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Sammanfattning 

I vår uppsats valde vi att undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka kursplanen i ämnet 

religionskunskap. Syftet med uppsatsen var därför att göra en jämförande studie mellan tre 

länder där kyrkan haft en stark ställning, inte minst i sin relation till staten men som skiljer 

gällande graden av religiositet. Utifrån en sekulariseringsteori som säger att graden av 

religiositet i landet påverkar kursplanens utformning ville vi se ifall graden av religiositet 

påverkar kursplanens utformning, detta då vi visste att graden av religiositet skiljer sig mellan 

länderna.  

Vi utgick även från det faktum att alla tre länder har en nära relation mellan stat 

och kyrka, och att kristendomen i alla tre länder historiskt haft en stort inflytande för länderna. 

Utifrån detta faktum använde vi oss av en teori som säger att religiöst arv påverkar 

utformningen av kursplanen och att trots att graden av religiositet i landet skiljer sig åt i de tre 

länderna idag så påverkar inte detta enligt denna teori kursplanen i religionskunskap då alla 

har ett tydligt kristet arv. Utifrån detta ställde vi oss frågorna om det finns skillnader mellan 

ländernas kursplaner samt vilka faktorer som skulle kunna förklara likheter och skillnader 

mellan ländernas kursplaner. 

 För uppsatsen valde vi en kvalitativ metod där vi utgick ifrån tre kategorier som 

vi fann relevanta för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan länderna som vi därefter 

redovisade för respektive land i resultatdelen. När vi hade gjort detta jämförde vi resultatdelen 

i analysen där vi presenterade de, enligt oss, viktigaste likheterna och skillnaderna för att 

därefter försöka förklara dessa med hjälp av våra teorier. 

 Vi fann i vår undersökning att sekularisering var den starkaste faktorn som 

påverkar kursplanen, men att det inte helt går att frångå att religiöst arv påverkar kursplanen i 

religionskunskap.  

 

Nyckelord: religionskunskap, kursplan, textanalys, sekularisering, religiöst arv 
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1. Bakgrund 

Religion är ett ständigt debatterat och aktuellt ämne, något som inte minst aktualiseras med 

den i skrivande stund pågående debatten kring den avsatte socialdemokraten och ordföranden 

för Islamiska förbundet Omar Mustafa.
1
 Debatten har handlat om Omar Mustafas religiösa 

tillhörighet samt hur han handlade i sin roll som ordförande för Islamiska förbundet. Vi ämnar 

inte här diskutera huruvida Omar Mustafa handlat rätt eller fel, utan vill snarare belysa hur 

religion fortfarande har och kommer ha en viktig position i samhället och samhällsdebatten. 

 Denna debatt rörande religion sträcker sig även in i skolans värld, där 

framtagandet av de nya kursplanerna till Lgr11 föregicks av en debatt kring dess innehåll, inte 

minst rörande kristendomens vara eller inte vara som en religion överställd övriga i 

undervisningen, vilket var något som utbildningsminister Jan Björklund fick utstå kritik för 

från många håll,
2
 vilket är ytterligare ett tecken på religionens plats i samhälls- och 

skoldebatten. 

Att skolan är en viktig del i att forma och fostra framtida samhällsmedborgare i 

en viss riktning kan de flesta hålla med om. Samhället vill fostra och forma eleverna efter vad 

som är den rådande normen för landet, och därmed bör skolundervisningen vara en spegelbild 

av de normer och värderingar som samhället anser eftersträvansvärda. Vidare kan vi 

konstatera att olika länder och samhällen har olika normer och värderingar, det vill säga, i 

vissa länder är medborgarna mer religiösa och i andra länder tenderar invånarna att vara mer 

sekulära. Olika länder har även olika skolsystem och historiska arv som påverkar hur landet 

väljer att utforma kursplaner och skolundervisningen. Detta är något som givetvis även 

omfattar ämnet religionskunskap. 

 Vi har därför i denna examensuppsats funnit det intressant att undersöka hur 

kursplanen i religionskunskap ser ut i länderna Sverige, Norge och på Irland. Vår förhoppning 

är att ta reda på vilka faktorer som påverkar kursplanens innehåll och utformning samt ge 

eventuella förklaringar på skillnader mellan länderna och till varför kursplanen i 

religionskunskap ser ut som den gör inte minst i Sverige. De tre länderna har gemensamma 

nämnare såsom relationen mellan stat och kyrka, ligger i Europa, kan betraktas som 

                                                 
1
 http://www.dn.se/nyheter/politik/mustafa-har-lamnat-socialdemokraterna (2013-04-23) 

2
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kristendomen-ska-prioriteras-i-skolan_5483341.svd (2013-04-25) 

http://www.dn.se/nyheter/politik/mustafa-har-lamnat-socialdemokraterna
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kristendomen-ska-prioriteras-i-skolan_5483341.svd


UPPSALA UNIVERSITET                                                   Författare: Peter Kauppi & Daniel Larsson 

Institutionen för pedagogik & didaktik                                  Handledare: Torbjörn Aronson 

Examensarbete VT- 2013                                                         

 

6 

 

industriländer men som även skiljer sig åt rörande graden av religiositet i landet, vilket gör 

dem lämpliga att jämföra.  

Slutligen tror vi, förutom som vi tidigare nämnt att religion är ett ständigt 

aktuellt ämne och något som därmed även påverkar skolan, att uppsatsens studie är relevant 

då den kan hjälpa pedagoger bli medvetna om vilka faktorer som ligger bakom det som 

eleverna i skolan ska lära sig i ämnet religionskunskap.   
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2. Litteraturöversikt 

För att underlätta för läsaren kommer vi dela upp litteraturöversikten i två delar. I den första 

delen kommer vi redovisa den tidigare forskning som gjorts i ämnet. I den andra delen utgår 

vi från mer teoretiska antaganden som vi tror kan ha relevans för vårt ämne och som kan 

hjälpa oss att förstå och förklara de resultat som framkommer i undersökningen.  

2.1. Tidigare forskning 

Vad gäller hur religionsämnet har utvecklats över tid och vilka faktorer som påverkat ämnets 

innehåll och utveckling kan man i den tidigare forskningen på området skönja en rad olika 

teman som behandlar olika aspekter av detta, vilket vi i detta avsnitt ämnar redogöra för 

genom att ge en översiktlig bild av det aktuella forskningsläget på det område vår 

frågeställning berör. Vi kommer alltså först att redogöra för hur religionsämnets utveckling 

sett ut fram till idag i de tre länderna och sedan vilka faktorer som ansetts påverkat denna 

utveckling. Då denna utveckling av religionsämnet på många sätt är tät sammanfogad med 

framväxten av ett nationellt skolväsende kommer även framväxten av detta skisseras 

parallellt.  

2.1.1. Religionsämnets utveckling i de utvalda länderna 

Sverige har haft ett organiserat, lagstadgat utbildningsväsende sedan 1686 då kyrkolagen 

stipulerade att alla barn i landet skulle lära sig läsa samt grunddragen i den kristna tron, detta 

under sina föräldrars regi.
3
 Så förblev situationen fram till 1842 då Sverige fick en nationell 

folkskola, varpå staten tog över ansvaret för utbildningen av landets invånare. Anledningen 

till det flyttade ansvaret berodde på att Sverige vid denna tid genomgick stora 

samhällsförändringar med folkförflyttningar, folkökning och förändrade kunskapskrav inför 

det nya samhället vilket innebar att det gamla systemet inte längre ansågs räcka till för att 

landets invånare skulle fungera i samhället. Exempelvis hade inte eleverna tidigare behövt 

lära sig räkna. I praktiken fortsatte dock kyrkan att vara ansvarig för undervisningen och dess 

innehåll även efter staten kommit in i bilden, och skolan var en de facto religionsskola.
4
  

                                                 
3
 Hartman (2000) s. 212 

4
 Ibid. s. 214-215 
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Successivt kom dock detta att ändras i och med att samhället genomgick vidare 

förändringar, och religionsämnets särställning och kyrkans inflytande över skolan stötte på 

alltmer kritik, inte minst på grund av framväxten av nya folkrörelser såsom socialism och 

liberalism,
5
 och således påverkades även kristendomskunskapsämnet av samhällets 

förändringar och fick nytt innehåll och minskat utrymme i skolan. 
6
 Trots kritiken mot 

kyrkans inflytande över skolan och kristendomskunskapens roll förblev det senare skolans 

mest betydelsefulla och fortsatte fram till mitten av 1900-talet att ha som mål att fostra 

eleverna till goda kristna medborgare till ett enhetligt kristet samhälle och politiskt fanns en 

enighet om att kristendomsundervisningen var avgörande för samhällsmoralens uppbärande.
7
  

