet kommer först genom att Ekman 
har refererar Thomas Manns inledning i berättelserna om Josef och hans bröder ”Djup 
är det förgångnas brunn” (Ekman 2015:11) med att Ekman sedan övergår till att 
kommentera apropå ett fossilt fynd av ginkgon som daterats till 240 miljoner år 
gammalt att ”Men tänker man på de eoner då ginkgon utvecklades så är det ingen brunn 
utan en ofattbar avgrund utan botten” (Ekman 2015:12). Vidare skriver Ekman, ”Vi 
kan inte möta djuren som var samtida med ginkgo och dess föregångare annat än som 
fossil eller tecknade och animerade” (Ekman 2015:12). Jag förstår det som att Ekman 
genom att försöka visa på det rekonstruerande och tolkande momentet i 
naturvetenskap kan hon synliggöra vetenskapens berättelse som ”this is that”. Det icke 
absoluta anspråket på sanning visas bland annat med en referens till en BBC 
dokumentär och med den tillhörande kommentaren om ” […] man vet inte exakt” 
(Ekman 2015:12) och med en kommentar i sammanhanget av paleontologi liksom med 
ett språkval som ” […] har återskapat världen i våra föreställningar” (Ekman 2015:12). 
Detta sammantaget med de liknande språkliga metaforerna gör att jag upplever att 
Ekman vill försöka upplösa och mana till en fiktivare och mer odogmatisk förståelse.  
 

I Ekmans fall kan man anta att en litterärt läs kompetens har övats upp till den grad att 
en litterär värld kan användas för att förstå det egna livet och livet självt mer 
mångbottnat och det är en passande beskrivning på hur Ekman låter en dialogisk 
relation och konvergens uppstå mellan Ginkgo trädet och Bibelns berättelser, mellan 
Ginkgo trädet och människan och därmed mellan människan och Bibelns berättelser. 
Vid ett tillfälle börjar Ekman med att klargöra att ”Ginkgo är som flera andra växter 
skildkönad och individerna kan vara han träd eller hon träd” (Ekman 2015:12). Lite 
senare i texten kommer ”Med ett så urgammalt träd som ginkgon kan man inte vara 
säker på någonting. Inte ens könet är distinkt” (Ekman 2015:12). Lite senare igen 
”Frukt kan också bildas utan några frön, för det finns en företeelse som heter 
partenokarpi” (Ekman 2015:13). Direkt efter den sista meningen och i sammanhanget 
av partenokarpi, kommer konvergensen eller den litterära dialogen ”Den är inte 
ovanligt bland växter som liksom vi människor är skildkönade” (Ekman 2015:13). 
 

Budskapsläsningen som en fiktiv läsart inom den inom litterära tolkningsgemenskapen 
är en läsart som jag tolkar att Ekman vill lyfta fram i motsatts till en faktiv. I en 
textmening som kommer direkt efter den meningsbro mellan Ginkgo trädets 
partenokarpiska förmåga och människans skildkönade som jag menar att Ekman 
etablerar, föranleddes i sin tur av en personlig berättelse. Ekman beskriver en utflykt 
till Hellekis slott där två botaniskt kunniga herrar ska urskilja om ett Ginkgo träd där 
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var han eller hon. Därefter skriver Ekman ”Tanken att Hellekis ginkgo kan befruktas 
med vindburet pollen från ett han träd någonstans på Kinnekulle eller i världen är mer 
poetisk och tilltalande” (Ekman 2015:13).  
 

Här omkring kastar Ekman i min mening om betydelserna och jag förstår det som att 
det som tidigare av Ekman var en förståelsens pendlande rörelse mellan 
naturvetenskapen och bibelberättelserna där en egalitet förespråkats och den fiktiva, 
litterära läsarten prefererades så skapas nu ytterligare en förståelsedimension. Genom 
att den av naturvetenskapen kausala naturen får av Ekman representera det fiktiva och 
poetiska. Den gamla, kanske förlegade tvåkönade normen som nu genom bildspråket 
blir det tilltalande, det kända sätts i motsatts till den i sig själv komplexa och mytiska 
ginkgo trädet. Genom att nu istället referera till naturens egen komplexitet så öppna 
Ekman upp för bibelberättelsernas tolkningsmöjligheter. Det fiktiva och faktiva vrider 
sig runt varandra genom att det naturliga inte är så naturligt som det ibland förklaras. 
 

I Ekmans sista del av sitt textbidrag sammanförs bibelläsning med sin samtid och hon 
gör det med en faktiv läsart som jag sorterat som tillhöra den genom litterär 
tolkningsgemenskapen. Inom den genom litterära tolkningsgemenskapen fungerar de 
litterära texternas repertoarer som kulturellt konstruerade. Ekmans faktiva läsart både 
synliggör det Ekman kallar att ” […] att ta vara på den kulturella kontexten” (Ekman 
2015:14) och ”Han använde sin tids språk och dess självklara sätt att tänka” (Ekman 
2015:15). Men jag förstår det även som att Ekman låter en annan tid skapa en dialog 
med hennes samtid ”Vi har kommit in i en tid då könstillhörighet och dess benämningar 
har problematiserats” (Ekman 2015:15). Ekmans slutsats om att Bibeln bör läsas faktiv 
i detta avseende grundar hon på ”Jag har själv hört Svenska kyrkans chefsteolog Cristina 
Grenholm tala om Gud som han. Och det måste hon ju göra om hon vill följa Jesu sätt 
att tala om Gud. Han kallar honom fader och säger tveklöst han” (Ekman 2015:14). Att 
vara synliggöra och vara trogen den litterära ideologin blir i Ekmans fall en litterär 
kompetens av litterär suveränitet. Den faktiva läsningen har en inom litterär avsikt. 
 
