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Abstract 

The aim of this study is to see how religion is reflected upon in the curriculum of the 
compulsory school, years 1–10, in Iceland with special emphasize on how religious di-
versity can be seen in it. From a religious didactics perspective, the question of whether 
the curriculum on religion reflects on learning about- or learning from religions will be 
examined through a concept first used by Michael Grimmitt and Garth Read (1975). Fur-
thermore, Beckford’s (2003) concept of religious diversity is analyzed in relation to the 
religious affiliation in the Icelandic society and his concept on religious pluralism is dis-
cussed with regards to the analyzed curriculum. Iceland, seen from a religious point of 
view, has changed profoundly the last decades in regards to a decline of members in the 
National Church. In 1976 the first instructions for learning about other religions than 
Christianity were introduced to the curriculum. The study analyzes the curriculum of the 
subject called Social studies, which includes several subjects including religion and also 
the religious affiliation map. Firstly, the words religion and religions were used in order 
to detect the references to religion in the curriculum. A qualitative content analysis was 
used on the data in describing the subject content of these references. Beckford’s concept 
on religious diversity was then analyzed in relation to the statistics on religious affiliation 
in Iceland. In a third step, religious diversity was used as a search word to find how it is 
reflected in the curriculum. Beckford’s concept of religious plurality was applied on the 
result in order to discover how it is reflected on. The results show that, if using Beck-
ford’s definitions on religious diversity, the Icelandic religious affiliation does not mirror 
a societal situation characterized by religious diversity. The study also shows that the 
curriculum includes religious diversity, but does not necessarily include religious plurali-
ty when Beckford’s concept is applied. The focus in the curriculum is on Christianity, and 
it is based on the concept of learning about religion with a very little amount of learning 
from religion. Previous research shows that there is a need for more student centered edu-
cation and more discussion about the diversity of religions. This study shows that the 
society and curriculum is attuned with Christianity as the superior religious tradition, but 
it also shows that the Icelandic society, through the curriculum, teaches about religious 
diversity, although not necessarily with a religious pluralistic point of view. 
 
 
 
 
Nyckelord: Island, religiös tillhörighet, kursplan, religionsundervisning, religiös mång-
fald, religiös pluralism 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Islands religiösa tillhörighetskarta har under de senaste decennierna förändrats 
med en större invandring av människor från länder utanför Europa. För cirka 30 år 
sedan var 93 % av befolkningen medlemmar i den evangeliskt-lutherska nation-
ella kyrkan, sedan dess har antalet medlemmar sjunkit avsevärt (Gunnarsson, 
2008, s. 16). Den nationella kyrkan har blivit mer självständig men har fortfarande 
goda finansiella avtal med staten (Pétursson, 2011, s. 198–199). 

Den isländska obligatoriska grundskolan är uppdelad utifrån årskurserna 1–4, 
5–7 och 8–10. Eleverna börjar således i 1a klass när de är sex år gamla. De första 
instruktionerna att lära ut om andra religioner för isländska grundskolan kom år 
1976. Sedan dess har undervisningen om andra religioner än kristendomen ökat. I 
den nuvarande läroplanen (2013) för grundskolan på Island är religionsämnet in-
tegrerat i ämnet Social studies. Richardsson (2011) menar att skolan kan ses som 
en spegel av samhället, samtidigt som den kan verka för samhällsförändring (Ri-
chardson, 2004, s. 11). Med detta som bakgrund är det intressant att se på läropla-
ner som en möjlig reflektion av samhället den verkar i, samt hur den fungerar för 
samhällsförändring. Kursplanen är i sin tur den del av läroplanen som förklarar 
skolämnena utifrån vad- hur- och varför frågor. 

Gunnar J. Gunnarsson (2017), professor i religious education på Island, menar 
att det idag finns ett behov av mer forskning inom religionsämnet på Island, då det 
inte finns allt för mycket att tillgå. Vidare understryker Gunnarsson (2014) vikten 
av religiös mångfald i kursplanen för religionsundervisning och hänvisar till den 
samhällsdebatt som fördes på Island när muslimer ville uppföra en moské. Debat-
ten var färgad av fördomar och stereotyper och kan verka som en påminnelse om 
varför läran om olika religioner är så viktig, menar han (Gunnarsson, 2014, s. 
147). Det finns många luckor inom forskningsfältet, och förhoppningen är att 
denna studie reder ut och tillför området.   

Huruvida kursplanen går i linje med Islands nuvarande religiösa tillhörighets-
karta är av vikt att undersöka ur ett religionssociologiskt perspektiv. Men vad är 
egentligen religiös pluralism eller religiös mångfald? Dessa begrepp är mångty-
diga och i diskussioner om religiös mångfald eller religiös pluralism kan därför en 
nyansering av begreppen behövas. Utifrån Beckfords (2003) socialkonstruktivist-
iska perspektiv av begreppen kan därför religiös pluralism (religious pluralism) 
vara givande att applicera på den nuvarande kursplanen i syfte att utröna huruvida 
eller hur mycket av detta som lyfts fram. Hur Beckford definierar religiös mång-
fald (religious diversity) kan i sin tur vara givande att ställas i relation till den is-
ländska religiösa tillhörighetskartan. Dessa perspektiv återkommer i teorikapitlet. 
Vidare är utformandet av kursplanen av intresse för didaktisk forskning för att i 
ett vidare perspektiv kunna se hur religionsundervisningen är formulerad samt 
vilka teman som den prioriterar, däribland religiös mångfald. 
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att belysa Islands kursplan för religionsundervisning 

samt se hur religiös mångfald avspeglas i den. Uppsatsen är en kvalitativ studie av 
kursplanen för religionsundervisning på Island; närmare bestämt kursplanen för 
hela grundskolan. Det förefaller intressant att undersöka Islands kursplan för relig-
ionsundervisning för att därefter vidga perspektivet till den samhällsnivå som 
kursplanen verkar inom. Då blir det intressant att studera hur den religiösa tillhö-
righeten kan förstås utifrån Beckfords olika beskrivningar av religiös mångfald. 
Därefter möjliggörs en diskussion kring Islands religiösa tillhörighetskarta utifrån 
Beckfords definitioner i relation till vad kursplanen visar. Vidare är syftet att se 
hur kursplanen är formad utifrån begreppen att lära om- eller lära från religion 
eftersom detta kan berätta något om hur innehållet avspeglas. Målet med studien 
är således att bidra med en större förståelse för de lärandemål som Islands relig-
ionsundervisning är formad utifrån, hur dessa kan kontextualiseras till landets 
religiösa tillhörighetskarta samt hur målen avspeglar religiös mångfald och om 
dessa uttrycker religiös pluralism. 

1.2. Frågeställning 
Utifrån den kursplan som undersöks delas forskningsfrågorna upp i två över-

gripande delar med två frågor vardera. Därefter undersöks den religiösa tillhörig-
heten samt dess relation med kursplanen i ett tredje led med två frågor. Forsk-
ningsfrågorna är: 

1. Inom vilka teman förekommer religion i kursplanen för de respektive års-
kurserna? Vad ingår utifrån begreppen att lära om- och från religion? 

2. Hur visar sig religiös mångfald i kursplanen för religionsämnet? Avspeglar 
den religiös pluralism utifrån Beckfords definitioner? 

3. Hur kan Islands religiösa tillhörighetskarta förstås utifrån Beckfords defi-
nitioner av religiös mångfald? Hur kan denna karta relateras till kurspla-
nen? 

1.3. Avgränsning 
Med studien undersöks kursplanen för den obligatoriska skolans religionsunder-
visning på Island och hur religiös mångfald visar sig i den. Därmed avgränsas 
studien till att fokusera på hur religionsämnet är utformat och vad det innehåller. 
Andra faktorer kan också påverka undervisningsinnehållet, bland annat lärarnas 
tolkning av kursplanen och elevernas intressen. Jag har valt att utelämna andra 
delar av den rådande läroplanen eftersom att det faller sig mest naturligt att stu-
dera just religionsämnet då studiens fokus ligger på religionsfrågor. 

Studien avgränsas ytterligare genom att fokusera på Islands religiösa tillhörig-
het sett till antal medlemmar per organisation utifrån rådande statistik. Andra 
samhällsfrågor och information belyses inte då studien riskerar att bli för omfat-
tande. Religiös praxis, samhällsdebatter, lagstiftningar samt annat som rör religion 
och religiositet i landet studeras inte heller. 

Den isländska motsvarigheten till Sveriges gymnasieskola har ingen religions-
undervisning, och om det ibland erbjuds på vissa skolor är den en valbar kurs utan 
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en läroplan (Gunnarsson, 2008, s. 18). Björg Pétursdóttir1, informationsansvarig 
på statens utbildningsmyndighet, har ingen förklaring på varför detta är fallet mer 
än att väldigt få går vidare med religionsstudier efter avslutad gymnasietid och att 
det således inte finns en anledning till att uppföra en allmän religionsundervisning 
för samtliga gymnasiestudenter. Inom den samhällsvetenskapliga linjen på gym-
nasiet finns inte religionsstudier mer än att studenter kan önska att få mer under-
visning i detta, men då sker undervisningen utan kursplan. Det här är således an-
ledning till att enbart grundskolans religionsundervisning sett från kursplanen är 
vald som material. 

1.5. Forskningsgenomgång 
Forskningsgenomgången består dels av tidigare forskning, och dels av den re-

ligiösa tillhörighetskartan på Island som är utformad utifrån nuvarande statistik. 

1.5.1. Tidigare forskning 
Denna studie är skriven utifrån både ett religionssociologiskt och religionsdidak-
tiskt angreppssätt. En utförlig sökning i olika databaser gjordes och med hjälp av 
andra forskares resonemang drogs slutsatsen att studier om religionsundervisning 
på Island är relativt begränsad. I detta kapitel presenteras relevanta studier för 
forskningsområdet och avslutas med hur denna studie förhåller sig till den presen-
terade forskningen. 

Pétur Pétursson (2011) undersöker den förändring som religion haft i slutet av 
1900-talet och början på 2000-talet på Island, med fokus på den nationella kyr-
kans position, i artikeln Religion and State in Iceland. Huvudfrågorna är hur dessa 
förändringar rör integration eller differentiering av religion i allmänhet, men även 
den nationella kyrkans plats i denna förändring, utifrån både staten och allmänhet-
en. Vidare ämnar Pétursson undersöka hur staten och den nationella kyrkan för-
håller sig till religiös frihet och jämställdhet gentemot de andra religiösa trossam-
funden i landet. Materialet består dels av lagstiftningar, statistik, debatter, doku-
menterade kyrkomöten och undersökningar, dels sex intervjuer med nyckelperso-
ner inom religiösa föreningar och institutioner. Péturssons metod är att göra tre 
nedslag per årtionde. De undersökta åren är 1988, 1998 och 2008 (Pétursson, 
2011, s. 190–191). 