En brytpunkt i religionsämnet och samhällets utveckling skedde dock med start i 

mitten av 1900-talet då värderingar i form av demokrati och människans fri- och rättigheter 

kom att hamna i fokus och samhället blev alltmer individualiserat och mångkulturellt, vilket 

ledde till att idén om kristendomen som samhällsbärare försvagades alltmer.
8
 

Detta påverkade även kristendomskunskapen, och när Sverige 1962 fick sin 

första läroplan för grundskolan var syftet med ämnet undervisning om kristendom snarare än 

undervisning i detsamma vilket varit fallet fram till dess.
9
 Vidare var en stor del i utformandet 

av denna första läroplan att komma bort från kyrkans inflytande över skolan.
10

 Denna läroplan 

reviderades bara några år senare, 1969, och religionsämnets nya utvecklingslinje kan skönjas 

redan i ämnets nya beteckning; religionskunskap.
11

 I det nya ämnet stod inte längre kunskap 

om kristendomen och dess dogmer, riter och historia i fokus, utan istället stod eleven och 

dennes relation till ämnet i första rum och livsfrågor som angick individen och dennes roll i 

världen och vilken roll religion har för människan var det viktiga. 
12

 

Utvecklingen från kristendomscentrerad religionsundervisning till en 

livsfrågeinriktad dito fortsatte under 1900-talets senare del och när LGR80 gjorde sitt inträde 

var detta än mer förstärkt. Dels hade ämnet fått nytt namn som tydligt indikerar denna trend; 

”Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” och dels var synen att det 

                                                 
5
 Selander (2003) s. 9 

6
 Hartman (2000) s. 215 

7
 Selander (2003) s. 9 

8
 Ibid. s. 10 

9
 Hartman (2000) s. 216 

10
 Ibid s. 219 

11
 Selander (2003) s. 10 

12
 Hartman (2000) s. 221, Selander (2003) s. 13 
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gamla innehållet om kristendom och andra religioner istället för att vara ett mål i sig att lära 

sig om, snarare var ett medel för att arbeta med livsfrågor och detta utifrån elevernas eget 

intresse och egna erfarenheter, vilket tydligt beskrevs i den nya läroplanen. 
13

  

Livsfrågeinriktningen inom religionskunskapen hade således stort inflytande 

över och var den tydligast synbara trenden inom ämnets utveckling från mitten av 1900-talet. 

Denna utveckling kom dock att brytas i och med introducerandet av Lpo94, då kristendomen 

fick en pånyttfödelse i läroplanssamanhang då det föreskrevs att kristendomen och dess 

värderingars inflytande på det svenska samhället var något som skolan skulle förmedla och 

erkänna.
14

 

Sett till idag har Sverige en 9-årig obligatorisk skola för landets alla elever. Den 

svenska skolan är idag under kommunalt styre där kommunen i de kommunala skolorna är 

dess huvudman, medan staten styr skolan genom bland annat framtagandet av nationella läro- 

och kursplaner samt nationell inspektion av landets skolor.
15

 Eleverna börjar idag normalt sett 

i Sverige på högstadiet vid årskurs sju och slutar detsamma vid årskurs nio.
16

 

Det irländska skolsystemet å sin sida härrör från 1831 då ett nationellt 

skolsystem etablerades i landet. Målet med ett nationellt skolsystem var att ena och integrera 

människor från olika bakgrund och med olika religiös tillhörighet. Skolornas konstruktion, 

lärarnas löner och utbildning samt skolinspektion skulle skötas av en nationell skolstyrelse, 

medan skolorna och undervisningen däri skulle skötas av de enskilda skolorna.
17

 Denna vision 

om integration kom dock att överges efter påtryckningar från olika religiösa inriktningar som 

önskade bedriva undervisning enligt den egna religionen snarare än i samarbete med andra 

vilket resulterade i att enbart en marginell del av alla skolor bedrevs som ett samarbete mellan 

olika religiösa tillhörigheter. 
18

 Under 1900-talet ökade vidare segregationen mellan de olika 

skolorna vad gäller vilken undervisning som fick bedrivas. Från att lärarna på de olika 

skolorna fram till 1965 varit tvungna att ta hänsyn till elever med annan religiös tillhörighet 

                                                 
13 

Selander (2003) s. 15-16, Hartman (2000) s. 220 
14

 Hartman (2000) s. 223 
15

 http://www.ne.se/lang/grundskola (2013-04-22) 
16

 http://www.ne.se/lang/h%C3%B6gstadium (2013-05-04) 
17

 http://martindale.cc.lehigh.edu/sites/martindale.cc.lehigh.edu/files/Carone.pdf (2013-04-30) 
18

 http://www.teachdontpreach.ie/2011/09/a-history-of-the-irish-education-system-2/ (2013-04-30) 
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än den rådande hos majoriteten, togs denna regel bort ur konstitutionen. Vidare skulle alla 

ämnen i skolan vara integrerade med religionsundervisningen.
19

  

     En annan utveckling i det irländska skolväsendet under 1900-talet var att den 

romersk-katolska kyrkan länge stärkte sitt inflytande över skolan, då man kom att få majoritet 

i skolstyrelsen och således kunde påverka i vilken riktning skolan skulle styras och 

undervisningen bedrivas. 
20

 Lärarna hade fram till 1998 relativt lite att säga till om vad gäller 

undervisningen och dess innehåll. Detta ändrades dock detta år då man genom lagstiftning 

reformerade skolan och gav lärarna ökat inflytande, på bekostnad av kyrkan och staten. Den 

romersk-katolska kyrkan har dock i praktiken behållit sitt grepp över skolsystemet, mycket 

tack vare sina ekonomiska bidrag då man bekostar mycket av skolorna på Irland. 
21

 

     Sett till idag sträcker sig den, sedan 1922, obligatoriska skolgången för elever på 

Irland över en period på 10 år mellan sex och sexton års ålder. Den obligatoriska skolan är 

indelad i två stadier; ”primary” och ”secondary”. Den sistnämnda motsvarar det svenska 

högstadiet och de irländska eleverna påbörjar detta stadium vid 12 års ålder och avslutar det 

vid 16 års ålder. Inom det irländska skolväsendet förekommer en rad olika typer av skolor 

som tillhandahåller den övre utbildningen för eleverna. De allra flesta elever går idag i en av 

två typer av skola, antingen ”voluntary secondary school”, främst styrda av religiösa grupper 

som svarar för 57% av elevernas skolgång, samt ”vocational schools” med yrkesinriktad 

utbildning som svarar för 28%.och som står i statens regi.
22

 Ända sedan Irland 1831 fick ett 

nationellt skolsystem har således, som beskrivits ovan, religion och religionsundervisning haft 

en stark ställning inom skolan och kyrkans inflytande över den likaså.  