Ekmans fiktiva läsart innehåller lager av den faktiva läsningen och delar av 
ämnesplanens utbildningsmål. Hennes faktiva läsning av Bibelns språk antyder att hon 
kopplar olika människosyner till olika sammanhang vilket är ett centralt mål i 
ämnesplanen. Men likväl framstår hennes avsikt och syfte att vara ett av förståelse och 
respekt för. Vilket är en formulering ur ämnes syftet och ett bildningsmål. Ekmans 
bildning och träff på ämnessyftet är stor utifrån sin litterära kompetens vilket kommer 
till uttryck i hennes textbidrag. Hennes kunskaper om och respekt som förståelse för 
olika sätt att tänka, tolka och leva är ämne syftets bildningsmål. Hennes analog mellan 
Ginko och Bibelns berättelser är en där naturvetenskap och tro vävssamman och blir 
egalitära. 

    
  
8.5 Fängslad: Inledning av Tatjana Brandt & 
Överhettad känsla och ambivalent kunskap, 
En essä om Frances Burney 
 

I inledningen beskriver Tatjana Brandt skönlitteraturens betydelse för hennes tillvaro. 
Digitalisering och internet har gjort informationen ändlös och har förändrat 
förutsättningarna för många att kunna betrakta världen på ett helt nytt sätt. Men hon 
funderar också kring hur mening ska skapas i ett allt intensivare brus. Den fiktiva 
läsarten är dominerande hos Brandt och den inom litterära tolkningsgemenskapen. Ett 
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tydligt exempel är när hon beskriver sin ”Förhoppningen om att litteraturen och livet 
ska tala med varandra på ett omstörtande sätt” (Brandt 2017:24). Hennes plan för att 
finna fäste:  
 

Vad jag är ute efter handlar om att leva lite mindre i nuet och i stället lite mer 
betona det meningsfulla, det cykliska, betydelsestrukturernas förändring över 
tid. Jag vill lyssna till röster ur det förflutna som närmar sig tillvaron med en 
annan samtids konflikter, förförståelse och fördomar. Jag vill leva mig in i den 

här blicken så att den följer med mig in i moderniteten som ett sidoljus (Brandt 
2017:11). 

 
Några rader senare skriver hon om en eventuell förhoppning att läsning av tusentals 
sidor engelsk 1700-talslitteratur kan leda till ”Kanske kan ett längre historiskt perspektiv 
hjälpa mig att handla klokt politiskt också? Säkert är det inte, men det är ett slags 
bakomliggande förhoppning” (Brandt 2017:11). Detta kan beskrivas som att en i första 
omgång fiktiv läsning även har effekten av ett genom litterärt syfte, att kunskap om det 
förflutna ger perspektiv på samtiden. Några sidor fram och år senare vilket innebär att 
Brandt hunnit få barn som i sin tur blivit gamla nog för att Brandt ska kunna återgå till 
sitt skrivande och läsande så upptäcker hon Rousseaus verk. Brandt beskriver hur hon 
inte kunde släppa honom efter fått honom i sina händer: ”Under partiers som skildrar 
hans vandringar växlar texten mellan rytmisk fotlunk och suggestiva utblickar som 
glider ut i drömska fantasier. […] Och jaget är satt under litteraturens attack” (Brandt 
2017:14). 
 
Jaget som är satt under litteraturens attack läser jag som att Brandt drabbas av den 
litterära föreställningsvärlden så hon uppslukas till den grad att hon upplever 
oreflekterat. Denna beskrivning är tillhörande den inom litterära och fiktiva läsningen. 
Under sina studier i litteraturvetenskap beskriver Brandt sin besvikelse över att bara två 
kvinnliga författare var på litteraturlistan. Brand visar i hur hon medvetet växlar mellan 
läsarter utifrån vad hon har för syfte med sin läsning. ”Den ene var Jane Austen, och 
jag minns hur jag koncentrerade mig på att bortse från romantiken, som jag uppfattade 
som förpestad av flickboksnaivism, och i stället beslutsamt gick in för att glädja mig 
över ironin” (Brandt 2017:15). 
 
Den inom litterära och fiktiva läsarten menar att litterära texter är mångbottnade och 
har många meningslager. Dock så har den genom litterära tolkningsgemenskapen ett 
riktat syfte med sin läsavsikt. Brandts läsning skulle kunna beskrivas som fiktiv läsning 
från ett genom litterärt utgångsläge. I Sin läsning av Frances Burney kommenterar 
Brandt bland annat med ”Jag har insupit hennes stil. Jag har kämpat för att få se en 
skymt av världen ur hennes historiska och existentiella ögon” (Brandt 2017:16). 
 