Péturssons resultat visar att den ökade mängden av trossamfund i landet främ-
jat den process i vilken kyrka och stat alltmer differentieras och menar även att 
processen kommer fortsätta i den närmaste framtiden. Den isländska nationella 
kyrkans relation med staten har blivit mer lik den i Sverige och Finland, och mer 
olik den i Danmark och Norge. Under det första decenniet på 2000-talet har diffe-
rentiering mellan kyrka och stat ökat, och det förekommer även spänning mellan 
religion, religionsundervisning i skolan och den roll som den nationella kyrkan 
har (ibid., s. 200). Utifrån sin analys menar Pétursson också att den nationella 
kyrkan har lyckats anpassa sig till differentiering och religiös förändring, men har 
samtidigt en privilegierad position i samhället som legitimeras genom den is-
ländska konstitutionen där det står att staten måste skydda och stötta den nation-
ella kyrkan (ibid., s. 202). 

                                                
1 Björg Pétursdóttir. Statens utbildningsmyndighet på Island (Ministry of education, science and 
culture). E-mail den 28 april 2015. 
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Gunnar J. Gunnarsson (2008) är författare av studien ”I don’t believe the 
meaning of life is all that profound” A study of Icelandic teenagers’ life interpre-
tation and values. Han ämnar undersöka tonåringars (åldrar 14-15) relation till 
religionsämnet med bakgrund i att Island börjar röra sig från ett religiöst homo-
gent land till ett mer pluralistiskt sådant. Materialet i avhandlingen består av inter-
vjuer (Gunnarsson, 2008, s. 22.) Analysen av materialet är kvalitativa och under-
söks och tolkas utifrån en hermeneutisk ansats (ibid., s. 87–88). 

Gunnarssons avhandling visar huvudsakligen att det finns ett spänningsfält 
mellan homogenitet och pluralism bland de intervjuade tonåringarna. Han menar 
att Islands invånarantal är så pass litet och dess familjeband så starka att det kan 
vara en bidragande faktor till ett motstånd i utvecklingen av modern pluralism, så 
som Berger och Luckmann (1995) samt Geir Skeie (1998) diskuterar (ibid., s. 
142). 

Intervjuerna visar även att religion är en signifikant faktor i tonåringars förhål-
lande till livet i stort. Detta grundar sig, i den externa kontexten, i kristendomens 
relation till samhället och till familjen (ibid., s. 167). Även om Island som land 
fortfarande är relativt homogent syns en ökning av distinkta religiösa traditioner 
och andra livsåskådningar. Det som framgår i intervjumaterialet är att även fast 
eleverna tydligt hade samma traditionella referensram fanns olikheter inom denna 
ram beroende på livstolkning. Gunnarsson hävdar att detta resultat är ett möjligt 
argument på att ett nytt upplägg för religionsundervisning är att föredra på Island 
där den tar med samtliga elevers bakgrund, personliga erfarenhet och existentiella 
frågor. Vidare menar han att individerna, med dess olika bakgrund, ska vara fokus 
i religionsundervisningen och det är då lika mycket upp till läraren som kurspla-
nen att vara anpassad till ökningen av distinkta religiösa traditioner och andra 
livsåskådningar (ibid., s. 176). 

Projektet Religious Education at Schools in Europe (REL-EDU) är uppdelad i 
sex volymer varav en handlar om norra Europa. Utifrån 13 nyckelområden av-
handlas ett kapitel om Island. Syftet med dessa nyckelområden är samstämmighet 
forskarna emellan samt möjligheten till jämförande av religionsundervisning län-
derna emellan. Gunnar J. Gunnarsson (2014) är författare till kapitlet Religious 
Education at Schools in Iceland. Med stöd i den tidigare forskningen jämför han 
det nuvarande ämnet Social studies med de gamla kursplanerna för religion. Han 
menar att fördelen med Social studies är att religion är integrerat med andra äm-
nen som rör samhället. Genom Social studies menar han att religionsämnet för-
flyttats från att ha en substantiell, innehållsfokuserad, funktion i kursplanen till att 
numera ha en mer funktionell, samhällsorienterad, funktion. Vidare ser Gunnars-
son en farhåga i hur den nya läroplanen om religion är utformad då den lätt kan bli 
negligerad och förbisedd av lärarna då de ofta saknar utbildning i ämnet. (Gun-
narsson, 2014, 139–140). Slutligen menar Gunnarsson att det nya ämnet Social 
studies är en logisk följd av att Islands religiösa tillhörighet förändrats avsevärt 
och det finns en större religiös mångfald i landet. (ibid., s. 146). 

I artikeln ”From religious homogeneity to secularization, diversity and plural-
ism” (2017) undersöker Gunnar J. Gunnarsson vilken roll religionsundervisningen 
i den obligatoriska skolan har på Island. Gunnarsson konstaterar även att forsk-
ningsfältet om religionsundervisning på Island är begränsad och vill därmed reda 
ut vad som faktiskt finns att tillgå. Han menar att det främst finns tre forsknings-
projekt från det senaste decenniet som analyseras i artikeln för att svara på frå-
gorna. De tre projekten är knutna till institutionen som rymmer lärarprogrammen 
och religiös undervisning. Ett av projekten, Gunnarsson (2008), finns med i denna 
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studies forskningsöversikt. Studien Kirkja og skóli á 20. öld – Staða og þróun 
kennslu í kristnum fræðum og trúarbragðafræðum á Íslandi með samanburði við 
Danmörku, Noreg og Svíþjóð är skriven av Sigurður Pálsson (2008) och undersö-
ker historiskt de förändringar som religionsundervisningen haft på Island under 
1900-talet i jämförelse med resterande Skandinaviska länder. Den sista studien är 
skriven av Móeiður Júníusdóttir, ”The role of religious education in the Icelandic 
multicultural society: attitudes of parents of compulsory school children” (2014), 
och undersöker utifrån en kvalitativ metod hur föräldrar med olika bakgrund i den 
obligatoriska skolan ser på den roll religiös undervisning har (Gunnarsson, 2017, 
s. 2–3).  Júniusdóttir resultat visar på att föräldrar är positiva till den integrering 
religionsämnet har i Social studies samt betonar vikten av att lärarens undervis-
ning bör vara elevorienterad och ha ett pluralistiskt angreppssätt. Det finns en oro 
att lärarprogrammet inte ger de pedagogiska förutsättningarna för att möjliggöra 
detta och Júniusdóttir hävdar att många lärare behöver mer utbildning rörande 
mångkultur (ibid., s. 17–19). 

Gunnarssons egen undersökning från 2008 indikerar att undervisningen ska 
vara elevcentrerad, bland annat i ämnet livsåskådning. Júníusdóttir betonar vikten 
av att religionsundervisningen bör utgå mer ifrån mångkultur. Dessa slutsatser har 
gemensamt att de utgår ifrån eleven. Eftersom religionsämnet numera är inklude-
rat i ämnet Social studies menar Gunnarsson (2017) att den bör sättas in i denna 
kontext som är det isländska samhället (ibid., s. 21–22). 

Nedan följer en kort beskrivning om hur forskningen förhåller sig till denna 
studie. Péturssons (2011) slutsatser om relationen mellan stat och kyrka blir in-
tressant i relation till religionsundervisningens innehåll. Den nationella kyrkan har 
fortfarande en privilegierad plats i samhället och det blir intressant att diskutera 
om eller hur detta visar sig i kursplanen. Gunnarsson (2008) visar på att det finns 
anledning till att utveckla religionsundervisningen till att bli mer elevcentrerad i 
relation till deras olika bakgrunder. Det finns anledning att inkludera Gunnarssons 
resultat till den här studiens diskussionsdel för att se hur det utifrån begreppen att 
lära om- och lära från religion finns en elevcentrering. Gunnarsson (2014) identi-
fierar kursplanen med en funktionell definition av religion och överväger för- och 
nackdelar med den utan att vidare analysera det faktiska innehållet vilket denna 
studie gör. Det blir intressant att se vad en djupdykning i materialet kan visa. 
Gunnarsson (2017) drar slutsatsen att det finns ett behov av en mer elevcentrerad 
och mer mångkulturell undervisning inom religionsundervisningen. Utifrån denna 
studiens valda teorier blir det därför av vikt att göra en kvalitativ analys av hur 
kursplanen faktiskt ser ut. 

1.5.2. Religiös tillhörighetskarta 
Materialet till studien behöver ställas i förhållande till den kontext den verkar i för 
att frågeställningarna ska kunna besvaras. Alan Bryman menar att det är viktigt att 
se dokument för vad de verkligen är, ”nämligen texter som formulerats med speci-
fika syften och inte som texter som helt avspeglar verkligen.” (Bryman 2011, s. 
502). Vidare menar han att om dokument ska användas som ett medel för att för-
stå en viss verklighet behövs kompletterande datakällor (ibid., s. 503). För att be-
svara frågeställningarna för denna studie inkluderas det som här kallas för landets 
religiösa tillhörighetskarta. I arbetsmodellen för teorikapitlet förklaras hur denna 
används i studien. 
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Det förs offentlig statistik av Islands alla registrerade trossamfund och dess 
medlemmar. Med trossamfund menas de registrerade samfund som får statligt 
bidrag och detta mäts av Statistics Iceland (Hagstofa Íslands, 2017). Trossamfund 
på Island definieras: ”Membership of a religious and life stance organisation 
which has been recogniced by the ministry of the Interior is registered in the Na-
tional Register of Persons” (Hagstofa Íslands, 2017). 

Alltinget, eller det isländska parlamentet, skriver i artikel 1–3 i lagen om regi-
strerade trossamfund och livsskådningssamfund (Alltinget, 1999:108) att alla 
människor i landet har rätt att bilda trossamfund utifrån deras egna övertygelser, 
så länge samfundet inte bryter mot god moral och allmän lag och ordning. Villkor 
för att få vara ett tros- eller livsåskådningssamfund är att samfundet måste ha en 
övertygelse eller religion. De sekulära samfunden ska således även kunna visa på 
en definierbar epistemologi med moraliska värderingar och ideologi. Människor 
får organisera samfund så länge de har filosofier och teorier, vilket inkluderar tan-
kar som till exempel ateism. På Island får en person bara tillhöra en religiös orga-
nisation i taget. Den juridiska fakulteten på Islands Universitet, tillsammans med 
valda medlemmar ur humaniorafakulteten för teologi, religionsvetenskap, historia 
och filosofi är med och bestämmer om en organisation får räknas som en registre-
rad religiös organisation. 