I Norge har man haft någon form av skolväsende och utbildning för landets 

invånare sedan medeltiden, detta i stark koppling till Danmark vartill landet då tillhörde. Ett 

mer utbrett och genomgripande utbildningssystem har man i Norge haft sedan 1700-talet, då 

en skolmästare eller lokala prästen hade hand om undervisningen och reste runt från gård till 

gård. År 1739 infördes det i Norge grundskolor som enligt den första skollagen från samma år 

                                                 
19

 http://www.teachdontpreach.ie/2011/09/a-history-of-the-irish-education-system-2/ (2013-04-30) 
20

 http://martindale.cc.lehigh.edu/sites/martindale.cc.lehigh.edu/files/Carone.pdf (2013-04-30) 
21

 Ibid. (2013-04-30) 
22

 

http://www.citizensinformation.ie/en/education/the_irish_education_system/overview_of_the_irish_education_s

ystem.html (2013-04-30) 
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föreskrev att landets invånare skulle undervisas i kristendom, läsning, räkning och skrivning, 

varav endast de två förstnämnda var obligatoriska.
 23

  

Analfabetismen i landet förblev dock hög varför det successivt uppstod krav på 

förbättring och utveckling av grundskolorna, vilka nu utökades och skulle finnas i varje ort 

med större kyrka eller fler än 30-arbetare vid bruk och dylikt. Under 1800-talet skedde således 

utökningar av såväl skolplikt för landets elever som tillkomst av fler ämnen såsom historia 

och geografi. Skolväsendet blev ytterligare reglerat och systematiserat i och med införandet 

av folkskolan 1889, där det skulle råda skolplikt för alla barn i landet från 7-14 år, och där 

undervisningstid, skolbyggnadernas utformning med mera reglerades för att ytterligare 

likrikta det norska utbildningsväsendet för landets invånare.
 24

   

Ett av målen med införandet av folkskolan var att föra kristen tro och etik 

närmare var och en av medborgarna i landet. Kristendomskunskapen var det i synnerhet 

viktigaste och mest utbredda ämnet i skolan och kristendomen präglade det norska 

utbildningsväsendet under lång tid. 
25

 

Denna utveckling av skolväsendet fortsatte sedan under 1900-talet med utökad 

skolplikt, införandet av högre utbildning för fler elever och införandet av fler ämnen på 

schemat. I Norge har man idag sedan 1969 en obligatorisk skola för alla elever i grundskolan 

mellan åldrarna sex och 16 år. Norges motsvarighet till det svenska högstadiet heter 

”ungdomstrinnet” där eleverna läser mellan 8:e och 10:e årskursen när de är mellan 12 och 15 

år. 
26

 

2.1.2. Samhällets sekularisering  

I sin avhandling ”Varför tappade skolan tron? – En analys av religionsämnets förändring 

relaterat till sekulariseringen i Sverige” skriver Ola Alfredsson om religionsämnet och det 

svenska samhällets ökade sekularisering. Enligt Alfredsson förändrades religionsämnet under 

60-talet från att varit primärt inriktat på kristendomsundervisning och förmedlandet av ett 

kristet arv och kristna värderingar till att bli undervisning om religion i allmänhet där tanken 

                                                 
23

 http://snl.no/Norsk_utdanningshistorie (2013-05-15) 
24

 Ibid. (2013-05-15) 
25

 http://snl.no/Religion_i_Norge (2013-05-15) 
26

 http://snl.no/Skole_og_utdanning_i_Norge (2013-05-15) 
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att istället skulle vara att förmedla demokratiska och humanistiska värden för att därigenom 

skapa elever som kunde tänka själva och föra samhället vidare. 
27

 

Orsaken anser Alfredsson ligga i samhällets förändring och ökade sekularisering 

där just religiösa värden, trossatser och riter fick minskad betydelse för människor medan 

demokratiska och humanistiska värden ökade i betydelse. Skolan skulle, menar Alfredsson 

vidare, tidigare fostra elever in i ett kristet samhälle som var relativt homogent varför 

religionsundervisningen hade just denna inriktning, medan skolan från 1962 framåt istället 

skulle ämna förbereda eleverna inför ett liv i ett alltmer sekulärt samhälle, där Alfredsson 

menar kyrkan inte längre var samhällets centrum och angivare av vilken riktning det skulle 

ta.
28

 

Samhällets sekularisering och dess påverkan på samhället och religionsämnet är 

något som även Sven- Åke Selander beskriver i sin bok ”Undervisa i religionskunskap” där 

författaren beskriver hur religionsämnet förändrats allt eftersom samhället förändrats. Han 

menar att det fanns en politisk enighet under 50- talets Sverige att kristendomsundervisningen 

skulle finnas kvar då den politiska opinionen menade att avskaffandet av ämnet och 

införandet av religionskunskap skulle leda att samhällsmoralen försämrades och ett 

grundläggande skolsystem för hela svenska folket skulle kunna försvagas. Den politiska 

motiveringen till detta menar författaren var att Sverige var ett relativt homogent evangelistisk 

lutherskt land.
29

 

Selander menar att synen på religionskunskap efter 1962 har övergått från en 

objektiv syn på religionskunskap där det fanns en sanning, det vill säga den kristna, till att 

efter 1962 präglas av en mer subjektiv syn på religion. Han menar alltså att det efter 1962 inte 

är en lika sluten syn på religionsundervisning utan att den blir mer öppen. Han menar att 

Sverige i och med religionens minskade betydelse bytt ut kristendomen mot demokratiska 

värderingar som omfattar även ämnet religionskunskap.
30

 

                                                 
27

 Alfredsson (2012) s. 30 
28

 Ibid. s. 31 
29

 Selander (2003) s. 9 
30

 Ibid. s. 11 



UPPSALA UNIVERSITET                                                   Författare: Peter Kauppi & Daniel Larsson 

Institutionen för pedagogik & didaktik                                  Handledare: Torbjörn Aronson 

Examensarbete VT- 2013                                                         

 

13 

 

2.1.3. Ökad invandring och globalisering 

En andra viktig faktor som i litteraturen hävdas ha påverkat hur religionsämnet utvecklats och 

hur dess innehåll är anskaffat är den ökade invandringen Sverige berörts av. Det faktum att 

andra ideologier, religioner och livsåskådningar har ökat genom just invandring och 

globalisering har medfört att samhället måste informera dess invånare om nya religioner 

vilket också förändrat religionskunskapen. Selander jämför detta med England som han menar 

genomgått samma förändring.
31

 

Den ökade invandringens betydelse som faktor för hur religionsämnet utvecklats 

är även något som Ola Alfredsson lyfter fram då han menar att skolan till skillnad från 

tidigare alltmer måste möta ett behov av att undervisa eleverna om andra religioner och 

livsåskådningar än den kristna för att på så sätt bättre förbereda dem på ett liv i ett 

mångreligiöst samhälle.
32

 

2.2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt ämnar vi lägga fram de teoretiska perspektiv som kommer att agera som 

ramverk för den undersökning som uppsatsen grundar sig på. Våra teoretiska antaganden 

kommer att fungera som ett verktyg för att förstå och förklara de resultat som framkommer i 

undersökningen. För denna uppsats och dess undersökning har vi valt att utgå från två 

religionssociologiska teorier som är framstående i litteraturen om ämnet och som båda 

erbjuder skilda förklaringsmodeller för att förstå hur innehållet i religionskunskapsämnet 

utformats. Att de är religionssociologiska innebär att de har som utgångspunkt att samhället 

och de religiösa institutionerna och föreställningarna påverkar varandra och att förändringar 

inom samhället även påverkar den religiösa sfären. Således har vi som utgångspunkt att 

förklaringen till religionsämnets innehåll står att finna i hur dels religionen och dels samhället 

utvecklats över tid och hur denna påverkan mellan de två sett ut. 

2.2.1.   Sekulariseringsteori 

Selander använder sig av en sekulariseringsteori för att förklara religionsämnets förändring, 

innehåll samt utformning. Utgångspunkten för denna teori är att graden av sekularisering 

                                                 
31

 Selander (2003) s. 103-109 
32

 Alfredsson (2012) s. 31 
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påverkar innehållet och utformningen av ett lands kursplan i ämnet religionskunskap. Det vill 

säga att i länder med en hög grad av sekularisering så betonas kristendomen mindre än i 

exempelvis länder där förhållandet är det omvända, det vill säga religionen spelar en stor roll. 

Selander definierar eller klassificerar däremot inte vad som han avser vara ett sekulärt land 

eller vilka kriterier som avses ingå. Det står däremot klart att författaren anser att Sverige och 

Norden kan betraktas sekulära länder. 