När man läser överger man sig själv, inlevelsen trevar sig in i en ny kropp, nya 
förutsättningar, dofter, möjligheter och begränsningar. […] Främmande 
repliker sägs och levs ut i ett som om det vore jag. Jag lägger undan boken och 
känner hur textens röst fortfarande verkar i mig. Hur jag ljuder av någon annans 

ord (Brandt 2017:21). 
 
Det Brandt sätter ord på sorterar jag mot en fiktiv läsart och tillhörande den inom 
litterära tolkningsgemenskapen och budskapsläsningen. Brandts beskrivning pendlar 
mellan att försöka förstå det annorlunda men med avsikten att låta det eka mot Brandts 
egna liv. Det avgörande för att sortera det som jag gjort är för att hon först tar del av 
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den litterära, egna och främmande världen på dennes egna villkor och sedan låta den 
förbli egen och främmande i mötet med sig själv. Sitt förhållande till Frances Burney 
skriver Brandt om som ”Min relation till henne handlar om att lära mig se det självklara 
på nytt” (Brandt 2017:29). Den meningen skulle kunna träffa mot alla läsarterna och 
tolkningsgemenskaperna. Dock utifrån en helhet läsning av Brandt har jag valt att 
betrakta det som en fiktiv läsning som liknas vid en budskapsläsning där ting i Brandts 
vardag kan betraktas som fenomen genom den litterära erfarenheten. 
 
Lite senare sätter Brandt ord på sin läsning enligt följande:  
 

Att ta till sig en bok, vara öppen för hela dess spektrum av komplexitet och 
lagringar av känsla är bara hälften av läsningen […] Den första läsningen kan 
aldrig bli tillräckligt fördomsfri och mottaglig, medan den andra aldrig kan bli 
tillräckligt sträng. Ett lika enkelt som genialt sätt att genom upprepning hantera 

läsarens vacklan mellan inlevelse och tanke (Brandt 2017:54).  
 
Likt de enskilda bibelberättelsernas behov av att läsas med hela Bibeln som bakgrund 
uppfattar jag Brandt mening som att ett litterärt verk kan läsas om och en djupare 
förståelse av verkets värld kan skärpas. 
 
Brandts fiktiva läsart är en som möjliggör en faktiv utläsning i ett retroperspektiv just 
på grund av sin förmåga att betrakta och behålla den litterära världen suverän. 
Ämnessyftets bildningssträvanden av beredskap och förståelse för har Brandt utvecklat 
till en komplex inställning där mångfalden av skärskilldheter ger möjlighet till 
kalejdoskopiskt seende. Kännetecken och uttryck för olika individer och grupper i 
omvärlden och i förfluten tid definierar Brandts många olika utbildningsmål och 
antyder därmed ämnesplanens utbildningsmål. 
 
 

9. Resultat 
 

Jag har först undersökt på vilket sätt bildningsmål respektive utbildningsmål framträder 
i religionskunskapsämnets ämnesplan liksom hur är de relaterade till varandra. I nästa 
skede undersöktes hur bildade och erfarna läsare av skönlitteratur förhåller sig på olika 
sätt till litteraturen och hur dessa skilda sätt konvergerar med religionskunskapsämnets 
utbildnings- och bildningsmål. De fem frågor som ska försöka besvaras är: 
 
-I vilka avsnitt och på vilket sätt framträder bildningsmål respektive utbildningsmål i 
religionskunskapsämnets ämnesplan? 
-Hur är ämnets bildnings- respektive utbildningsmål relaterade till varandra? 
-Vilken eller vilka läsarter går det att se spår av i textförfattarnas skriftliga bidrag? 
-Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av religionskunskap 1:s ämnesplan? 

-Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av religionskunskap 1:s ämnessyfte?  
 

 

9.1 Spänningen i Religionskunskapsämnets olika delar 
 
Till att börja med har jag visat att i gymnasiet och religionskunskap 1 kan en lärare utgå 
ifrån att det är de kunskaper och erfarenheter som elever redan har som ska utvecklas, 
breddas och fördjupas. Mitt utgångsläge är att eleven redan är innehavare av 
faktakunskaper sedan tidigare skolgång, grundskolans nio år. Utifrån min tolkning av 
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Segolssons hermeneutiska kunskapsteori är gymnasiet den del av den samman-
hängande utbildningen där samtal och diskussion mellan elever, elever och lärare, elever 
och material m.fl. varianter flyttar den lärande och didaktiska fokusen från 
informationsinhämtning till kunskapsanvändning. För att möjliggöra att kunskaper kan 
breddas, fördjupas och utvecklas skulle en väg vara att redan tillgodogjorda kunskaper 
och föreställningar problematiseras ytterligare genom att fler variabler läggs till. 
Skolverkets skrivningar om begreppet intersektionalitet kan vara en ingång. Ytterligare 
en variant är att utifrån Segolssons begrepp subjektet i objektet diskutera grunderna för 
vad tolkning och kunskap är och hur de samverkar. 
 