Den religiösa tillhörighetskartan på Island baseras på den senast tillgängliga 
statistiken från Statistics Iceland (Hagstofa Íslands, 2017). Samfunden som redo-
visas är erkända av Inrikesdepartementet (Ministry of the Interior) enligt den lag 
som presenterats ovan. Tabell 1 visar de tio största trossamfunden. Medlemmarna 
avser samtliga registrerade medlemmar i samfunden, oavsett ålder. Den totala 
folkmängden på Island är cirka 338 349 personer. 

Tabell 1 Religiös tillhörighetskarta efter medlemmar och procent 
Organisationer i religion- och livså-
skådning 

Medlemmar Procent (%) av be-
folkningen 

1. Den isländska evangelisk-lutherska 
kyrkan (även kallad the National 
Church of Iceland) 

236 481 69,89 % 

2. Det romersk-katolska kyrkostiftet 12 901 3,81 % 
3. Den fria lutherska kyrkan i Reykjavík 9 648 2,85 % 
4. Den fria lutherska kyrkan i 
Hafnafjörður 

6 631 1,96 % 

5. Asatro föreningen 3 583 1,06 % 
6. Den oberoende församlingen 3 281 0,97 % 
7. Zuismen 2 845 0,84 % 
8. Pentekostala rörelsen (pingst) 2 080 0,61 % 
9. Siðmennt - Isländska etiska human-
istiska föreningen 

1 789 0,31 % 

10. Den buddhistiska föreningen 1 048 0,31 % 
 

På 14e och 16e plats, sett från antal medlemmar, kommer Den muslimska före-
ningen på Island (542 medlemmar, 0,16 % av befolkningen) samt det Muslimska 
kulturcentret på Island (408 medlemmar, 0,12 % av befolkningen). Av de fem 
stora religionerna i världen saknas representanter från judendomen och hinduism-
en. Däremot redovisar Icelandic Statistics kategorin Other and not specified orga-
nisations med 31 021 (9,17 % av befolkningen) människor registrerade och bety-
der att organisationerna inte blivit godkända av inrikesdepartementet. Det går så-
ledes inte med säkerhet att utesluta att organisationer inom judendom eller hindu-
ism inte finns på Island. Däremot utgår studien från de registrerade 
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organisationerna sett till antal medlemmar. Slutligen tillhör 20 500 människor 
inga religiösa organisationer vilket motsvarar 6,06 % av Islands befolkning. 

1.6. Material 
Materialet för studien utgår ifrån kursplanerna för religionsundervisningen för 

den obligatoriska skolan på Island. Bryman (2011) ger en förklaring på vad ett 
officiellt dokument är. Skolmaterialet som undersöks är en del (kursplanen) av ett 
större officiellt dokument (rådande läroplanen) från en statlig myndighet (Bryman 
2011, s. 494). Texter påverkar samhället på olika sätt och därför finns det anled-
ning att studera dem. De bidrar dessutom till att forma uppfattningar om hur sam-
hället är eller borde vara (Boréus, 2011, s. 131). Mitt material, det vill säga kurs-
planen, berättar för skolvärlden hur religionsundervisningen ska se ut vilket med 
föregående mening ger anledning till att studera det. Kursplanen är på förhand 
tematiserad i tre delar, därför ges nedan en utförlig presentation av hur den är ut-
format. 

Det isländska dokumentet som ligger som bas för denna studie är The Icelandic 
National Curriculum Guide for Compulsory Schools – with Subject Areas (2013. 
Läroplanen (Lgr 2013) finns att tillgå på både isländska och engelska. I denna 
studie kommer det engelska dokumentet att användas. Läroplanen gavs ut år 2013 
och publicerades i mars 2014 av landets utbildningsmyndighet (Ministry of 
Education, Science and Culture). De skolämnen som inkluderas i Social studies är 
bland andra historia, geografi, sociologi, religiösa studier, livskunskap (life skills), 
filosofi samt etik. 

Vidare är Social studies uppdelad i tre delar. Den första är den externa världen, 
där eleven ska få kompetens för att förstå vekligheten till exempel dess miljö och 
historia. Den andra är den inre världen vilket handlar om elevens självbild och hur 
de kan förstå den samt andras. Den tredje är den sociala världen, där eleven ska få 
kompetens för att kunna skapa och utveckla relationer med andra. Detta redogörs 
först med en begreppstabell med cirka 20-30 begrepp per kategori. Tabellen avser 
hela grundskolan och utgör komponenterna av de kriterier som bör finnas med i 
grundskolans undervisning för Social studies. Efter begreppstabellen presenteras 
innehållet som är det centrala innehållet. Ämnets allmänna syfte citeras här för att 
ge en övergripande bild om vad det innebär: 

 
Social studies are those subjects that pertain to society and culture in an informative 
and critical manner. They are founded on the duty of each society to educate pupils 
about values such as equality, democracy, concern and respect, and the importance 
of these values for a happy life. (Lgr, 2013, s. 201). 
 

I kursplanen påpekas att värdegrunder även lyfts fram naturligt i andra skoläm-
nen och skolaktiviteter. Social studies ska förbereda eleverna på att interagera 
med sin omgivning på ett förnuftigt sätt och varje disciplin inom ämnet fyller en 
viss funktion så att det övergripande syftet ska nås. Religionsämnets plats i detta 
syfte, både i storlek till resten av ämnet samt i vad religionsämnet konkret inne-
håller, blir intressant att lyfta fram. 

Det påpekas i kapitlet om Social studies att de olika ämnen som inkluderas inte 
är separerade i kursplanen. Det är istället upp till varje skola att välja hur de lägger 
upp skolämnet förutsatt att samtliga punkter i kursplanen tas upp i förhållande till 
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de givna timmarna som ämnet undervisas i. (Lgr, 2013, s. 200). I tabell 2 nedan 
visas hur ämnet är uppdelat på årskurserna. 

Tabell 2 Social studies per årskurs efter antal minuter 
Årskurser Minuter per vecka 
1–4  580 (9,4 timmar) 
5–7 600 (10 timmar) 
8–10 360 (6 timmar) 
Totalt årskurs 1–10 1 540 (25,7 timmar) 
 
För hela grundskolan utgör Social studies 1 540 minuter av elevernas skoltid per 
vecka där mest tid ges till årskurs 5–7 och minst tid ges till årskurs 8-10. Av samt-
liga nio skolämnen för alla årskurser är isländska som språk det största ämnet med 
18 % av undervisningen. Social studies ligger ungefär i mitten av samma pro-
centskala med 11 % av hela grundskoleundervisningen. (Lgr, 2013, s. 50). 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teorier 
Studiens teoretiska ramverk tar avstamp i James A. Beckfords tolkning- och 

utveckling av begreppet pluralism. Vidare används begreppen att lära om- och 
lära från religion när tematiseringen analyseras. 

2.1.2 “Det nyckfulla med religiös pluralism”  
James A. Beckford (2003) skriver i boken Social Theory and Religion om religiös 
pluralism. Där diskuterar han hur forskare inom religionssociologi gärna beskriver 
postmoderna västerländska samhällen som pluralistiska vilket han vill utveckla. 
Han kritiserar således inte forskares användning av begreppet utan vill istället 
nyansera begreppet då han argumenterar för att det är ett komplicerat och även 
problematiskt begrepp. Genom en nyansering av begreppet ämnar Beckford ge en 
klarare bild av hur forskare inom religionssociologi kan närma sig dagens aspekter 
inom religiös förändring vad gäller samhällen med ökad kulturell och religiös 
mångfald. Vidare diskuterar han hur begreppet pluralism används på olika sätt 
inom sociologi idag och ger sedan ett förslag på hur begreppet kan ses både de-
skriptivt och normativt. (Beckford, 2003, s. 73). 

Sociologer som studerar religion i den offentliga sfären tenderar att slå ihop tre 
olika aspekter av religion till begreppet pluralism, anser Beckford. Detta är pro-
blematiskt menar han, eftersom de olika aspekterna får olika betydelse beroende 
på vilket samhälle som undersöks. Den första aspekten som brukar slås ihop till 
begreppet pluralism är religiös mångfald som Beckford menar är deskriptiv. Det 
är ett omfattande och mångfacetterat begrepp och Beckford menar att religiös 
pluralism enbart får med vissa aspekter av det. Vidare menar han att det inte finns 
ett objektivt eller enkelt sätt att beräkna eller undersöka religiös mångfald på. En 
utveckling av begreppet kan därför vara hjälpsam eftersom religiös mångfald va-
rierar beroende på situation och perspektiv. Han delar därför analytiskt in begrep-
pet i fem olika former eller definitioner (ibid., s. 74–76). 

Den första definieras genom antal religiösa organisationer i landet. Det finns 
forskare som anser att detta är den absoluta definitionen av begreppet pluralism, 
vilket Beckford som ovan nämnt vill utveckla. Han menar att det som missas då är 
att vissa, ibland många, religiösa grupper inte är tillgängliga för samhället geogra-
fiskt eller är så pass små att de blir obetydliga för begreppet pluralism. Den andra 
definitionen lägger fokus på individer som associerar sig med religiösa organisat-
ioner. Religiös mångfald mäts genom att först se hur många individer som tillhör 
olika religiösa organisationer för att sedan se om det finns många medlemmar i ett 
flertal organisationer. Den tredje definitionen är att se till antalet distinkta reli-
giösa traditioner eller världsreligioner som finns inom ett land. Om två eller fler 
större distinkta religioner är representerade skulle det enligt denna form identifie-
ras som ett land med religiös mångfald. Det betyder också att interna skillnader 
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inom en större religiös tradition inte behöver indikera en religiös mångfald. Den 
fjärde definitionen, menar Beckford, är lite svårare att beräkna. Den räknar reli-
giös mångfald utifrån antal människor som kombinerar olika religiösa element. 
Poängen med denna form är att belysa hur stor del av befolkningen som tar del av 
andra religiösa idéer som inte har historisk förankring i landet. Den sista definit-
ionen ser religiös mångfald som en process där en religion som förut varit enad i 
landet genomgår en inre differentiering. Beckford menar att denna form är an-
vändbar om differentieringen leder till att större trossamfund inom samma reli-
giösa tradition bildas genom denna splittring, exempelvis som med Islam i Turkiet 
(ibid., s. 74–75). 

Det finns däremot praktiska problem med att undersöka religiös mångfald på 
ovan beskrivna deskriptiva sätt eftersom majoriteten av befolkningen ofta bara är 
bekanta med en eller två av de största religiösa organisationerna. Vidare finns en 
problematik i svårigheten att avgöra hur individerna ska räknas samt vad som räk-
nas som ett stort antal. Samtliga medlemmar behöver inte vara registrerade i ett 
samfund och därför är det viktigt att inte bortse från den numeriska statistiken. De 
är också en del i definitionen av religiös mångfald även fast de är svårt inom 
forskning att samla in data kring dem (ibid., s. 74–75). 