 Selander talar om att traditionella värderingar, såsom kristendomen, får stå 

tillbaka till förmån mot andra värderingar. Med dessa icke-traditionella värderingar avser 

Selander etik och moral i dessa sekulära länder. Tonvikten kommer därför att ligga på etik 

och moral samt livsåskådningsbegreppet i högre utsträckning. Något som kommer innebära 

att kristendomen och världsreligionerna kommer få en sekundär roll i kursplanen. Detta i 

kontrast mot i religiösa länder där traditionella värderingar fortsatt får ett stort utrymme såsom 

kristendomen. I de religiösa ländernas kursplaner kommer därför kristendomen ha en 

överordnad roll i förhållande till andra värderingar såsom etik och moral. Utifrån Selanders 

teorietiska perspektiv bör det därför finnas en tydlig åtskillnad gällande kursplanens 

utformning, innehåll och utformning beroende på om landet är sekulärt eller religiöst.
33

 

2.2.2.   Historisk teori 

Den andra teorin som framkommer i litteraturen har som ansats att förklara religionsämnets 

utveckling och innehåll med att svaret står att finna i landets historiska religiösa arv snarare än 

graden av sekularisering i samhället. I boken ”Humanistisk religionsforskning” menar 

Sörensen att trots att ett samhälle inte anses vara religiöst, det vill säga anses vara 

sekulariserat, så har ett samhälle ett religiöst arv som påverkar oss i större utsträckning än vad 

vi tror. Sörensen menar att t.ex. att vara dansk kopplas samma till kristna ideal som tar sig 

uttryck i bevarandet av många kristna traditioner som vi anser viktiga för oss själva och vårt 

samhälle. Samtidigt beskriver Sörensen att ett ökande inslag av pluralism i västvärlden såsom 

fler inslag av islam medför att vi blir mer medvetna om vår egen identitet vilket kan medföra 

att vi känner oss tvungna att bevara kristna traditioner för att vi uppfattar oss hotade eller 

trängda. 
34

 Författaren menar därför att religion och identitet påverkar oss mer än vad vi tror 

                                                 
33

 Selander (2003) s. 11 
34

 Sørensen (1999) s. 12-13 
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trots att samhället anses vara sekulariserat, vilket han exemplifierar med flera av 1900-talets 

värsta massakrer i exempelvis Jugoslavienkrigen. Författaren menar inte att detta kommer 

hända i Skandinavien eller för den delen andra europeiska länder i dagsläget, utan vill snarare 

synliggöra mekanismerna i att trots att ett lands medborgare anser sig vara sekulära så 

påverkas dessa samhällen av dess religiösa förflutna.
35

  

 

 

 

                                                 
35

 Ibid. s. 153-155 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats blir således att utifrån en jämförande studie mellan tre länder där 

kyrkan haft en stark ställning historiskt men som skiljer sig vad gäller grad av sekularisering 

få en indikator på vilka variabler som påverkar framtagandet av en kursplan i ämnet 

religionskunskap, inte minst i Sverige. 

 

Frågeställningar 

– Hur ser kursplanerna i religionskunskap ut i länderna Sverige, Norge och Irland och vad 

finns det likheter och skillnader dem emellan? 

 

– På vilka sätt kan uppsatsens två teorier hjälpa oss att förklara likheter och skillnader 

mellan ländernas kursplaner? 

3.1.  Hypotes 

Utifrån de två ovan beskrivna teoretiska perspektiven och med våra frågeställningar i åtanke 

kommer vi i vår undersökning att testa vilken av dessa två teorier som kan anses stämma bäst 

på de tre utvalda länderna. Utgångspunkten för hypotesen för denna undersökning blir därför 

först Selanders teori där vi antar att det borde finnas skillnader mellan de utvalda länderna, i 

synnerhet mellan de båda nordiska länderna å ena sidan, och Irland på den andra. Skillnaderna 

tror vi kommer ligga i att de nordiska länderna betonar etik och moral samt andra religioner i 

större utsträckning medan man på Irland fokuserar på landets folkkyrka; detta med anledning 

att de nordiska länderna brukar betraktas mer sekulariserade än Irland som brukar betraktas 

som religiöst. För att stärka påståendet att det skiljer sig i graden av sekularisering mellan 

länderna hänvisar vi till Ingelharts värderingskarta som bekräftar detta. Vi kommer 

återkomma till Ingelharts värderingskarta under punkten 5.1 Urval.
36

 

Utifrån den historiska teorin av Sørensen kan vi vidare anta att skillnaderna 

mellan länderna kanske ändå inte är så stora som man först kan komma att tro. Trots ett 

samhälles sekularisering så finns landets religiösa arv kvar, något som innebär att vi vill 

bevara och betona kristendomen i kursplanen för religionskunskap. 

                                                 
36

 http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54 (2013-04-12) 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54
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Slutligen tror vi att sanningen i slutändan ligger någonstans mellan de båda 

teorierna, det vill säga att det finns skillnader mellan de nordiska ländernas kursplaner och 

Irlands men att skillnaderna inte är så pass stora som man kan tro. 
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4. Begrepp 

I uppsatsen använder vi oss av en hel del begrepp som vi dels finner centrala för uppsatsen 

och dels kan ge utrymme för olika tolkningar. Därför känner vi det finns behov att definiera 

vad vi menar med dessa begrepp. 

4.1. Folkkyrka 

Då vi konstaterat att länderna i undersökningen alla omfattas av såkallade folkkyrkor känns 

det viktigt att reda ut vad vi menar med begreppet, då det skulle kunna skilja sig åt beroende 

på vem du talar med. Även vad som gör att dessa tre länder har folkkyrkor, vad som innebär 

med begreppet och vad som skiljer länder med folkkyrka åt mot länder utan en folkkyrka kan 

behöva utvecklas för ökad förståelse. Det är inte heller givet att läsaren har en uppfattning om 

begreppets innebörd varför det känns relevant att reda ut hur begreppet ska appliceras på 

länderna i vår undersökning, något som kommer ske längre fram. 

 På Nationalencyklopedins hemsida menar de att folkkyrkan karakteriseras av ett 

starkt folkligt stöd.
37

 Vi kan ganska snabbt konstatera att detta inte räcker som förklaring, då 

många länder går in under denna definition och att det inte på ett tillfredställande sätt förklarar 

förhållandet mellan stat och kyrka som de tre länderna i vår uppsats har. 

     I Welafare and Values in Europe från 2011 lyfter de fram begreppet 

majoritetskyrka. Detta begrepp avser förklara att det i vissa länder finns ett tydligt band 

mellan stat och kyrka. Landets befolkning ska också varit knutet till denna relation vilket 

innebär att en majoritet av befolkningen ska ha tillhört kyrkan vilket oftast sker genom att du 

föds in kyrkan.
38

  

När vi i vår uppsats talar om folkkyrka menar vi alltså att det bör finnas en 

tydlig historisk koppling mellan stat och kyrka, där stat och kyrka ska ha separerats sent eller 

inte separerats. För att tydliggöra detta så finner vi inte att länder som Tyskland där 

separationen skedde 1919, Italien som skedde på 1900 eller Frankrike som skedde 1905 kan 

anses tillhöra länder med folkkyrkor.
39

 Vi menar alltså att separationen inte ska ha skett eller 

ska ha skett efter 1960 för att ett land ska kunna anses ha en folkkyrka och, precis som det 

                                                 
37

 http://www.ne.se/lang/folkkyrka (2013-05-04) 
38

 Bäckström m.fl. (2011) s. 13-26 
39

 Jens Holger Schjørrin m.fl. (2001) s. 180-185 

http://www.ne.se/lang/folkkyrka
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beskrivs i Welfare and Values, ska kyrkan ha varit ett redskap för staten och att kyrkan ska ha 

haft ett inflytande över staten.
40

 

Vidare bör folkkyrkan ha haft en särställning i landet, så även fast du som 

medborgare idag inte behöver vara troende eller tillhör folkkyrkan så ska folkkyrkan ha haft 

den rollen i samhället, exempelvis genom att du föds in i denna eller måste tillhör den. Ett 

sista kriterium som vi finner relevant för vad som menas med folkkyrkan är att det ska 

omfatta större delen av landets befolkning. I länder med folkkyrka ska alltså större delen av 

landets befolkning ha varit eller tillhöra folkkyrkan. För att exemplifiera vad vi menar med 

folkkyrka så kan vi återigen exemplifiera med Frankrike som inte omfattas av en folkkyrka. 

Detta då det i Frankrike finns en tydlig åtskillnad mellan stat och kyrka i Frankrike, vilket till 

exempelvis innebär att religionsundervisningen inte sker i skolan vilket skiljer sig mot 

exempelvis Irland där kyrkan har haft och har ett stort inflytande på religionsundervisningen. 