Förståelse för har jag valt att tolka som något som är fastare än kunskap. Det är även 
något som utvecklas ur ett ansamlande av kunskap och ett samlande av varierade 
kunskaper. Skolverkets avsikt tycks med denna formulering sträcka sig utöver den tid 
och de mål som är bundna till det enskilda kurstillfället religionskunskap 1 och skoltiden 
sammantaget. Kunskaper i och förståelse för kan beskrivas som bildningsmål som kommer 
av ett ansamlande av faktakunskaper genom skolans utbildning. Om jag blickar ut från 
Biesta så möjliggörs en sammankoppling av Biestas kvalificerande uppgift med ämnets 
syfte på så sätt att det är konkret de värderande målen som skolan ska jobba för. Dessa 
ska resultera i att elevers inställning och benägenhet påverkas. En förståelse för består av 
ett innehåll som skvallrar om att t ex en elev förstår hur saker och ting hänger samman 
i livet. Likaså förutsätter förståelse att eleven har ett omdöme där tidigare kunskap och 
erfarenhet kan jämföras med ny och annorlunda information. Den grundläggande 
förmågan att kunna jämföra möjliggör även en förståelse för ett konsekvenstänkande 
liksom en inlevelse till att komma på nya aspekter, analogier av saker och ting. Om 
målet är sådant så menar jag att skolans och den enskilda lärarens uppgift är att fundera 
kring vad som är gynnsamma förutsättningar för att faktakunskaper ska genomsyras av 
värden som består och möjliggör öppenhet, respekt och förståelse. 

 
Hur man väljer att benämna vittnar om hur man kategoriserar. Skolverkets 
formuleringar,där framställningen framstår som ett förenklat och begränsat urval av 
olika grupper och deras kollektiva egenskaper, utgör inte i första hand en problematik 
i fråga om Skolverkets åsikter. När kriterier som använts för kategorin världsreligioner 
inte tydliggjorts är det snarare en praktik som har med Biestas begreppsapparat 
socialiserande effekter att göra och då i form av missande av målet. Att säga en sak och 
sedan göra något annat skapar en konflikt eller två möjliga lärdomar. Vilken får förtur? 
Hur vi som lärare i praktiken undervisar i klassrummet betyder lika mycket för våra 
elever som det som innehållet tangerar. Om vi strävar mot att skapa en förståelse för 
olika tolkningar och kunskapers grunder måste vi synliggöra och möjliggöra insyn för 
elever i de kunskapsanspråk som vi delar ut i klassrummen. Formuleringen som 
tangerar homogena grupper med unison människosyn och gudsuppfattning är en 
förenkling. Det kan också vara en utbildningsmässig nödvändighet, pragmatiskt 
bedömt. Men att påpeka att det just är en förenkling är också en lärares skyldighet. 
Skyldigheten består i ansvaret att göra så som man säger och leva enligt hur man lär. 
Likaså att ta ansvar för den kunskap du sänder vidare. Lärare får inte vara 
mytförlängare. Sammantaget är religionskunskapens centrala innehåll enligt min analys 
inte i samklang med formuleringarna i ämnessyftet.  
 
Skolverket beskriver ett samhälle som är präglat av mångfald och innehåller människor 
som tänker och lever på olika sätt. Det som ämnets syftesskrivningar innehåller, tolkat 
från Biestas axlar är socialiserande normer och värderingar som svensk skola önskar 
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överföra. Det är den svenska skolans normerande mål. Begreppen och formuleringarna 
som beredskap, kunskap om, olika sätt att tänka, respekt och förståelse för förutsätter det som 
Segolsson beskrivit som förkroppsligad kunskap mot förståelse. Elever måste ges chans 
att träna kunskapen i praktik för att kunna omvandla den till färdighet och förtrogenhet. 
I Segolssons hermeneutiska kunskapsmetafor är det den nya kunskapen som ger en 
elev möjligheten att komplicera den redan hållna kunskapen. Att lära sig innebär inte 
bara att öka kunskapsmassan för elever utan fastmer att skapa ytterligare klangbottnar 
i den redan hållna kunskapen. Om tidigare erfarenheter och kunskaper ligger till grund 
för hur nya tillägnas är det nära till slutsatsen att för att kunna leva i Skolverkets 
samhällsbeskrivning krävs praktisk erfarenhet. Samtal och diskussion är ett nödvändigt 
sammanhang för att elever ska kunna möta sina egna som fiktiva tolkningars rikliga 
variation och låta det ligga till grund för kunskapandet.  
 