Den andra aspekten av pluralism är offentlig acceptans och erkännande av re-
ligioner. Den undersöker i vilken grad olika religiösa organisationer har tillgång 
till den offentliga sfären. Många forskare, menar Beckford, använder denna ut-
gångspunkt i definitionen av pluralism. Beckford vill däremot reservera begreppet 
till den sista aspekten, nämligen pluralism som ett värde. Han menar att begreppet 
pluralism är så pass vanligt att det sällan utvecklas och analyseras. Begreppet ten-
derar användas som att det vore enkelt och oproblematiskt. Pluralism som ett 
värde är att definiera begreppet som normativt, det vill säga ideologiskt och där-
med positivt. Beckford kritiserar inte att forskare genom decennierna faktiskt an-
vänt begreppet som ideologiskt utan menar att det är dags för en utveckling. Vi-
dare menar han att ett klargörande behöver göras för begreppets relation till reli-
giös mångfald. Det gör han genom att dela in begreppet i tre kategorier som byg-
ger på varandra, och är därmed sammankopplade (ibid., s. 76–78). 

Den första kategorin av religiös pluralism tar avstamp i den tredje definitionen 
av religiös mångfald, det vill säga att religiös mångfald utgör en samexistens av 
olika distinkta religiösa traditioner. Religiös pluralism är normativ och därmed är 
samexistensen positiv. Den andra kategorin av religiös pluralism har sin bakgrund 
i den andra definitionen av religiös mångfald. Samexistens mellan religiösa orga-
nisationer i landet är då en förutsättning för att individer ska få utforska, välja och 
till och med ändra religiös tillhörighet. Beckford menar att detta är en förutsätt-
ning för pluralism. Som en tredje kategori använder Beckford den fjärde definit-
ionen av religiös mångfald där det läggs ett positivt värde i individens förmåga att 
få välja och kombinera olika religiösa idéer och traditioner. Religiösa organisat-
ioner värderas inte utifrån vad de är utan istället för vad individer kan tänkas 
hämta ifrån dem. För att ett land ska definieras som pluralistiskt ska därför relig-
ion kunna överskrida de traditionella sederna och organisationerna (ibid., s. 79–
80). Beckford menar även att en viktig poäng med religiös pluralism, förutom att 
den har olika innebörd som ovan visats, är att begreppet inte existerar i ett va-
kuum. Istället är den en del av en ständig debatt där människor försvarar eller 
ifrågasätter den i olika politiska och sociala sammanhang (ibid., s. 80). 

För att sammanfatta Beckfords utveckling av begreppen religiös mångfald och 
religiös pluralism behöver inte ett land med religiös mångfald nödvändigtvis vara 



 14 

religiöst pluralistiskt. Religiös mångfald definieras enligt Beckford utifrån fem 
definitioner, medan religiös pluralism definieras som ideologisk. Ett land kan där-
för ha en vald definition av religiös mångfald, till exempel genom att räkna antal 
medlemmar per religiös organisation och därmed dra en slutsats om att landet har 
religiös mångfald. Samma land kan samtidigt ha religiösa motsättningar mellan de 
religiösa organisationerna. Det är inte normativt i positiv bemärkelse och därmed 
är landet inte pluralistiskt. Beckford använder Nordirlands större religiösa organi-
sationer, katolicismen och protestantismen, och dess historia inom landet, som ett 
sådant exempel (ibid., s. 80–81). Beckfords redogörelse för ovan beskrivna be-
grepp är lämpliga för denna studie då de ger tydliga distinktioner på deskriptiva- 
och normativa betydelser av religiös pluralism. 

2.1.2. Att lära från religion och att lära om religion 
Begreppen att lära från religion och att lära om religion blev först introducerade 
av Michael Grimmitt och Garth Read år 1975. Begreppen har sedan dess tolkats 
på flera olika vis i akademisk litteratur vilket har gjort begreppen kontroversiella i 
fråga om mening och validitet. Geoff Teece, forskare inom utbildning i Storbri-
tannien, klargör i artikeln Is it learning about and from religions, religion or reli-
gious education? And is it any wonder some teachers don’t get it? om de olika 
betydelserna och tolkningarna av begreppet (Teece 2010, s. 93). I denna artikel 
läggs fokus på den ursprungliga begreppsdefinitionen, som bland annat bortser 
från lärandetaxonomier och fokuserar istället på religionsämnets innehåll. 

Med begreppet att lära om religion menas ursprungligen att elever lär sig om 
de stora religionernas seder, traditioner och tro. Därtill tillkommer lärdom om 
stora livsfrågor, om förhållandet mellan en tro och de stora livsfrågorna, om de 
normativa uppfattningarna av mänskliga villkor och vad som menas med att vara 
människa utifrån traditionella trossystem eller andra ställningstaganden (ibid., s. 
94). 

Med begreppet att lära från religion menas ursprungligen vad eleverna lär sig 
från religionsundervisningen om sig själva. Begreppet avser att eleven ska lära sig 
två olika värderingar vilka är dels en opersonlig värdering som avser att en ska 
kunna skilja på och kritiskt värdera olika sanningsanspråk hos olika religioner 
och begreppet religion i sig, dels en personlig värdering som tar avstamp i att 
konfrontera och värdera religiösa trossystem och normer för att sedan bli en pro-
cess där eleven går igenom en självutvärdering (ibid., s. 94). 

Det finns empiriskt material som visar att många lärare inte gillar begreppsde-
finitionerna att lära om- och från religion. Kritiken ligger främst i att det ena be-
greppet, att lära om religion, saknar djup. Det andra begreppet, att lära från relig-
ion, är å andra sidan för snävt då det kan tolkas som att syftet bara är att hjälpa 
eleverna att identifiera och reflektera kring olika aspekter av sina egna liv (ibid., s 
95). Att lära om religion kan tolkas som att det är kunskap om företeelser som 
finns där ute i samhället som blir till fokus. Däri ligger kritiken om saknaden av 
djup, då frågor ställs kring hur eleverna faktiskt approprierar kunskapen om äm-
net utgår ifrån detta begrepp. Att lära från religion lägger istället mer fokus på 
eleverna som religionsämnet berör. Kritiken blir då att det blir för lite faktiskt 
innehåll om religion. I denna studie ska dessa begreppsdefinitioner ändå ligga 
som bakgrund till hur religionsundervisningen är formad på Island. Ursprungsbe-
greppen är tydliga och därmed används de i denna studies analys i syfte att klar-
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göra- samt ge en ytterligare dimension av vad som ingår i religionsundervisning-
en. 

2.2. Arbetsmodell 
Resultatet i förhållande till teorierna utarbetas genom tre delar. Som ett första steg 
studeras på vilka sätt religion aktualiseras inom läroplanen för Social studies. Ge-
nom denna del studeras innehållet i de olika årskurserna utifrån materialets delar 
innehållande orden ”religion” och ”religions”. Resultatet från denna del diskuteras 
sedan i analyskapitlet utifrån begreppen att lära om och att lära från religion för att 
synliggöra vilket syfte med religionsundervisningen som skrivs fram i de olika 
teman och hur dessa teman relateras till de olika årskursernas olika sätt att lära 
religion. 

Den andra delen ska genom hänvisningar till religiös mångfald svara på hur 
detta visar sig i det studerade materialet för religionsundervisning. Tillvägagångs-
sättet är ett sökande efter när religious diversity hittas uttryckligen samt ett impli-
cit sökande efter meningar som kan tolkas som religiös mångfald. I analysdelen 
appliceras därefter Beckfords kategorier om religiös pluralism på materialet i syfte 
att se hur det kan avspeglas som normativt. 

Den tredje delen antar en deduktiv ansats genom att undersöka hur Islands reli-
giösa tillhörighetskarta kan förstås utifrån Beckfords definitioner om religiös 
mångfald. Utgångspunkten är att pröva fyra av Beckfords fem definitionerna av 
religiös mångfald. Den fjärde definitionen av religiös mångfald kommer exklude-
ras för vidare analys i denna studie eftersom den religiösa tillhörighetskartan inte 
uppvisar statistik som kan ge underlag till hur människor kombinerar religiösa 
element. Utifrån denna del av resultatet dras en slutsats om hur religiös mångfald 
kan avspeglas i den isländska religiösa tillhörighetskartan. Eftersom studien inne-
håller såväl induktiva som deduktiva moment kan studien beskrivas som abduktiv, 
där en förståelse växer fram genom båda angreppssätten (Svensson, 2011, s. 193). 

För att möjliggöra denna studie ställs tre övergripande analysfrågor med tillhö-
rande underfrågor till materialet. Dessa frågor är följande: 

• Vad påstås uttryckligen i Social studies vad gäller religion och religions 
i respektive årskurs? I vilken omfattning förekommer sökorden? I vilka 
sammanhang inom kursplanens teman den externa- sociala- och inre 
världen förekommer begreppen? 

• Vilka hänvisningar till religion i Social studies inkluderar hänvisningar 
till religiös mångfald både uttalat och implicit tolkat? Innehåller läro-
planen i dessa fall motiveringar till varför religiös mångfald tas upp? 
Avspeglar dessa motiveringar religiös pluralism, så som Beckford defi-
nierar det genom a) att samexistens mellan distinkta religiösa tradition-
er är positiv? b) att samexistens möjliggör att individer får utforska, 
välja och ändra religiös tillhörighet? c) individens förmåga att kunna 
välja och kombinera olika religiösa idéer? 

• Avspeglar Islands religiösa tillhörighetskarta religiös mångfald utifrån 
Beckfords beskrivning av olika former av religiös mångfald i form av 
a) antal religiösa organisationer i landet? b) ett stort antal medlemmar i 
flera organisationer? c) spridning mellan distinkta religiösa traditioner? 
d) inre differentiering? 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys innebär ett sökande efter bakomliggande teman i 

materialet. Hur forskaren hittar dessa bakomliggande teman beskrivs ofta på olika 
sätt. Kvalitativ innehållsanalys är den strategi som används i denna studie för sö-
kandet efter teman i det dokument som analyseras (Bryman 2011, s. 505–506). 