41
 

4.2. Samhälle 

Med samhälle avser vi en grupp individer med sociala relationer till varandra som är 

kontinuerliga över tid. Samhällets sociala relationer bygger på gemensamma värderingar, 

traditioner och gemensam kultur samt är geografiskt avgränsade. Samhällets värderingar, 

kultur och traditioner kan däremot revideras och göras om över tid.
42

 

4.3. Stat 

Med stat menar vi den organisation som har för avseende att styra ett land och som är 

avgränsat av en territoriell gräns. Statens uppgift blir därför att upprätthålla landets suveränitet 

samt reglera och utföra maktutövning mot landets invånare.
43

 

4.4. Religiöst och sekulärt 

På Nationalencyklopedins hemsida definieras sekulariserat som något mer världsligt och 

mindre andligt och därmed mindre kristet än något religiöst.
44

 Denna formulering ger oss en 

                                                 
40

 Bäckström m.fl. (2011) s. 10-20 
41

 Ibid. s. 13-26 
42

 http://www.ne.se/lang/samh%C3%A4lle (2013-04-12) 
43

 http://www.ne.se/lang/stat/314260 (2013-04-12) 
44

 http://www.ne.se/sve/sekularisera?i_h_word=sekulariserat ( 2012-12-10) 

http://www.ne.se/lang/samh%C3%A4lle
http://www.ne.se/lang/stat/314260
http://www.ne.se/sve/sekularisera?i_h_word=sekulariserat
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enkel riktlinje av vad som begreppet innebär. Det komplicerar dock även begreppet då det blir 

väldigt subjektivt vad vi lägger i det. Det vill säga, omfattar begreppet bara kristna länder? 

Vart går gränsen mellan ett sekulärt och ett religiöst land? Vi bör därför försöka göra en 

utförligare, rimlig definition av vad som menas med ett sekulärt respektive religöst land i 

uppsatsen. Däremot kan eller ska vi inte se begreppet som antingen eller, det vill säga att 

landet antingen är religiöst eller sekulärt utan mer som en glidande skala där vi exempelvis 

skulle kunna säga att land x är religiöst med sekulära inslag, då landet har religionsfrihet men 

att religionen ändå påverkar landets inställning i frågor rörande exempelvis homoäktenskap. 

World Value Survey är ett internationellt projekt bestående av forskare från hela 

världen som forskar i värderingar och övertygelser. När de definierar skillnaden mellan 

religiösa och sekulära samhällen så utgår de från ett par variabler för att utröna ifall landet är 

sekulärt eller religiöst. De menar att i de religiösa länderna spelar religionen en viktig roll. I 

dessa länder är frågor rörande bevarandet av kärnfamiljen viktiga, de är emot homoäktenskap 

samt emot abort exempelvis; värderingar som de menar är det motsatta i sekulära länder där 

homoäktenskap är tillåtet, abort är tillåtet och kärnfamiljen inte är lika viktig.
45

 

I uppsatsen kommer dessa ovan beskrivna variabler användas för att se ifall 

länderna i urvalet är religiösa eller sekulära, då dessa gör det mer konkret att motivera varför 

exempelvis Irland kan betraktas som ett religiöst land och Sverige som ett sekulärt land, och 

Norge som ett land där emellan.  

 

 

 

                                                 
45

 http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54 (2013-04-12) 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54
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5. Kristendomens inriktningar samt historisk överblick 

Då två av de deltagande länderna, Sverige och Norge är protestantiska och Irland är katolskt 

finner vi det nödvändigt att redovisa vad dessa två inriktningar i stora drag går ut på. 

Meningen med detta är däremot inte gå in på en djupare teologisk diskussion, och för den 

invigda i ämnet skulle denna rubriks innehåll kunna upplevas förenklad. Syftet med denna del 

är att ge läsaren en överblick över skillnader mellan inriktningarna då vi inte kan förutsätta att 

läsaren har den kunskapen men även det faktum att trots att det finns skillnaderna mellan 

katolicism och protestantism så finns gemensamma nämnare i deras relation till staten, trots 

att Irland är katolskt och Sverige och Norge är protestantiskt, något som vi kommer belysa 

mer i delen Urval. Det kommer även redovisas en kortare religionshistorisk bakgrund för 

respektive land.  

5.1. Övergripande skillnader mellan katolicismen och protestantismen 

För att på ett tydligt sätt redovisa skillnaderna mellan katolicismen och protestantismen är det 

lämpligt att utgå ifrån de invändningar Luther
46

 hade mot den katolska kyrkan under 

reformationen för att förstå skillnaderna.  

     En av de stora skillnaderna som kommit att prägla protestantismen var att 

Luther menade att kyrkan var underordnad staten då kyrkan var jordisk och inte gudomlig. 

Kyrkan ska således inte ha någon särställning utan frälsning ska endast ske genom din tro och 

är inte beroende av exempelvis om eller hur ofta du biktar dig. I den katolska kyrkan är påven 

guds ställföreträdare på jorden, något som kommit att innebära att kyrkan och påven är 

gudomliga. Vidare innebär detta att kyrkan ska ses som gudomlig till skillnad från i den 

protestantiska kyrkan, något som innebär att präster kan ge syndernas förlåtelse och därmed 

kan den troende nå frälsning genom en präst. Inom den protestantiska traditionen ska prästen 

snarare ses som en förmedlare av guds ord snarare än någon gudomlig. Det finns alltså relativt 

stora skillnader på hur den enskilda individen ska förhålla sig till kyrkan men även hur 

relationen mellan stat och kyrka ska se ut mellan de båda trosinriktningarna.
47

 

                                                 
46

 Martin Luther initierade den protestantiska kyrkan och reformationen mot den katolska kyrkan. 
47

 Earhart (1992) s. 630-720 
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Trots att katolicismen och protestantismen som ovan beskrivs ofta har olika 

relation mellan kyrka och stat så har vi funnit att de tre länderna i uppsatsen har ett liknande 

förhållningssätt mellan kyrka och stat även fast inte alla har samma kristna inriktning.  

5.2.  Den katolska kyrkans historia på Irland 

Från och med 1600-talet kontrollerade det protestantiska England ön. Just det faktum att 

England var protestantiskt och Irland katolskt kom spela en stor roll fram till landets 

självständighet 1949. Katoliker missgynnades och diskriminerades genom att de exempelvis 

fråntogs rätten att äga mark. Påskupproret 1916 av irländska nationalister brukar ses som 

startskottet på det som kom att leda till landets självständighet 1949. Att religiös tillhörighet 

spelade en viktig roll i grundandet av den nya nationen kan exemplifieras i grundandet av 

Nordirland som skulle vara de irländska protestanternas nation. Katolicismen och kyrkan kom 

alltså att spela en viktig roll för den irländska frigörelsen från England.
48

 

     Att den katolska kyrkan har haft ett stort inflytande på Irland avspeglas i en 

restriktiv abortpolitik, och ett motstånd mot homoäktenskap. Den katolska kyrkan har även 

haft ett stort inflytande på utformandet av utbildningsväsendet, något som vi redovisat tidigare 

i uppsatsen, vilket har inneburit en kamp mellan staten och kyrkan.
49

 Irland uppfyller därför 

de kriterier som vi satt upp för att anses ha en folkkyrka; landets kyrka har haft och har ett 

starkt folkligt stöd där de allra flesta tillhör den katolska kyrkan, och varannan irländare går i 

kyrkan minst en gång i veckan.
50

  

Ett annan viktig del när vi definierade begreppet folkkyrka är relationen stat och 

kyrka, som bör ha en stark relation. På Irland har denna relation alltid varit stark vilket kanske 

tydligast avspelas i skolväsendet. Som redovisats under rubriken 5.1 är stat och kyrka ofta 

mer åtskilda i katolska länder än i protestantiska, något som göra att Irland skiljer sig något 

från andra katolska länder men även kan sägas ha en folkkyrka.  

5.3. Den protestantiska kyrkans historia i Sverige 

I och med reformationen och Gustav Vasas införande av protestantismen som statsreligion på 

1500-talet kom Sverige att bli ett av de länder där den protestantiska kyrkan fick starkast 
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fäste. Den protestantiska identiteten stärktes i landet i och med inte minst religionskrig såsom 

det 30- åriga kriget under 1600- talet. I Sverige rådde även under lång tid förbud mot andra 

kyrkor än den protestantiska kyrkan, och kyrkoplikt samt husförhör av katekesen infördes.  