Kunskapskraven beskriver hur elevers prestationer ska bedömas utifrån de olika 
betygskriterierna E, C och A. Det finns en push- and pulleffekt och genvägsrisk att 
arbetsmomenten och dess informativa innehåll riktas, pushas mot så att kunskaps-
kravens bedömningar möjliggörs. Det innebär att det finns också en pulleffekt till att 
undervisningen stannar vid kunskap om och förstärker de statiska och homogena 
bilderna av olika grupper som det centrala innehållet har potential att generera. Kravet 
på mätbarhet kan mot bakgrund av Biestas forskning beskrivas som en effektivisering 
av undervisningsunderlaget och riskerar därmed att få en framskjuten funktion. Frågan 
blir hur mäter, testar och väljer man delar av det som beskrivs som ”en beredskap att förstå 
och leva i ett samhälle präglat av mångfald”? Det behöver inte vara bara det ena eller det 
andra frågan om kunskap och värden. Frågan är hur vi hinner med bägge? Fakta är 
fakta medan kunskaper varierar. Min slutsats är att det som återstår är att lägga värdena 
i hur vi lär ut och därmed hur och  vad eleverna lär. 
 
Biestas forskning har hjälpt till med att uppmärksamma att det först och främst finns 
ett samband och en dialogisk relation mellan en utbildnings kvalificerande, 
socialiserande och subjektifierande delar. Kort och gott skulle det kunna beskrivas som 
att hur vi lär något påverkar vad vi lär. För att vad vi lär påverkar hur vi lever är en 
vedertagen tes. Det är också en tes som förutsätter en förståelse för samband. När det 
kommer till barn, ungdomar och unga vuxna är alltså ordningsföljden fel och 
förutsättningarna måste vridas om. Segolssons hermeneutiska analys av lärande-
begreppet pekar mot att innehållet inte är det viktigaste utan att en förståelse för hur vi 
väljer att förhålla oss till ny kunskap liksom det vi förtillfället själva beskriver som vår 
kunskap kan hjälpa elever och lärare att generalisera en ämnes- och domänspecifik 
kunskapskonstruktion till att bli en metaförståelse. 
 
 

9.2 Kuchen, Ekman & Brandt 
 
Kuchen´s läsning av biblilska berättelser har jag sorterat som överhängande inom 
litterärt och med en fiktiv läsart. Bibeln som litterärt verk är något eget och främmande 
och måste förstås utifrån sina egna villkor. Läsningar av mer erfarna och konventions-
kunniga läsare kan visa vägen för hur de enskilda berättelserna bättre kan förstås mot 
bakgrund av Bibelns helhet. Genom att möta de fenomen som en biblisk text processar 
kan vedertagna sanningar sättas i nytt ljus utan att för den skull ge uttryck för att en 
litterär text är gestaltad verklighet. Bibelns berättelser kan med Kuchen´s läsning 
generera budskap. Kuchen´s kunskaper om Bibelns berättelser är en respekt och 
förståelse för dess mångtydighet och litterära suveränitet. Detta tangerar ämnessyftet i 
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religionkunskap. Kuchen antyder också en specifik kännedom om hur kristen tro och 
bibelläsning tar sig uttryck och tangerar därmed även ett mål för ämnesplanen. 
 
I Ekmans text finns delar av både en fiktiv och faktiv läsart, dock med en överordning 
för den fiktiva. Genom att sammanväva en fiktiv och faktiv läsart så växlar Ekman 
mellan tolkningsgemenskaperna. Med språkliga metaforer och analogier så svänger 
Ekman runt frågan på hur man kan läsa vad och låter den litterära och vetenskapliga 
världen konvergera. Dock så är den fiktiva överordnad utifrån dess tolknings-
möjligheter av mångtydiga meningserbjudanden. Ekman läser Bibelns berättelser 
faktivt men tenderar hela tiden till den inom litterära tolkningsgemenskapen ifråga om 
mening. Ekmans läsning träffar mot delar av ämnesplanens utbildningsmål i sin läsning 
av Bibelns språk av olika människosyner till olika sammanhang. Ekmans bildning och 
litterära kompetens kommer till uttryck i hennes kunskaper om och respekt som 
förståelse för olika sätt att tänka, tolka och leva, vilket sammanfaller med ämnessyftets 
bildningsmål. Analogin mellan Ginko och Bibelns berättelser är en där naturvetenskap 
och tro vävs samman och blir egalitära. 
 
Den fiktiva läsarten är dominerande hos Tatjana Brandt och den inom litterära 
tolkningsgemenskapen. Brandt ger uttryck för att en fiktiv läsning även kan ha genom 
litterära motiv. Som utbildad inom litteraturvetenskap kan Brandt medvetet växla 
läsarter utifrån syftet med läsningen. Budskapsläsningen Brandt praktiserar ger sig 
tillkänna genom att litterära världar är unika. Brandts fiktiva läsart möjliggör en faktiv 
utläsning i ett retroperspektiv på grund av att den behåller den litterära världen suverän. 
Ämnessyftets beredskap och förståelse för har gett Brandt möjlighet till ett 
kalejdoskopiskt seende. Kännetecken och uttryck för olika individer och grupper i 
omvärlden och historia antyder därmed ämnesplanens utbildningsmål. 
 

10. Diskussion 
 
Det tvådelade syftet kommer av att jag först har undersökt på vilket sätt bildningsmål 
respektive utbildningsmål framträder i religionskunskapsämnets ämnesplan och hur de 
är relaterade till varandra, för att i nästa skede undersöka hur bildade och erfarna läsare 
av skönlitteratur förhåller sig på olika sätt till litteratur och hur dessa skilda sätt 
konvergerar med religionskunskapsämnets utbildnings- och bildningsmål. Frågorna jag 
använt att arbeta efter är:  

 I vilka avsnitt och på vilket sätt framträder bildningsmål respektive 
utbildningsmål i religionskunskapsämnets ämnesplan? 