Det första steget i studiens innehållsanalys är att få ett helhetsintryck av texten. 
Sedan systematiseras det centrala innehållet genom att sålla bort meningar som 
inte innehåller begreppen religion eller religions. Kursplanens teman (extern-, 
inre- och social värld) kommer att behållas för att kunna se inom vilka teman som 
religionsundervisningen placeras. Malterud (2009) menar att om en stannar här i 
sin analys kan det likställas med en analysstrategi som kallas för immer-
sion/crystalization analysis style. Forskaren analyserar då det urval ur materialet 
som valts ut och gör samtidigt nedslag i texten för att hitta mönster eller teman. 
För denna studie är ett sådant tema religiös mångfald. I sammanhanget ämnar jag 
inte definiera religiös mångfald. Innehållet ska hänvisa till olika aspekter av reli-
giösa traditioner samt när dessa kan jämföras. Eftersom materialets omfång är litet 
kan en närläsning göras och därmed möjliggörs ett sökande efter religiös mång-
fald. Religiös mångfald ska hittas genom en uttrycklig benämning och genom 
implicit tolkning. Därmed antas materialet på ett öppet och rättvisande sätt. Det är 
med hjälp av studiens analysfrågor som denna strategi används (Malterud 2009, s. 
100–101). 

Studien antar en abduktiv strategi med både induktiva- och deduktiva element. 
Analysfrågor har därmed formats i en parallell process där både teorin och materi-
alet haft en stor roll. Årskursernas innehåll kommer redogöras för utifrån de tre 
tematiseringarna som kursplanen redan utgår ifrån och sedan diskuteras Beckfords 
begrepp enligt arbetsmodell. Svaret på analysfrågorna ska i större utsträckning 
svara på studiens forskningsfrågor vilket redovisas för i analysdelen. (se Arbets-
modell 2.2.) 

3.2. Validitet 
Validitet syftar på att ”utveckla kriterier för bedömning av sin forskning” 

(Bryman, 2011, s. 360). Att validera är att klargöra de möjligheter och begräns-
ningar som en undersökning för med sig. Forskaren ställer frågor till metodens 
process i syfte att utröna om resultaten genererat giltig kunskap (Malterud, 2009, 
s. 179). Det är viktigt att påpeka att denna studie inte gör anspråk på att resultaten 
genererar en ensidig kunskap om religiös tillhörighet och kursplanen på Island. 
Istället har Beckfords begreppsapparat haft som syfte att synliggöra ett av många 
perspektiv som forskaren kan undersöka religiös tillhörighet och läroplanen på. 
När slutsatsen dras om den religiösa tillhörigheten utifrån den religiösa tillhörig-
hetskarta som presenteras är detta enbart ett resultat utifrån Beckfords definition-
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er. Det kan antas att resultatet skulle bli annorlunda utifrån annat empiriskt 
material eller teorier, men med hänvisning till studiens syfte är Beckfords be-
greppsapparat passande och därför valdes denna. Malterud menar att validitet ger 
en kunskapsteoretisk insikt, och alltså inte en enda sanning, då det finns många 
variationer av verkligheten (Malterud, 2009, s. 186). 

En undersökning ska kunna upprepas av andra forskare, vilket kan vara pro-
blematiskt inom kvalitativ forskning då det är omöjligt att frysa en social miljö 
eller sociala betingelser. Om en forskare går in och gör precis samma sak som den 
första undersökningen kan däremot dessa ställas i jämförelse med varandra (Bry-
man, 2011, s. 352). Fokus läggs på att lära känna materialet för att stärka studiens 
reliabilitet. Det inkluderas även en bilaga med religionsämnets centrala innehåll 
för att underlätta ur läsarsynpunkt. Materialet presenteras i resultatdelen med fo-
kus på att ha god transparens. Ahrne & Svensson menar att transparens styrker 
validiteten av en studie. Genom att vara tydlig med forskningsprocessen, speciellt 
i resultatdelen, ämnar studien uppvisa detta. Tematiseringarna i kursplanen har 
bevarats vilket gör det lätt för en ny forskare att orientera sig i denna studies resul-
tatbeskrivning (Ahrne, Svensson, 2011, s. 27). 

3.3. Reflexivitet 
Émile Durkheim menade att sociala fakta skulle betraktas som ting och i följd 

av detta skulle alla förutfattade meningar bort. Eftersom att värderingar är en form 
av förutfattade meningar menade han implicit att dessa skulle kontrolleras. Bry-
man (2011) menar att det idag är vedertaget att en sådan kontroll över ens egna 
värderingar är en omöjlighet. Värderingarna kan dyka upp i olika faser av forsk-
ningsprocessen (Bryman, 2011, s. 43). Mitt aktiva val av landet Island är ett ex-
empel på när värderingar styrt i valet av forskningsområde. En stark anledning till 
mitt val av land är att jag är född och medborgare i det. Dessutom är intresset för 
kursplaner stort då skolvärlden är ett naturligt intresseområde för mig som bli-
vande religionslärare. Det är därför viktigt att vara medveten om de förutfattade 
meningar som följer med att vara aktivt intresserad av landets skolvärld, religion 
och hur dessa samverkar med samhället. Att i forskningsprocessen vara självre-
flekterande för att stärka medvetenheten över ens egna värderingar är därmed vik-
tig (Bryman, 2011, s. 44). Med stöd i den tidigare forskningen är ambitionen att 
stödja mina resonemang på ett så objektivt sätt som är möjligt. 

Med begreppet reflexivitet menas just att forskaren måste ha ett öppet förhåll-
ningssätt till sina förutfattade meningar om slutresultat, vara ärlig mot läsarna om 
dessa samt vara öppen för att slutresultatet inte kanske blir som en tänkt sig. Kun-
skapsutvecklingen genom en undersöknings gång påverkas av vad forskaren har 
för perspektiv på det som undersöks. Genom att systematiskt reflektera kring de 
val som tas i varje moment av undersökning gör att forskaren visar reflexivitet 
(Malterud, 2009, s. 24–26). 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
Denna del av kapitlet applicerar den kvalitativa innehållsanalysen på materialet 

som är den valda metoden för studien. Analysfrågorna besvaras genom tre sepa-
rata delkapitel. 

4.1.1. Religion i läroplanen för Social studies 
Kursplanen har analyserats systematiskt genom en sökning efter orden religion 
och religions i både begreppstabellen samt det centrala innehållet. Sökning gjor-
des för samtliga tre teman som Social studies består av, nämligen den externa- 
inre- och sociala världen. Valet av sökord gjordes med bakgrund till definitionen 
av religionskunskap i inledningen av Social studies: ”Religious studies are intend-
ed to enhance the understanding of prevailing religions and different religious 
traditions based on tolerance and broadmindedness.” (Lgr, 2013, s. 202). Ef-
tersom det är religioner och olika religiösa traditioner som står i fokus i föregå-
ende citat faller valet av sökord på sin plats. 

Social studies redovisas i Läroplanen (2013) genom dels en begreppstabell, 
dels genom en beskrivning av det centrala innehållet. Begreppstabellen innehåller 
cirka 20-30 ord för varje tema, det vill säga den externa-, den inre- och den sociala 
världen. Sammanlagt har tabellen 74 ord. I denna förekommer begreppet religion 
eller religioner en gång, nämligen i kategorin för den externa världen. I de reste-
rande två kategorierna, den inre- och sociala världen, förekommer inte dessa ord 
alls. 

Sammanlagt för hela grundskolan utgör religionsundervisningen 26 meningar 
av samtliga 161 i ämnet Social studies vilket motsvarar 16 % av hela ämnet (se 
Bilaga). Hänvisningar till religion i det centrala innehållet förekommer flest 
gånger i de äldsta årskurserna, och minst i de lägsta med tre meningars skillnad. 

Tabell 3 visar hur meningarna som innehåller fokusorden är fördelade i temati-
seringen för Social studies. Siffrorna utgör antal meningar per tema som varje 
årskurs har. 

Tabell 3 Omnämnande av sökorden religion och religions efter tematisering i läroplanen  
Årskurs Externa världen Inre världen Sociala världen 
1–4 7 0 0 
5–7 8 0 1 
8–10 8 1 1 
 
Nedan följer en innehållsbeskrivning av grundskolans religionsundervisning uti-
från de tre tematiseringarna. Varje del börjar med en kort beskrivning av det 
sammanhang den verkar i, det vill säga tematiseringen. 

Utifrån temat om den externa världen ska eleven genom hela grundskolan 
kunna förklara förhållanden mellan olika företeelser i samhället, vilket inkluderar 
religion. Därtill ska eleven reflektera över att människors etiska- och religiösa 
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överväganden visar sig på olika sätt. Religionernas ”stora frågor” ska diskuteras, 
och eleven ska kunna särskilja på religioner samt se vad de har gemensamt. Olika 
religiösa seder, bruk, berättelser, heliga dagar och symboler ska redogöras för och 
slutligen ska de influenser som de heliga skrifterna haft på samhället analyseras. 

Vidare har alla årskurser gemensamt att kristendomen betonas och är den enda 
religionen som nämns vid namn. Religiösa skrifter namnges enbart för kristendo-
men genom att Bibeln ska beskrivas utifrån dess influenser på samhället. I reste-
rande religioner utöver kristendomen skiftas fokus från att i de yngre åldrarna vara 
ospecificerat till att i den mellersta- och speciellt den äldsta årskursen specificera 
sig till begreppet världsreligioner (main religions). Anmärkningsvärt är också att 
genomgående för alla årskurser nämns begreppet andra livsåskådningar i flera 
sammanhang. Alla årskurser har även målet att förstå att religioner kan se olika ut, 
och graden av nyans utvecklas ju äldre åldrar årskursen avser. 

Genomgående för de olika årskurserna innehåller temat ”den externa världen” 
samma innehåll. Generellt utvecklas och nyanseras de likartade meningarna i 
kursplanen för de äldre årskurserna. Nedan visas exempel på först årskurs 1–4 
med motsvarande mål från årskurs 8–10. Briefly describe several narratives, main 
holidays and traditions of the Christian church and other religions, especially in 
their local community. (Lgr, 2013, s. 206). Show they are literate in narratives, 
traditions, theories, holy days, customs and symbols of the Christian church and 
the other main religions of the world. (Lgr, 2013, s. 206). En klar skillnad är att 
eleverna ska redogöra för världsreligionerna i de äldre åldrarna i jämförelse med 
de yngsta där religion är ospecificerat. Den mellersta ålderskullen innehåller 
samma slags beskrivning som den yngsta (se Bilaga). Årskurs 8–10 är därmed 
mer nyanserad och mer specificerad i sitt centrala innehåll. 