Kyrkan används även av statsmakten, det vill säga kungen, som ett instrument 

för att nå ut med sin politik under gudstjänsterna. Trots förbud mot andra religioner gjordes 

vissa undantag för katolska och judiska handelsmän att vistas i landet. Vissa lättnader 

gällande religionsfrihet började ske under mitten av 1800-talet men en total religionsfrihet 

lagstiftades inte förrän 1951.
51

 I boken Nordiska kirker i Opbrud beskriver författarna 

relationen mellan stat och kyrka under 1940-talet. I boken beskriver de att trots att det började 

växa fram vissa politiska krafter i samhället som ville separera kyrka och stat så förblev 

förhållandet mellan staten och kyrkan fortsatt starkt. Detta speciellt under Andra världskriget 

då exempelvis riksdagen 1941 bjöd in kyrkan för att hålla en enad svensk front i frågor 

gällande kriget.
52

 

Precis som på Irland är relationen mellan stat och kyrka tydlig. Den 

protestantiska kyrkan har under långa perioder haft en särställning vilket bland annat inneburit 

att invånarna fötts in i den svenska kyrkan. Det kanske bästa exemplet på att det funnits nära 

band mellan stat och kyrka i Sverige är att separationen mellan dessa två skedde så sent som 

år 2000, något som innebar att du idag inte längre föds in i den svenska kyrkan.
53

 

5.4. Den protestantiska kyrkans historia i Norge 

Då Norge precis som Irland fick sin självständighet relativt sent, vilket var 1905 för Norge, så 

har dess kyrka och religion påverkats av detta. I Norges fall har de främst påverkats av det 

faktum att landet varit en dansk provins, något som kom att innebära att reformationen kom 

något senare till Norge än vad den gjorde till resten av Norden. Dock fick den protestantiska 

kyrkan så småningom ett stark fäste i landet. Under 1600-talet ökade landets självstyre från 

Danmark vilket resulterade i att en egen religiös identitet skapades, något som resulterade i att 

det grundlagsstiftades att inga andra religiösa läror fick förekomma förutom de protestantiska 

samt att exempelvis katoliker och judar inte fick vistas i landet. 
54
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     Under 1900-talet präglades den norska kyrkan av motsättningar mellan 

konservativa och mer liberala krafter gällande kyrkans utformning; motsättningar som visade 

sig i kampen mot fri abort under 1970-talet vilket splittrade den norska kyrkan som till viss 

del kan skönjas än idag. Likheterna med Sverige är många gällande statens förhållande till 

kyrkan, och vi konstatera att även Norge kan betraktas ha en folkkyrka, då kyrkan haft en 

särställning och det funnits en majoritetskyrka.
55
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5. Metod 

Metoden för uppsatsen kommer bestå av en kvalitativ textanalys. Vi vill inom ramen för den 

kvalitativa textanalysen systematisera vår text för att på ett tydligare sätt synliggöra skillnader 

och likheter i hur religion framställs i kursplanerna. Detta innebär att vi vill försöka ordna 

kategorier och klassificera olika delar av vad de olika kursplanerna säger om religion. 

Analysbegreppen vi valt för vår undersökning av kurplanernas innehåll för att göra en 

jämförelse och analys är livsåskådning, folkkyrka samt världsreligioner.  

Då livsåskådningsbegreppet är ett relativ svenskt uttryck så kommer detta med 

största sannolikhet inte finnas i de irländska eller norska kursplanerna som så. Dock är det 

lämpligt att ha denna kategori då vi vill ha en kategori som redovisar sådant som inte tillhör 

vare sig kristendomen eller världsreligionerna, såsom etik och moral, något som säkerligen 

berörs både i Norge och på Irland trots att de inte uttryckligen använder sig av 

livsåskådningsbegreppet. Därför avser analysbegreppet hur kursplanen beskriver etik och 

moral, frågor rörande livsfrågor såsom abort, dödsstraff eller livet efter döden när de inte 

beskrivs utifrån ett religiöst perspektiv. I kategorin folkkyrka ämnar vi redovisa vad som 

skrivs om kristendomen och då kanske främst dess folkkyrka. Analysbegreppet avser därför 

både hur kursplanen betonar kristendomen samt respektive lands kristna inriktning, dvs. 

katolicismen och protestantismen. För kategorin världsreligioner vill vi redovisa vad som 

skrivs om Islam, Judendom, Hinduism och Buddism. Således kommer vi redovisa både ifall 

de nämner en av dessa specifikt samt om de benämner dem med den generella termen 

världsreligioner. Detta tror vi sammantaget kommer underlätta för en analys men även 

underlätta för läsaren att följa med i redovisandet av undersökningen och skillnader och 

likheter vilket förhoppningsvis ökar uppsatsens trovärdighet.
56

  

 När vi presenterar vårt resultat kommer respektive land presenteras var för sig 

med de kategorier vi valt för att synliggöra skillnader och likheter mellan länderna. Vi tror det 

kommer underlätta för läsaren och bli tyligare att presentera respektive land för att därefter 

avsluta med en analys där jämför länderna. 

 Läsaren bör ta i beaktning att man i de olika länderna har olika filosofi kring 

pass detaljerad man väljer att vara vad gäller innehållet i synnerhet och vad som beskrivs att 
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undervisningen ska behandla. Detta är dock inte likställt med att man på t.ex. Irland 

nödvändigtvis har mer innehåll som berör kristendomen än Sverige, utan snarare ett tecken på 

att man på Irland i mycket större utsträckning detaljstyr undervisningen genom kursplanen än 

i Sverige. Vi koncentrerar oss således primärt på hur man beskriver, redovisar och betonar 

respektive kategori och hur mycket man betonar en kategori i förhållande till en annan 

kategori snarare än på hur långt kursplanen är. 

5.1. Urval 

De kursplaner som kommer användas i materialdelen är för respektive lands högstadium det 

vill säga för åldrarna 13 till 15 år. Detta då majoriteten av urvalets invånare läser på 

högstadiet något som inte är fallet med gymnasiet, men även det faktum att alla inte läser 

religion på gymnasiet. Därför borde kursplanen för högstadiet i större utsträckning vara 

fostrande och mer betona det centrala som alla samhällsmedborgare ska kunna i religion, 

vilket går hand i hand med uppsatsens syfte. På gymnasiet brukar det vidare ges mer utrymme 

för eleverna att själva få välja inriktning inom religionsämnet och det är mer individanpassat 

på gymnasiet något vi inte tror gagnar uppsatsen och gör det svårare att analysera materialet 

för gymnasiet. Anledningen till att vi inte valt att ha kursplaner för årskurser före högstadiet 

beror på att varje skola på Irland själv får utforma kursplanen för religionsundervisningen, 

vilket medför att det inte finns någon statligt kursplan som vi kan använda oss. 

Vad gäller val av länder finns det säkerligen problem med länderna som valts i 

denna uppsats. Det skulle alltså kunna finnas länder som på ett bättre sätt passar uppsatsens 

syfte. Det bör dock poängteras att det troligtvis inte finns ett ”perfekt” urval, men vi finner det 

nödvändigt att föra en diskussion kring valet av länderna för uppsatsen.  

 En av de aspekter som begränsat oss i vårt val av länder är språket som talas i 

landet. Det vill säga, det skulle kunna tänkas att Tyskland passar vår uppsats bättre men när vi 

inte behärskar tyska skulle översättning göra uppsatsen för tidskrävande och det skulle även 

kunna tänkas att validiteten försämrades, då översättningen skulle kunna bli mindre bra. I 

valet av länder har vi även eftersträvat att få tre länder där det finns eller har funnits ett nära 

band mellan stat och kyrka, som även är industriländer och ligger i Europa. Graden av 

religiositet bland landets invånare får dock gärna skilja sig åt för att sekulariseringsteorin ska 

kunna prövas. 
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 Begreppet folkkyrka som redan definierats kommer i uppsatsen användas för att 

förklara länder där det finns ett nära band mellan stat och kyrka; ett samband som redovisades 

i föregående avsnitt. 