 Hur är ämnets bildnings- respektive utbildningsmål relaterade till varandra? 
 Vilken eller vilka läsarter går det att se spår av i textförfattarnas skriftliga bidrag? 

 Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av religionskunskap 1:s 
centrala innehåll? 

 Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av religionskunskap 1:s 

ämnessyfte?  

 
Jag tänker diskutera undersökningens resultat med start i fråga ett och två, grund-
förutsättningarna för spänningarna i ämnesplanen. Därefter kommer jag att 
sammanfläta diskussionen med fråga tre, fyra och fem. Den tidigare litteraturstudien 
tillsammans med inledning, bakgrund och tidigare forskning kommer fungera som 
bollplank för diskussionen och reflektionen runt undersökningens empiriska slutsatser. 
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10.1 Spänningarna i ämnesplanen 
 
Ämnesyftets formulering ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att 
elever breddar, fördjupar och utvecklar kunskap om religioner, livsåskådningar och etiska 
förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”, ”Kunskaper om samt förståelse 
för kristendomen och dess traditioner (…)” och ämnesplanens formulering  
”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” har jag tolkat 
som att elever redan har kunskaper, erfarenheter och föreställningar från tidigare 
undervisning, vilket är de som ska breddas och fördjupas. Ämnesplanens kursinnehåll 
har jag analytiskt valt att beskriva som ensidigt och förenklat genom att beskriva att 
undervisningen kan resultera i ett studie av statiska och homogent konstruerade 
grupper enligt otydliga och svepande principer. Om vi förstår Biestas val att betrakta 
utbildningar som görande så sätter det fokus på att vad vi lär och hur vi lär det bör inte 
skilja sig åt. Kunskapande är ett görande helt enkelt. Spänningen uppstår nu mellan 
religionskunskapens ämnessyfte och dess studiepraktik och studieobjekten. De positiva 
och intentionella socialiserings- och subjektifieringseffekterna kan utebli på grund av 
att skolan gör och säger olika saker.  
 
Med erfarenheter från Segolssons forskning så är rörelsen av lärande inte nödvändigtvis 
primärt att lägga mer stoff bakom sig utan att lyfta fram de tolkningar som alla har med 
sig från tidigare undervisning och undersöka dessa tillsammans i klass eller mot 
förslagsvis annorlunda andra från litteraturen.  
 
Jag påpekade även att kriterierna för kritiken av religionskunskapsämnets utformning 
skiljer mellan en fristående kurs och en del av en utbildning som i sig är en skolgång på 
tolv år. Det finns därmed en tendens i det centrala innehållets beskrivningar som i 
kombination med ett eventuellt förstärkt faktakunskapsuppdrag från Skolverket 
resulterar i att undervisningen i religionskunskap 1 kan bli ett ämne där det Brömssen 
beskrev som ”faktabombning” och kunskaper om blir normerande för under-
visningspraktiken. Likaså öppnar det för en baklängespedagogisk praktik där 
effektiviteten blir den styrande faktorn i enskilda lärares planering. Första året på 
gymnasiet är det tionde året i en skolgång och elever bör vid tillfället ha mött och 
studerat religionskunskap under många år. Utan analytiska mål och en undervisning där 
dialog mellan skilda tolkningar praktiseras som enligt Segolsson är grunden för genuin 
kunskap riskerar utbildningen i religionskunskap missa såväl sina utbildnings- som 
bildningsmål och därmed även skapa obalans mellan de kvalificerande, socialiserande 
och subjektifierande målen.  
 
Nästa spänning som framträdde var den mellan ämnessyftets formulering att ” (…) ge 
eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 
mångfald”, “(…) utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” och 
ämnesplanens kunskapskravskriterier. Spänningen beskrevs som att ämnessyftets 
formuleringar tangerar en praktisk sida av kunskapsbegreppet där en förtrogenhet och 
färdighet utvecklats av dialog och tolkningsbrytning. Kunskapskravet å sin sida 
förstärker bilden av kunskap som kunskap om, som informativ och möjlig att mäta. Med 
hjälp av Biestas och Segolssons forskning och perspektiv har jag valt att förstå och 
betrakta religionskunskapens ämnessyfte som bestående av skolans socialiserande 
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uppdrag och bildningsmål. I ett perspektiv grundat i Segolsson menar jag att de 
bildande målen kan bli lidande med ett ökat fokus på faktakunskap och mätbarhet 
liksom en minskande praktik av analys och dialog. Sammantaget är att en utbildnings 
strävanden mot bildning och i uppsatsen fall en utbildning på den gymnasiala nivån 
måste öppna upp för att elever inte förblir passiva mottagare av faktakunskap i 
klassrummen. En förståelse för och en kunskap i är både ett processuellt kunnande och 
en förtrogenhet med det som Segolsson beskriver som en aktör som både formar och 
formas. Att elever redan i gymnasiets tre år blir vana vid att vara delaktiga i dialog och 
samtal och att såväl själva som i grupp kritiskt reflektera runt sitt lärande föreställer jag 
mig har en positiv inverkan inom alla Biestas kategorier under utbildningstiden. Likaså 
har jag svårt att föreställa mig att efter avslutad utbildning skulle elever som blivit vana 
vid att ha inflytande och möjlighet att påverka skulle lägga det åt sidan inom andra 
områden och i sitt fortsatta liv. Brukar man inte tala om ringar på vattnet? 
    