Det som särskiljer årskurs 1–4 är den tyngdpunkt på närsamhället (local com-
munity) som nämns flera gånger. Därtill ska enbart Bibelns påverkan på samhället 
pekas ut, till skillnad från resterande årskurser som även inkluderar världsrelig-
ionernas kanon i sammanhanget. I meningen om Bibeln finns inte sökorden med, 
men den inkluderas ändå med resultatet med motivering att det är den enda me-
ningen utan sökorden som tydligt refererar till religion. En utveckling till årskurs 
5–7 är också ett större internationellt perspektiv (international community) på 
religionsundervisningen. I årskurs 8–10 nyanseras detta ytterligare genom tillägg 
av begreppet globalisering där eleven ska kunna ”reflect on the interaction of so-
ciety, politics, nature, religion and views of life through the ages with regard to 
the local community and globalisation.” (Lgr, 2013, s. 204).  

För årskurs 5–7 och 8–10 förekommer ett kriterium vardera för den sociala 
världen där eleven ska kunna identifiera människors olika bakgrunder och respek-
tera deras val av religioner, levnadsnormer, åsikter och livsåskådning. För den 
inre världen förekommer enbart ett kriterium för hela grundskolan (se tabell 3). 
Den beskrivs på följande sätt: 

 
Reflect on and express who they are to themselves and others, explain how their 
self-image is formed by their surroundings, residence, politics and social conditions, 
history and culture, religious and secular views of life. (Lgr, 2013, s. 207) 
 

De olika årskurserna har gemensamt att nästintill all religionsundervisning 
finns i temat för den externa världen. Fokus ligger på att förstå det omkringlig-
gande samhället med tydliga hänvisningar till kristendomen. Världsreligioner och 
andra livsåskådningar inkluderas, och desto högre årskurser, desto fler begrepp 
och mer nyansering. Med undantag för de yngre årskurserna ska eleverna identifi-
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era och respektera människors val av religion, levnadssätt och livsåskådning. Den 
inre världen ger en ytterligare nyans till kursplanen i årskurs 8–10 genom ett själv-
reflekterande perspektiv på religion. 

4.1.2. Religiös mångfald i religionsundervisningen 
Hänvisningar till religiös mångfald hittades i sammanlagt sju meningar ur det 

centrala innehållet av religionsundervisningen. För att finna uttryck för religiös 
mångfald söktes efter formuleringar där religiösa traditioner nämndes, men även 
jämfördes. Tabell 4 redovisar samtliga sju meningar. 

Tabell 4 Meningar med hänvisning till religiös mångfald 
Årskurs Uttrycklig hänvisning Implicit hänvisning 
1–4 0 1. realise that people’s religious and ethical opinions 

appear in different views, customs and traditions 
5–7 1. describe the diversity of the main 

religions and views of life and their 
influence on people’s lives, 

1. identify people’s different backgrounds and re-
spect their freedom to different religions, life values, 
views and ways of life 

8–10 1. explain the diversity of religions 
and views of life and realise their 
influence on the life of individuals, 
groups and communities 

1. discuss and analyse topics related to religion, 
views of life and ethics regarding questions of the 
meaning and purpose of life, 
 
2. discuss and compare different religions and views 
of life and recognise what they have in common and 
what is special for each 
 
3. explain with examples the diversity of human life 
and people’s different origins, respect people’s free-
dom to different religions, life values, opinions and 
ways of life, 

 
Två av meningarna uttrycker religiös mångfald explicit och fem meningar hän-

visar till religiös mångfald implicit. Nedan redovisas först de explicita- följt av de 
implicita meningarna. 

De två meningar som uttryckligen innehåller hänvisningar religiös mångfald 
finns i temat den externa världen från de två senare årskurserna och är nästan 
identiska (se tabell 4). Hänvisningen till religiös mångfald är explicit, eftersom 
meningen är ett uttryckt lärandemål som syftar på att förklara den religiösa mång-
falden och dess influenser på samhället. 

Vidare hittades fem meningar med implicita hänvisningar till religiös mångfald 
i centrala innehållet för religionsundervisningen. Tre av meningarna finns i de 
lärandemål som berör den externa världen. Där uttrycks att eleven ska förstå att 
människors religiösa- och etiska åsikter ser olika ut. Vidare ska eleven kunna jäm-
föra olika religioner och andra livsåskådningar för att identifiera vad de har ge-
mensamt och vad som gör var och en unik. Slutligen ska eleven kunna diskutera 
och analysera ämnen relaterat till religion med hänvisning till frågorna kring me-
ningen med livet. De resterande två meningarna hittades implicit i tematiseringen 
för den sociala världen i lärandemålen. Religiös mångfald uttrycks implicit genom 
den respekt som eleven förväntas få gällande människors frihet till val av religion. 

Sammanfattningsvis innehåller religionsämnet för hela grundskolan sju me-
ningar med hänvisningar till religiös mångfald. De flesta hittades med hjälp av ett 
implicit sökande efter de kriterier som sökordet utgick ifrån. Utifrån det centrala 
innehållets tematisering förekom flest meningar med religiös mångfald i temat 
”den externa världen”. 
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4.1.3. Religiös tillhörighet på Island 
Beckford (2003) menar att hans begreppsapparat om religiös mångfald kan an-

vändas olika beroende på situation och perspektiv. Den isländska religiösa tillhö-
righetskartan är denna studies specifika situation, och ingenting annat. Här nedan 
appliceras de fem definitionerna av religiös mångfald på denna karta (se tabell 1). 

Den första definitionen utgår ifrån antal religiösa organisationer i landet, samt 
förutsättningarna för dessa organisationer. Den religiösa tillhörighetskartan visar 
att skillnaden mellan den största och den näst största organisationen är markant. 
Den nationella kyrkan utgör hela 69,89 % av hela befolkningen medan den ro-
mersk-katolska har 3,81 % av befolkningen. Sett till hur många människor som 
bor på Island är den sistnämnda fortfarande relativt stor. Redan efter 3:e största 
organisationen ligger resterande organisationer på Island under 2 %. Även om 
tabell 1 inte redovisar ett exakt antal registrerade organisationer på Island blir det 
ändå tydligt att de flesta är väldigt små jämfört med de största. Genom denna de-
finition kan därmed inte en klar slutsats dras om att kartan visar på religiös mång-
fald. 

Det blir ännu mer definitivt i den andra definitionen, där ett land definieras som 
att ha religiös mångfald om antalet medlemmar i organisationer är stort i ett flertal 
organisationer. Utifrån den religiösa tillhörighetskartan kännetecknas Island inte 
av en större religiös mångfald. 

Genom att se till antalet distinkta religiösa traditioner som den tredje definit-
ionen skulle det krävas att minst två andra traditioner var representerade bland de 
största organisationerna. Den religiösa tillhörighetskartan visar att de fyra största 
organisationerna i landet tillhör den kristna traditionen. Även denna gång indike-
rar kartan om att det isländska samhälle har förhållandevis lite religiös mångfald. 

Den sista definitionen ser på inre differentiering inom det stora trossamfundet 
inom landet. Beckford menar att splittringen bör leda till att flera större trossam-
fund bildas. Skillnaden för antalet medlemmar är markant mellan den nationella 
kyrkan och den romersk-katolska på Island. Dessutom har den nationella kyrkan 
fortfarande en särskild relation med staten. Därmed indikerar kartan återigen på 
relativt lite religiös mångfald. 

Sammanfattningsvis avspeglar den religiösa tillhörighetskartan förhållandevis 
lite religiös mångfald på Island om definitionen baseras på Beckfords beskriv-
ningar av religiös mångfald vad gäller a) antal religiösa organisationer i landet b) 
ett stort antal medlemmar i flera organisationer c) spridning mellan distinkta reli-
giösa traditioner d) inre differentiering. 

4.2. Analys 
I denna del tolkas de resultat som ovan presenteras för att svara på forsknings-

frågorna. I den första delen besvaras vad religionsämnet visade utifrån de teman 
den presenteras i. Detta görs med hjälp av begreppen att lära om- och från relig-
ion. Den andra delen diskuterar de hänvisningar till religiös mångfald som hitta-
des i relation till Beckfords definitioner av religiös pluralism och den tredje delen 
tolkar resultaten som gjordes utifrån Beckfords begrepp religiös mångfald. 
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4.2.1. Religionsundervisningens innehåll 
Resultaten visar att religionsundervisningen nyanseras och utvecklas desto 

äldre årskurser det centrala innehållet avser. Vidare framgår det tydligt i resultatet 
att religionsundervisningen framförallt utgår från att eleven ska förstå verklighet-
en. (Lgr, 2013, s. 204). Att lära om religion syftar till att besvara religionernas 
”Hur?”-fråga från ett utomståendeperspektiv. Hur praktiserar en viss religion sina 
seder och traditioner? Därtill ställs ytterligare en fråga om ”Varför?”. Varför prak-
tiseras denna religion? Hur förklarar religionen livets stora frågor? Dessa frågor 
svarar visserligen på stora och viktiga frågor utifrån ett kunskapsperspektiv. De 
missar däremot det som Grimmitt och Read (1975) kallar för att lära från relig-
ion. Denna studie argumenterar för att kursplanen för religionsundervisningen på 
Island saknar en stor del av det senare begreppet. Detta ser vi genom att den inre 
världen, vars syfte är att utveckla förståelse om sig själv och andra, enbart inklu-
derar ett kriterium om religion på grundskolan. Dessutom ligger denna på årskurs 
8–10 där minst antal timmar läggs på religionsundervisningen. Det medför konse-
kvenser för religionsundervisningen eftersom fokus ligger på att förstå hur relig-
ionen verkar utanför en själv. 

Det är viktigt att påpeka att religionsundervisningen är integrerad med andra 
ämnen. Det är omöjligt att med denna studie visa på hur ämnena integrerar med 
varandra i den faktiska undervisningen. Resultaten visar att ett stort fokus ligger 
på att lära om religioner i syfte att förstå verkligheten, det vill säga utifrån temat 
den externa världen. Det finns däremot väldigt lite i fråga om att lära från religion, 
som skulle bidra med en ytterligare dimension där undervisningen har mer självre-
flektion och utforskande om elevernas egen relation till religion. Konsekvenserna 
för hur religion redovisas i läroplanen blir därmed, utifrån teorin om att lära från 
religion, att ämnet inte kopplas till elevernas personliga värderingar och konfron-
tation till religiösa traditioner och normer för att vidare kunna gå igenom en pro-
cess av självutvärdering. Syftet med att lära från religion kan tolkas som att hjälpa 
eleverna att identifiera och reflektera olika aspekter av sina liv. Därmed argumen-
teras för att det utifrån denna teori vore gynnsamt att inkludera mer religionsun-
dervisning utifrån att lära från religion i läroplanen. 