 Trots att det finns ekonomiska skillnader mellan länderna såsom att Irland kan 

betraktas som fattigare än Norge så är samtliga länder europeiska industriländer vilket gör 

dem lämpliga att jämföra, då vi med största sannolikhet kan utesluta att det är ekonomin är 

den faktorn som påverkar landets kursplan i religionskunskap. Om vi jämför de tre ländernas 

ekonomi mot exempelvis Albanien så kan vi ganska snabbt konstatera att urvalets ekonomier 

har fler likheter med varandra än vad t.ex. Irland har med ett utvecklingsland såsom 

Albanien.
57

  

 Vad gäller huruvida de tre länderna är sekulariserade eller religiösa vill vi ha en 

viss spridning, då vi i vår teori del använder oss av just sekularisering som en möjlig 

förklaring till vad som påverkar kursplanerna. Vi har därför använt oss av Ingleharts 

värderingskarta.
58

 Denna värderingskarta kan ge oss en fingervisning på ifall invånarna i 

Sverige, i Norge och på Irland är religiösa eller sekulariserade. Om vi studerar denna så kan vi 

ganska snabbt konstatera att invånarna i Sverige kan anses vara sekulariserade och att 

invånarna på Irland kan anses vara religiösa medan invånarna i Norge lägger sig någonstans 

däremellan.   

Vi finner sammantaget med ovanstående i åtanke vårt urval som trovärdigt och 

att vi utifrån studiet av dessa länders kursplaner i religionskunskap kan ge oss en rättvis bild 

av vilka faktorer som påverkar utformandet av en kursplan i detta ämne. 
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6. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera vår undersökning. Vi kommer alltså att redogöra för vad 

kursplanerna i de tre valda länderna har att säga om de kategorier vi valt att fokusera på i 

studien.  

6.1. Sverige 

6.1.1. Folkkyrkan 

Vi kan under rubriken syfte läsa följande: ”Undervisningen ska även ge kunskap om och 

förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess 

värderingar.”
59

 Längre ner i syftet beskrivs även kort hur eleven ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att analysera kristendomen.
60

 

 I den del av kursplanen om vilket centralt innehåll som ska beröras talas dels om 

de tre största inriktningarna inom kristendomen men det beskrivs även hur eleverna ska förstå 

kristendomens roll för Sverige ur ett historiskt perspektiv. Som centralt innehåll i kursplanen 

beskrivs konfirmationen och dess betydelse i det religiösa sammanhanget men även i det 

sekulära sammanhanget.  

 När betygen redovisas beskrivs att eleverna ska grundläggande kunskaper om 

Kristendomen och övriga världsreligioner. 
61

 

6.1.2. Världsreligioner 

Kursplanens syfte beskriver tidigt och på många ställen vikten av att ha kunskap om olika 

religioner och dess betydelse för samhället. Däremot använder man sig inte av termen 

världsreligioner, utan av den mer generella termen religioner. Man beskriver vikten av att 

eleven ska ha kunskap om olika religioner för att kunna förstå och kunna tolka kulturella 

företeelser utifrån religionen men även hur värderingar hänger samman med religion. 
62
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 Det poängteras att eleven ska få en förstålelse i hur religioner påverkar skeenden 

i samhället men även kunna tolka religion och bruket av den.
63

 När man vidare diskuterar det 

centrala innehållet för högstadiet så använder man sig av begreppet världsreligion. Eleven ska 

dels kunna centrala tankegångar inom dem, och dels tolkningar och bruk samt dess historia. 

Man menar även att eleven ska kunna applicera religioner på någon aktuell politisk händelse 

eller konflikt.
64

 

 I den avslutande delen av kursplanen som behandlar kunskapskraven så ska 

eleverna kunna beskriva centrala tankegångar, konreta religiösa uttryck samt resonera kring 

skillnader och likheter mellan världsreligionerna. I kunskapsdelen betonar man även att 

eleven ska kunna föra resonemang kring hur religioner påverkar människors identitet och 

värderingar.
65

 

6.1.3. Livsåskådning 

I syftet tas begreppet livsåskådning och vad som brukar falla under begreppet på många 

ställen. Man beskriver exempelvis hur undervisningen ska syfta till att lära eleverna att förstå 

andra livsåskådningar i det egna samhället och i övriga delar av världen. Vidare sätt fokus på 

att eleverna ska reflektera kring livsfrågor, sin identitet samt olika etiska förhållningssätt. 

Detta för att eleverna ska kunna utveckla en personlig livshållning och få en förståelse för 

andra människors sätt att leva.
66

 

 Man beskriver även hur eleverna ska utveckla sina kunskaper i hur olika 

livsåskådningar ser på frågor rörande exempelvis kön, jämställdhet och relationer. Vidare 

menar man att eleverna ska lära sig att kunna ta ställning i etiska och moraliska frågor men 

även att de ska sätta sig in och förstå andra människors värderingar. 

 När man summerar syftet så läggs fokus på livsfrågor och etik och moral. 

Eleverna ska reflektera över livsfrågor och andras identitet, kunna argumentera om moraliska 

frågeställningar samt kunna använda etiska och moraliska modeller.
67

 

 När vi läser vidare i vad som ska behandlas så nämner kursplanen att eleverna 

ska känna till sekulära livsåskådningar såsom humanismen. Man vill även att eleverna ska ha 
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kunskap om konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, såsom i frågor 

rörande religionsfrihet och synen på jämställdhet. Det beskrivs vidare hur livsfrågor skildras i 

populärkultur utifrån punkterna sexualitet, relation och meningen med livet.
68

  

 Man beskriver på följande sida i fyra punkter vad eleverna ska kunna om etik. 

Eleverna ska exempelvis kunna applicera etiska dilemman på vardagliga problem, kunna 

diskutera kring vad ett gott liv är utifrån klassiska etiska modeller, men även koppla detta till 

frågor kring hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.
69

 

 När kunskapskraven presenteras är ett av kraven att eleverna använda sig av 

etiska och moraliska modeller. Eleverna ska också kunna använda sig av livsfrågor i olika 

sammanhang och hur de formas och hur identiteter formas. 

6.2. Norge 

6.2.1. Folkkyrkan 

I syftet för den norska kursplanen för religionskunskap lyfts kristendomen fram då det 

beskrivs hur kristen tro och tradition genom århundraden präglat europeisk och norsk kultur. 

Ämnet ska vidare ge kunskap om kristendomen och den betydelse kristendomen har för 

samhällets kulturarv. Därför ska kristendomskunskap utgöra den kvantitativt största delen av 

undervisningens innehåll.
70

 

 Vad beträffar innehållet undervisningen ska behandla är kristendomen en a 

huvudrubrikerna och den ska behandla kristendomen ur ett historiskt perspektiv och hur 

religionen praktiseras i världen och Norge idag. Ämnet ska även ta upp bibelns roll som källa 

till kulturförståelse och kristendomens betydelse för norskt samhälle och norsk kultur. 

Slutligen ska undervisningen även behandla olika kristna traditioner och kyrkosamfund inom 

kristendomen.
71

 

 I målen för denna undervisning framgår det även att eleverna efter utbildningen 

i ämnet ska kunna förklara vad som utmärker kristendom och kristen tro i förhållande till 

andra traditioner, känna till centrala tankegångar, skrifter och personer inom kristendomen 

och kunna redogöra för utmärkande drag för och skillnader mellan kristna trossamfund. 
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Vidare ska eleverna kunna utforska kristendomens ställning i världen och inom konst, kultur 

och musik.
72

 

6.2.2. Världsreligioner 

Den norska kursplanen behandlar andra religioner än kristendom för första gången i syftet där 

det skrivs att kunskap om religioner är väsentligt för att kunna tolka och förstå ens tillvaro och 

kulturer i ens eget samhälle och i resten av världen, samt att kunskap om olika religioner är en 

viktig förutsättning för livstolkning och förståelse över tros- och livssynsgränser. Kursplanen 

föreskriver vidare att en central del av ämnet är kunskaper om religioner och deras funktion 

som såväl tradition som källor till tro och moral. 
73

 

Vad gäller innehållet i ämnet religionskunskap är en av tre huvudrubriker 

tillägnade andra världsreligioner, mer specifikt judendom, islam, hinduism och buddhism. 