 

10.2 Vilken eller vilka läsarter går det att se spår av i textförfattarnas 
skriftliga bidrag? 
 
Min slutsats är att alla tre författarna Kuchen, Ekman och Tatjana beskrev en läsning 
där båda varianterna av läsarterna fiktiv och faktiv och tolkningsgemenskaperna inom- 
respektive genom litterär framträdde. 
  
 

10.2.1 Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av religionskunskap 
1:s centrala innehåll? 
 
Kuchens, Ekmans och Tatjanas texter hade alla spår av kunskaper och förmågor som 
jag kopplade till det centrala innehållets utbildningsmål i religionskunskap 1. Dessa 
bestod i Kuchen´s fall av kännedom om och av kännetecken och uttryck för kristen 
praktik. I Ekmans fall rörde sig om att koppla olika människosyner till olika 
sammanhang. Tatjana synliggjorde sin kunskap om olika kännetecken och uttryck för 
olika individer och grupper i förfluten tid som i omvärlden. 
 
 

10.2.2 Vad av det som textförfattarna beskriver har spår av religionskunskap 
1:s ämnessyfte? 
 
Alla tre textförfattarna Kuchen, Ekman och Tatjanas texter har spår av 
religionskunskap 1:s ämnessyftes bildningsmål. Kuchen genom att visa respekt och 
förståelse för bibelberättelsernas mångtydighet och litterära suveränitet. Ekman genom 
uttryck i hennes kunskaper om och respekt som förståelse för olika sätt att tänka, tolka 
och leva. Tatjana med en bred beredskap för förståelse för mångfald. Dock så tycks det 
finnas ett samband mellan den inom litterära tolkningsgemenskapen och den fiktiva 
läsartens teoretiska manifest med ämnessyftets värdenorms- och bildningsmål.  
Liksom de slutsatser som jag, Christenson kom fram till i den förgående 
litteraturstudien av tre forskningsbidrag framstår det som att bägge studiernas slutsatser 
eventuellt korrelerar mot en ökad positiv effekt av att en läsares ”syn på” och 
”respekten för” någon annan, som unik och som ett mål i sig tilltar med ett skönlitterärt 
läsande. Hos både Kuchen, Ekman och Tatjana är det i formen av mångtydighet och 
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litterär suveränitet liksom varierade tolkningsmöjligheter av mångtydiga menings-
erbjudanden. 
 
I litteraturstudien var en av slutsatserna att en läsare av skönlitteratur kunde öka sin 
förmåga till individualisering. En annan att läsare utvecklar en hållning av tålmodighet 
som består av en vana att ting inte alltid är som de framstår vid första ögonkastet och 
att det därmed kunde motverkar föregripande beslut. Dessa tolkar jag som att ligga i 
linje med de bildningsmål som ämne syftet framskrivet som: ” […] att elever breddar, 
fördjupar och utvecklar kunskap om religioner, livsåskådningar och etiska 
förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”, ”Kunskaper om samt 
förståelse för […]”, ”möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 
samhälle präglat av mångfald”, “[…] utveckla respekt och förståelse för olika sätt att 
tänka och leva”. Den är ett perspektiv som innefattar det som i Segolssons 
hermeneutiska perspektiv beskrevs som behovet av att tänka med det främmande och 
inte bara om det. Om människor som litterära verk betraktas och behandlas som 
suveräniteter och självkonstituerade mål ökar erbjudandet av annorlundahet. Om då 
även den som betraktar förstår att det den ser innehåller delar av den själv borde en bra 
grund vara lagd för en ökad förståelse i världen.      
 
Kuchens och Tatjanas fiktiva läsart som en praktik av att försöka förstå ett verk utifrån 
sin helhet och på dess egna villkor skulle kunna vara ett sätt som kan vara vägledande 
för ett religionskunskapsdidaktiskt planerande av ett undervisningsmoment. Det kan 
förslagsvis låta elever träna att en förståelse för ett främmande perspektiv måste 
konstitueras utifrån det studerades kontext.  I ljuset av Segolssons hermeneutiska 
forskning skulle det kunna innebära att i ett arbete med att söka förståelse för ett 
annorlunda perspektiv synliggörs även den egna förförståelsen. Gymnasieskolan 
innehåller elever med olika bakgrunder och skiftande erfarenheter. Genom att använda 
sig av hermeneutisk och läsartsorienterad undervisning skulle en eventuell öppning 
kunna skapas för att alla olika elever kan samtala och både upptäcka varandra och sig 
själva.     
 