4.2.2. Religiös mångfald som den avspeglas i kursplanen 
Resultatet visar att religiös mångfald motiveras uttryckligen genom två me-

ningar, där eleven förväntas kunna beskriva mångfalden inom både världsrelig-
ionerna (main religions) samt andra livsåskådningar. I de implicita hänvisningarna 
till religiös mångfald motiveras den genom att eleven ska inse att människor reli-
giösa och etiska åsikter ser olika ut, respektera människors frihet till att välja re-
ligion, diskutera religion i förhållande till meningen med livet samt jämföra olika 
religioner och andra livsåskådningar i syfte att se vad de har gemensamt och hur 
de skiljer sig åt. Den religiösa tillhörighetskartan visade utifrån Beckfords definit-
ioner om religiös mångfald att den avspeglar förhållandevis lite religiös mångfald. 
Resultaten om hur religiös mångfald visar sig i kursplanen ger bilden av att läran-
demålen hänvisar till religiös mångfald, utifrån sökordets kriterier. 

Huruvida religiös mångfald även avspeglar religiös pluralism som normativ är 
det sista ledet i den tredje analysfrågan. Utifrån Beckfords utveckling av religiös 
pluralism som ett värde är religiös mångfald positiv. Därför undersöks de hänvis-
ningar som förekommer till religiös mångfald utifrån Beckfords definition av reli-
giös pluralism genom a) att samexistens mellan distinkta religiösa traditioner är 



 23 

positiv b) att samexistens möjliggör att individer får utforska, välja och ändra reli-
giös tillhörighet c) individens förmåga att kunna välja och kombinera olika reli-
giösa idéer. 

De två uttryckliga meningar som identifierades med hänvisning till religiös 
mångfald visar ingen indikation på religiös pluralism. Lärandemålet syftar istället 
på att eleverna ska kunna beskriva att det finns en religiös mångfald som påverkar 
samhällen. Det redogörs alltså inte för att målet ska redovisas i termer om samex-
istens mellan religiösa traditioner som positiv, att individer i en sådan samexistens 
ska få välja och ändra religiös tillhörighet eller individers förmåga att själva välja 
och kombinera olika religiösa idéer. Tre av de fem meningar som implicit hänvi-
sar till religiös mångfald indikerar inte på en avspegling av religiös pluralism. De 
två resterade meningarna, de som förekommer i temat den sociala världen, menar 
att eleven ska respektera människors frihet för olika religioner. Denna beskrivning 
av religion kan tolkas som positiv och indikerar på att människor ska respektera 
varandras val av religion. Därmed kan påstås att dessa meningar avspeglar religiös 
pluralism i ideologisk och därmed positiv mening. Lärandemålen reflekterar alltså 
nödvändigtvis inte en religiös pluralism enbart för att hänvisningar till religiös 
mångfald förekommer. 

4.2.3. Religiös tillhörighet på Island 
Utifrån den valda begreppsapparat som Beckford utformat visar resultatet i 

denna studie den religiösa mångfalden på Island är förhållandevis liten. Vidare 
blir det intressant att se på resultaten om den religiösa tillhörighetskartan i relation 
till vad som uttrycks i kursplanen för religionsundervisningen. 

Med studien indikeras att religiös mångfald är förhållandevis liten på Island, ut-
ifrån Beckfords fyra definitioner av religiös mångfald. Studien visar också att 
kristendomen är den överlägset största distinkta religiösa traditionen på Island, 
vilket kan korrelera med den tyngdpunkt som kristendomen har i kursplanen. Vi-
dare räknas även de andra livsåskådningarna, så som asatroföreningen och den 
humanistiska föreningen, som religiösa organisationer. Även detta gör att närva-
ron av sekulära livsåskådningar i den religiösa tillhörighetskartan avspeglar den 
plats som dessa livsåskådningar har i det centrala innehållet för religion. 

4.3. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka kursplanen i religionsundervisningen på 

Island, hur religiös mångfald visas i den och om- eller hur denna korrelerar med 
den presenterade religiösa tillhörighetskartan. 

Resultatet av studien visar att det förekommer mest religionsundervisning un-
der temat ”den externa världen”. Vidare visas även att mest kriterier finns inom 
årskurs 8–10 som samtidigt har minst antal undervisningstimmar. Detta problema-
tiseras utifrån begreppen att lära om och att lära från religion där resultaten visar 
att kursplanen återspeglar att lära om- snarare än att lära från religion. Som kurs-
planen ser ut idag finns bara ett kriterium som tydligt indikerar på ett lära från-
perspektiv, nämligen i temat den inre världen för årskurs 8–10. Tyngdpunkten i 
kursplanen ligger framförallt på kristendomen men inkluderar även andra sekulära 
livsåskådningar. Vidare utvecklas religionsbegreppet i de senare åldrarna där be-
greppet världsreligioner tar plats. 
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Även om den religiösa tillhörighetskartan visar på en förhållandevis liten reli-
giös mångfald betyder inte det att det saknas innehåll av religiös mångfald i kurs-
planen. Resultatet visar att en del av de lärandemål med religionsinnehåll har hän-
visningar till religiös mångfald, vilket visar sig både uttryckligen och implicit. 
Vidare avspeglas Beckfords religiösa pluralism, det vill säga att den är ideologisk 
och därmed positiv, i förhållandevis få meningar i religionsundervisningen på 
grundskolan. 

Enligt Beckfords (2003) fyra definitioner av religiös mångfald som analyserats 
i relation till den religiösa tillhörighetskartan indikerar den att religiös mångfald är 
förhållandevis liten på Island. Utifrån den religiösa tillhörighetskartan kan slutsat-
sen dras att kursplanen korrelerar med hur nuvarande religiös tillhörighet ser ut på 
Island. Kristendomen är den överlägset största distinkta religiösa traditionen och 
andra sekulära livsåskådningar tar plats i den religiösa tillhörighetskartan, båda 
vilka kursplanen avspeglar. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 
Denna studie har tagit avstamp utifrån dels begreppen om att lära om- och att 

lära från religion och dels Beckfords nyansering av begreppen religiös pluralism 
och religiös mångfald. 

Utifrån att lära om- och från religion analyserades resultaten av vad religions-
ämnet innehöll. Analysen indikerade att den övergripande religionsundervisning-
en var enhetlig med begreppet ”att lära om religion” då den existerar under temat 
”den externa världen”. Med denna slutsats kan antas att lärandemålen som presen-
terades inte är elevcentrerade. På så vis var dessa begrepp användbara som stöd 
för att identifiera de olika tematiseringarnas innehåll. Det är däremot med försik-
tighet som begreppen används med risk om att för stora anspråk görs utifrån den. 
Istället verkade begreppen som en hjälp för att analysera innehållet av resultatet. 

Beckfords begreppsapparat kan vid första anblick verka komplicerad och möj-
ligtvis svårapplicerad. Jag anser med det sagt att det gick bra att använda begrep-
pen, speciellt religiös mångfald tillsammans med den religiösa tillhörighetskartan. 
Den visade tydligt hur religiös mångfald kan se ut på Island utifrån de fyra definit-
ionerna. Studiens sätt att använda statistik om religiös tillhörighet i syfte att skapa 
en religiös tillhörighetskarta kombinerat med hur Beckfords definitioner av reli-
giös mångfald användes kan möjligtvis appliceras på andra sociala miljöer. Den 
religiösa tillhörighetskartan och det faktum att andra världsreligioner faktiskt 
finns representerade utanför den uppvisade kartan indikerar att en religiös mång-
fald finns till en viss grad. Studien har visat ett möjligt sätt att använda Beckfords 
definitioner av religiös pluralism i undersökningar. Begreppet användes med för-
siktighet på materialet och kan berätta något om huruvida religiös mångfald avbil-
das som positiv i lärandemålen. Däremot avser jag inte med studien att göra an-
språk på hur religiös tillhörighet eller Social studies kan tolkas generellt, utan dess 
resultat presenteras tillsammans med studiens teoretiska ramverk. 

5.2. Metodisk reflektion 
Den kvalitativa innehållsanalys jag använt visade sig vara både bra men också 

problematisk till en början. Den ansågs lämplig då jag gjorde ett aktivt val i att 
inte göra nya kategorier av de tre tematiseringarna som det centrala innehållet 
består av. Detta för att ge en så rättvis bild av materialet som möjligt samt transpa-
rens. Om jag hade tagit an materialet med fokus på att skapa nya kategorier utifrån 
till exempel ett individ- kontra ett utomståendeperspektiv skulle syftet med upp-
satsen bli en annan. Denna studie indikerar genom metoden att det centrala inne-
hållet, så som den framställs till skola, lärare och elever, saknar en tydlig elevcen-
trering. Med det sagt är det inte en omöjlighet att en elevcentrering kan hittas i 
den externa världen om en annan metod och teori appliceras. Det som blev pro-
blematiskt i sökandet av religion och religioner var meningen som dök upp i års-
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kurs 1–4 om bibliska influenser i samhället (se Bilaga). Med motivering inklude-
rades den i studien. Resultatet om kristendomens särskilda plats i det centrala in-
nehållet skulle inte förändras om meningen skulle uteslutas från resultatet. När 
innehållet systematiserats genom sökorden var omfånget av det återstående 
materialet relativt litet. En styrka med omfånget var att jag lärde känna materialet 
väl och kunde lätt återvända till den för att hela tiden kolla så inga missar gjordes. 
En begränsning med metoden var att den behandlades manuellt. Genom att an-
vända ett kodningsprogram hade systematiseringen och tolkningen av materialet 
hållit en ännu högre standard. Istället är det utifrån egna sammanfattningar som 
materialet redovisats för i resultatet. Jag argumenterar däremot, med bakgrund i 
materialets omfång och hur pass redovisande den är i resultatdelen, att den kvali-
tativa innehållsanalysen håller. Jag har i studien aktivt visat materialet tydligt så 
att en framtida liknande studie kan ställas i jämförelse med denna. För att inte låta 
personliga värderingar styra processen har jag vidtagit åtgärder i form av hänvis-
ningar till vedertagna vetenskapliga referenser i ämnet samt iakttagit medvetenhet 
kring min personliga koppling. Således har jag aktivt tagit en neutral position i 
den mån detta är möjligt. 

5.3. Empirisk reflektion  
Pétursson (2011) lyfter i sin artikel resultat om att den ökade mängden trossam-

fund på Island har främjat den process i vilken kyrka och stat alltmer differentie-
ras. Den nationella kyrkan erhåller en privilegierad position i samhället vilket går i 
linje med denna studies resultat utifrån Beckfords femte definition om religiös 
mångfald i relation till den religiösa tillhörighetskartan. Eftersom att den nation-
ella kyrkan erhåller en särskild plats i det isländska samhället blir det svårt att 
motivera hur andra större trossamfund bildats utifrån en inre differentiering inom 
kristendomen. 