Sammantaget pekade alla tre textanalyserna på att alla tre textförfattarna växlade 
medvetet mellan faktiv och fiktiv läsart. Utifrån grundförutsättningarna att alla tre är 
äldre, färdig- som vidare utbildade och erfarna inom litteraturrelaterade yrken var det 
kanske inte helt oväntat att deras läsarter och tolkningar träffade övervägande mot 
religionskunskapens bildningsmål i min tolkning. Dock så är sambandet mellan fiktiv 
och faktiv läsart i deras texter en uppmaning, vilken kan förstås som att med Biestas 
termer nå de socialiserande och subjektifierande målen med ämnesplanens 
utbildningsmål innebär att återställa pendeln tillbaka mellan bildning och utbildning. I 
denna process är även den genom litterära och faktiva läsningen högst relevant. I en 
undervisningskontext är det kanske den mest relevanta för dess möjlighet till att 
avgränsa, precisera och synliggöra mindre och tydliga delmål. Med didaktisk tydlighet 
och struktur liksom ett avgränsat syfte i linje med ett förväntat mål kan arbetsmoment 
innefattande skönlitteratur ligga till grund för att uppfylla utbildningsmål och nå 
bildning i form av litterär kompetens. 
 
 

10.3 Vidare forskning 
 
Konstruera arbetsmoment utifrån den genom litterära tolkningsgemenskapens 
avgränsade avsikter och experiment forska på elevers skriftliga texter. Nästa steg skulle 
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vara aktionsforskning eller kooperativ validitetsforskning ute i undervisningen. Med 
Segolssons fenomenologiska livsvärlds- och hermeneutiska utgångsläge och perspektiv 
skulle kvalitativa forskningsintervjuer där skolungdomar själva få sätta ord på sin 
upplevda betydelse och tillskrivna mening om skönlitteraturens, skolbibliotekens och 
skolbibliotekariens under skoltiden. Klassrumsstudie av elevers texter gjorda utifrån 
narrativ analys av skönlitterära och fiktiva gestalter.  
 
 

 10.4 Metoddiskussion 
 
Metoden av textanalys och tolkning baserad på Mossbergs avhandling erbjöd 
möjligheter att i analysen av textbidragen praktisera det som Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann i boken Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver som ett perspektivistisk 
subjektivitet (Kvale & Brinkmann 2009:228) då metoden möjliggjorde att jag kunde 
inta och applicera olika perspektiv och variera mina frågor och tolkningar. Detta var 
också ett gränsland som visade sig i sammanhanget av ett pressat tidsschema kunna 
resultera i att jag ständigt oroade mig för selektiva tolkningar. Indelningen i fiktiv och 
faktiv läsart möjliggjorde kategorisering Men när dessa rörde sig runt mellan 
tolkningsgemenskaperna skapades aspekter som både bestod i positiv komplexitet men 
också komplicerade sorteringen. Mossbergs två tolkningsgemenskaper är två som rör 
sig emot varandra och har inte alltid en självklar och tydlig skiljelinje sig emellan. 
Genom att fästa läsarterna vid vad jag ansåg vara deras praktiska sida, dess 
konsekvenser och utbildnings- och bildningsmålen fick jag tydligare skiljelinjer vilket 
kom i linje med undersökningens syfte. 
 
 

11. Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka om skönlitteraturen kan skapa en undervisning som 
skapar balans mellan dels religionskunskap 1:s ämnes syfte förstått som bildnings- och 
socialiserande mål. Liksom ämnets utbildningsmål beskrivna i det centrala innehållet.  
Genom texttolkning av läroplanen i religionskunskap för gymnasiet och textanalys av 
skönlitterära och bibelläsares texter undersöks deras relation till litteraturen och hur 
deras skilda sätt konvergerar med religionskunskapsämnets utbildnings- och 
bildningsmål. Tre textbidrag analyserade utifrån frågorna om vilken eller vilka läsarter 
det går det att se spår av och vad av det som beskrivs har spår av religionskunskap 1:s 
centrala innehåll och ämnes syfte. 
 
Tolkningen av textanalyserna kom fram till att alla textförfattarna visade spår av både 
en fiktiv- som faktiv läsart och att de gjorde bruk av olika läsningar i relation till olika 
tolkningsgemenskaper. Tolkningen av de tre författarnas texter synliggjorde också på 
olika sätt hur deras läsning och förhållningssätt till både bibelberättelserna och 
skönlitteraturen kan förstås mot bakgrund av min tolkning av läroplanen för 
religionskunskapsämnet, och fanns vara i likhet med både bildningsmålen i 
religionskunskap 1:s ämnessyfte och de utbildningsmål som det centrala innehållet ställt 
upp. Avslutningsvis diskuteras förslaget att i ljuset av undersökningens slutsatser 
framstår den fiktiva läsarten kunna främja bildningsmål. Genom en utbildningspraktik 
innehållande skönlitteratur, samtal och avgränsade tolkningsmål kan den faktiva 
läsarten med den genom litterära tolkningsgemenskapens preciserade avsikter ligga till 
grund för en undervisning som både uppfyller kursmål och strävar mot bildning.  
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