Gunnarssons (2008) resultat om tonåringars relation till religionsämnet visar att 
det finns ett spänningsfält mellan homogenitet och pluralism bland de intervjuade. 
Han menar att befolkningen är så pass liten så tonåringarna har samma tradition-
ella referensram, men inom denna referensram hittades olikheter beroende på livs-
åskådningar. Vidare indikerar Gunnarssons resultat att religionsundervisningen 
bör revideras så den tar med samtliga elevers bakgrund, erfarenhet och existenti-
ella frågor. Min studie visar på att Social studies har flera hänvisningar till religiös 
mångfald. Han argumenterar också för att eleverna bör vara fokus i religionsun-
dervisningen, och därför har både innehållet av kursplanen och läraren ansvar att 
anpassa sig till religiös förändring i landet. Gunnarsson (2017) drar samma slut-
sats om behovet av mer elevcentrering. Min studie visar att Läroplanen (2013) 
saknar viss elevfokus vad gäller religionsundervisning där den mesta undervis-
ningen utgår ifrån att lära om religion, i tematiseringen ”den externa världen”. 

Gunnarsson (2014) konstaterar att kursplanen på Island gått från en mer sub-
stantiell- till en mer funktionell definition av religion. Han ser både för- och nack-
delar med religion som integrerad i Social studies. Vidare menar han att ämnet går 
i linje med landets religiösa förändring, och denna studie styrker detta genom re-
sultaten som indikerar på religiös mångfald. Denna studie tillför därmed en di-
mension av en djupdykning i kursplanen för religionsundervisningen. 

Gunnarsson (2017) undersökte den roll religionsundervisningen i grundskolan 
har på Island och studien argumenterar för att kursplanen bör innehålla mer 
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”mångkultur”. Denna studie indikerar att förhållandevis lite religiös pluralism i 
ideologisk mening förekommer i religionsundervisningen utifrån Beckford 
(2003). Därmed finns stöd för att vidare studera det som Júniusdóttir (2014) näm-
ner som mångkultur. Med min studie kan detta argument styrkas ytterligare då det 
bevisligen finns innehåll om religiös mångfald, men frågor uppstår om hur mycket 
religiös pluralism samt till vilken grad den utgår ifrån ett elevfokus. 

5.4. Didaktisk reflektion 
Det finns en brist av studier i skolvärlden för religionsundervisningen på Is-

land, speciellt med tanke på den religiösa förändring som det isländska samhället 
går igenom. Denna studie visar att kristendomen fortfarande erhåller störst plats 
bland religionerna i det centrala innehållet av religionsundervisningen, och jag 
argumenterar därför för att vidare studier behövs för att se hur den religiösa för-
ändringen speglar kursplanen. Med hjälp av tidigare forskning antyds med denna 
studie att det finns ett behov av mer elevcentrerad undervisning. 

5.5. Avslutande reflektioner 
Denna studie har genererat nya frågor som kan ligga till grund för annan forsk-

ning inom området. Gustavssons argument om att elever bör vara i fokus och den 
religiösa förändringen i landet tillsammans med mina resultat ställer frågor som 
vidare kan vara intressanta att undersöka. Nämligen det samband mellan bristen 
på elevfokus och hur religiös mångfald avspelas i kursplanen för Social studies. 
Även om Social studies har många lärandemål utifrån temat för den inre- och den 
sociala världen förkommer det inte många mål inom dessa teman med hänvisning 
till religion. Detta konstaterande väcker frågor om varför så är fallet. Utifrån mina 
slutsatser är ämnet centrerat kring att lära om religion, stämmer detta med hur 
lärarna faktiskt arbetar med ämnet som en integrerad del i Social studies? An-
vänds religionsämnet i enlighet med det Gustavsson diskuterar som en funktionell 
beskrivning av religion eftersom den är integrerad i Social studies? Eller finns det 
lärare som, likt denna studie, plockar ur det som uttryckligen sägs om religion och 
undervisar ämnet därefter? Med tanke på att religionsämnet som en integrerad del 
i Social studies är relativt nytt, och att lärare ofta saknar rätt utbildning inom kun-
skapsområdet, väcks ett antal frågor om både det praktiska i klassrummet, lärarnas 
utbildning samt lärarnas relation till kursplanen. Vidare är studiens resultat om hur 
religionsundervisningen är fördelad utifrån ålder intressant. Den här studien visar 
att årskurs 8–10 har mest omfattning och nyansering i beskrivningen av religion i 
kursmålen, samtidigt som den har minst antal timmar till befogande för själva 
undervisningen. Det väcks därmed ett antal frågor om hur detta motiveras. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att belysa Islands kursplan för religionsundervisning 
samt se hur religiös mångfald avspeglas i den. Kursplanen ställdes i relation till 
den religiösa tillhörigheten på Island utifrån en religiös tillhörighetskarta. Syftet 
med kartan var att se om den kan säga något om den samhällskontext som kurs-
planen verkar inom. Materialet som använts var kursplanen för ämnet Social stu-
dies och metoden för hur denna undersökts var en kvalitativ innehållsanalys. Uti-
från denna utgångspunkt formulerades tre forskningsfrågor vilka var 1) Inom 
vilka teman förekommer religion i kursplanen för de respektive årskurserna och 
vad ingår utifrån begreppen att lära om- och lära från religion? 2) Hur visar sig 
religiös mångfald i kursplanen för religionsämnet och avspeglar den religiös plur-
alism utifrån Beckfords definitioner? 3) Hur kan Islands religiösa tillhörighets-
karta förstås utifrån Beckfords definitioner av religiös mångfald och hur kan 
denna karta relateras till kursplanen?  

Studien utgick utifrån två olika begreppsapparater. Med hjälp av begreppen att 
lära om- och att lära från religion drogs slutsatser om hur innehållet i kursplanen 
avspeglades. Om undervisning utgår från att lära om religion lär sig eleven om de 
stora religionernas innehåll och hur det är att vara människa utifrån dessa trossy-
stem. Utifrån att lära från religion utgår undervisningen om vad eleverna kan lära 
från religion om sig själva. I ett andra led besvarades frågeställningen om hur reli-
giös mångfald avspeglas i kursplanen. Eftersom materialet redan var tematiskt 
uppdelad i kategorierna den externa- inre och sociala världen valde jag att inte 
tematisera materialet själv. Med hjälp av Beckfords definitioner om religiös 
mångfald analyserades slutligen den religiösa tillhörigheten i landet. Efter en nog-
grann och systematisk genomgång av materialet användes sökorden religion och 
religions för att plocka ut den uttryckliga religionsundervisningen i ämnet Social 
studies. 

Resultat- och analys visade att det förekommer mest religionsundervisning i 
temat ”den externa världen”. Eftersom denna kategori handlar om att förstå verk-
ligheten kunde paralleller dras till begreppet att lära om religion. Det förekom 
endast en mening om religion i kategorin den inre världen vars syfte är att få lär-
dom om sig själv. Därmed kunde slutsatsen dras att det förekommer lite undervis-
ning om att lära från religion. Vidare visade resultaten att det förekommer religiös 
mångfald i kursplanen för religion, genom ett uttryckligt- och ett implicit sökande 
av religiös mångfald. Lärandemålen reflekterar däremot inte nödvändigtvis en 
religiös pluralism. Tvärtom visar Beckfords definitioner att religiös pluralism av-
speglas i förhållandevis liten skala i de redovisade lärandemålen. Slutligen kunde 
den religiösa tillhörighetskartan med hjälp av fyra av Beckfords definitioner av 
religiös mångfald visa att det finns förhållandevis lite religiös mångfald på Island. 
Den religiösa tillhörighetskartan visade på kristendomens samt andra sekulära 
livsåskådningar plats i denna vilket korrelerar med den tyngdpunkt som kristen-
domen har i kursplanen samt den närvaro som andra livsåskådningar har.  
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Bilaga 

Redovisning av meningar med religion och religioner i centralt innehåll, årskurs 1–4 
Den externa världen Den inre världen Den sociala världen 

1. point out the relationship of selected features in society, nature, religion 
and view of life, especially in the local community, 
2. realise that people’s religious and ethical opinions appear in different 
views, customs and traditions, 
3. reflect on well-known questions regarding religion, view of life and con-
duct, 
4. briefly describe several narratives, main holidays and traditions of the 
Christian church and other religions, especially in their local community, 
5. distinguish between selected aspects of religion and views of life, 
6. point out examples of biblical influence on society,2 
7. point out religious references in arts and literature, 

  

 
Redovisning av meningar med religion och religioner i centralt innehåll, årskurs 5–7 

Den externa världen Den inre världen Den sociala världen 
1. explain the connection between society, nature, religion and views of life, 
past and present, 
2. describe the characteristics and status of Iceland in the international com-
munity with regard to its location, variable culture, religion and views of life, 
3. describe the diversity of the main religions and views of life and their 
influence on people’s lives, 
4. discuss topics regarding religion, views of life, morality and put them into 
context with events of daily life, 
5. describe selected narratives, traditions, holy days, customs and symbols of 
the Christian church and other religions of the world, 
6. compare selected religious and secular views of life, 
7. point out examples of the influence of the scriptures of the main religions 
on culture and societies, 
8. recognise religious references and expression in arts and literature, 

 1. identify people’s different back-
grounds and respect their freedom 
to different religions, life values, 
views and ways of life, 

 

 
Redovisning av meningar med religion och religioner i centralt innehåll, årskurs 8–10 

Den externa världen Den inre världen Den sociala världen 
1. reflect on the interaction of society, politics, nature, religion and views of 
life through the ages with regard to the local community and globalisation, 
2. discuss in an informed manner the characteristics and status of Iceland in 
the international community with regard to its location, history, variable 
culture, religion and views of life and polity, 
3. explain the diversity of religions and views of life and realise their influ-
ence on the life of individuals, groups and communities, 
4. discuss and analyse topics related to religion, views of life and ethics 
regarding questions of the meaning and purpose of life, 
5. show they are literate in narratives, traditions, theories, holy days, customs 
and symbols of the Christian church and the other main religions of the 
world, 
6. discuss and compare different religions and views of life and recognise 
what they have in common and what is special for each, 
7. analyse the influence of the Bible and the scriptures of the other main 
religions on culture and societies, 
8. explain religious references and expression in arts and literature, 

1. reflect on and express who 
they are to themselves and 
others, explain how their 
self-image is formed by their 
surroundings, residence, 
politics and social condi-
tions, history and culture, 
religious and secular views 
of life, 

 

1. identify people’s different back-
grounds and respect their freedom 
to different religions, life values, 
views and ways of life, 
2. explain with examples the di-
versity of human life and people’s 
different origins, respect people’s 
freedom to different religions, life 
values, opinions and ways of life, 

 

 

                                                
2 Mening innehållande biblical influence utan att innehålla sökorden religion och religioner. 
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