Ämnet ska behandla dessa religioners heliga skrifter som källor till tro och kultur, samt hur de 

utövas i dagens Norge och i övriga världen.
74

 I målen framgår det vidare specifikt vad 

eleverna förväntas kunna om var och en av dessa religioner, nämligen vad som skiljer 

religionen från andra världsreligioner och likheter med andra religioner, och viktiga historiska 

händelser, gestalter samt dess ställning i Norge och världen idag. Slutligen förväntas eleverna 

känna till religionens särdrag inom konst, musik och arkitektur. 
75

  

6.2.3. Livsåskådning 

I den norska kursplanen förekommer begreppet livssyn, etik och filosofi vilket faller under 

ramen för begreppet livsåskådning. I syftet till ämnet beskrivs att livssyn återspeglar 

människors djupaste frågor och har genom historien bidragit till att forma individer och 

samhället och är väsentligt för att individen ska kunna tolka tillvaron och förstå kulturer i 

samhället. Vidare är kunskap om livssyn, etik och filosofi en viktig förutsättning för 

livstolkning och förståelse över tros- och livssynsgränser. Livssyn och etik ska vidare bidra 

till elevernas kunskapsgrund och referensramar och ge tillfälle till dialog och nya insikter.
 76
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 I innehållsdelen i kursplanen står filosofi och etik som en av tre huvudrubriker 

och ska omfatta etisk och filosofisk reflektion och etiska och filosofiska frågeställningar. 

Ämnet ska behandla några viktiga filosofer samt livsfrågor, moraliska värderingar och etiska 

frågeställningar och problem i elevernas liv och i samhället. 
77

 

 Målet för utbildningen i religionskunskap vad beträffar livsåskådning är vidare 

att eleverna ska kunna reflektera över och diskutera aktuella ämnen som berör exempelvis 

familj, vänner sexualitet och olika kulturer i samhället
78

, samt reflektera över filosofiska 

teman såsom rätt och fel, liv och död, ekologiskt ansvar och demokrati. Eleverna ska även 

kunna se samband mellan etik, religion och livssyn.
79

 

 Vidare ska eleverna kunna förklara vad livssyn innebär och hur det kommer till 

uttryck samt dess förhållande till religioner. De ska även kunna ge en översikt över 

livssynshumanism och dess ställning historiskt och idag i Norge och i världen och kunna 

beskriva humanistiska idéer och värden i konst, arkitektur och musik. Slutligen ska eleverna 

kunna ge exempel på religionskritik utifrån olika livssynstraditioner.
80

 

6.3. Irland 

6.3.1. Folkkyrkan 

När det kommer till den irländska kursplanen förekommer kristendomen för första gången i 

delen där syftet med ämnet beskrivs. Kristendomen beskrivs som en viktig del i det kulturella 

arvet på Irland och man skriver vidare hur kristendomen spelat en viktig del i att forma det 

irländska folkets uppfattningar om sig själva, sin omvärld och sina relationer med andra. 

Vidare beskrivs religionsämnet som ett sätt att i den personliga utvecklingen utveckla en 

kritisk förståelse av den kristna traditionen, dess hisitoriska rötter och kulturella och sociala 

uttryck.
 81

 

Kristendomen, dess traditioner och kulturella uttrycks unika roll i det irländska 

samhället lyfts även fram vad beträffar förberedandet av eleverna till ett ansvarsfullt liv i 
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samhället.
82

 I sammanfattningen av syftet med religionskunskapsämnet återkommer man till 

kristendomens särställning, där man beskriver hur detta är att identifiera hur ”Förståelser av 

Gud, religiösa traditioner, i synnerhet den kristna traditionen, har bidragit till kulturen vi 

lever i…”
83

 

Den irländska kursplanen är vad gäller innehållet som ska läras ut, indelad i två 

huvuddelar med vardera tre underrubriker varav kristendomen intar platsen som nummer två i 

del i. Denna rubrik bär namnet ”Religionens grunder – kristendomen”.
84

 Kristendomen 

förekommer dock även specifikt även andra delar av kursplanen. Första gången kristendomen 

nämns i innehållet är i delen ”Relationer mellan religiösa grupper” där kursplanen beskriver 

att undervisningen ska ”utforska relationen mellan olika religiösa grupper, i synnerhet mellan 

olika kristna trosinriktningar på Irland”.
85

  

Kristendomens främsta förekomst står som sagt att finna i delen benämnd 

”Religionens grunder – kristendomen”. Syftet med denna del av kursplanens innehåll är 

tredelat; dels at utforska sammanhanget kring Jesu liv, dels evangeliernas roll som 

huvudsaklig källa till kunskap om Jesus, och slutligen att studera meningen med Jesus liv, 

död, och återuppståndelse för hans följare nu och då.
86

 

I delen som berör sammanhanget kring Jesu liv beskriver kursplanen att 

undervisningen först och främst ska behandla den historiska och geografiska bakgrunden till 

livet i Palestina vid Jesu tid samt hur denna bakgrund påverkade människorna vid denna tid. 

Vidare ska undervisningen innehålla beskrivningar av politiska och religiösa strukturer under 

Jesu tid.
87

 

Nästa del i kurplanen som berör kristendomen är delen ”Bevis för Jesus”. Efter 

avslutade studier förväntas eleverna känna till några källor till information om Jesus, kunna 

skilja på dokument som antingen historiska eller religiösa källor och slutligen känna till 

evangeliernas utveckling från muntliga traditioner till skriftliga dokument. Innehållet i denna 

del ska behandla för det första en överblick över de historiska källorna till bevis för Jesu liv, 

för det andra hur evangelierna bör ses som religiösa dokument snarare än historiska källor, för 
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det tredje evangeliernas utveckling från ord till skrift, för det fjärde behandla 

evangelieförfattarna och hur evangelierna kom till och slutligen för det femte olika perspektiv 

inom evangelierna och exempel på texter ur desamma.
88

 

Del tre av ”Religionens grunder – kristendomen” som behandlar kristendomen 

heter ”Jesu person och predikningar”. Efter att ha studerat denna delkurs förväntas eleverna 

kunna identifiera dels vad som kännetecknar Guds rike som Jesus predikade om, och dels 

kunna känna igen dessa känntecken hos Jesus och hans dåtida och nutida följares ord och 

handlingar. Innehållet i denna del ska enligt kursplanen kretsa kring att identifiera meningen 

och med och vad som kännetecknar Guds rike i Jesu ord och gärningar, såsom behandlingen 

av syndare, fattigas speciella plats, behandlingen av kvinnor och kärlek till din nästa och din 

fiende. Vidare ska undervisningen ta upp Jesu följare och kallet att följa nu som då samt 

slutligen sökandet efter bevis för betydelsen av det ovanstående för kristna idag.
89

  

Del fyra i kristendomsavsnittet i kursplanen behandlar ämnet ”Jesu död och 

återuppståndelse” vari undervisningen ska leda till att eleverna får förståelse för den sista 

måltidens roll, har läst och känner till evangeliernas berättelser om Jesu död samt slutligen är 

medvetna om återuppståndelsen och dess betydelse för Jesus följare. Innehållet skall utifrån 

dessa mål utgöras av berättelser från evangelierna som tar upp Jesus och konflikter med 

religiösa och politiska auktoriteter, sista måltiden, evangeliernas berättelser om Jesu död och 

dess påverkan på hans följare samt analyser av berättelser om Jesu återuppståndelse och dess 

påverkan på lärjungarna. 
90

 

Vidare anger kursplanen att eleverna ska lära sig om hur de första kristna 

kyrkorna och grupperingarna växte fram och kunna jämföra dessa med moderna 

trossamhällen. Innehållet ska utgöras av undervisning om lärjungarnas arbete efter Jesus död 

och hur de första kristna grupperna formades samt vad som kännetecknade dessa vad beträffar 

tro, tillbedjan och levnadssätt.
91

 Eleverna skall även känna till länkar mellan någon annan 

världsreligion och kristendomen.
92
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6.3.2. Världsreligioner 

I syftet för ämnet religionskunskap beskrivs ett av målen med ämnet är att eleverna ska få 

”ramar för att möta och interagera med olika religiösa traditioner på Irland och andra platser” 

och kunna uppskatta deras betydelse.
93

 Kursplanen föreskriver att ämnet ska behandla andra 

religioner, vilket sker främst i delen ”Religionens grunder – Världsreligioner”.  

Målet med undervisningen om världsreligionerna är att lära sig i detalj om en 

världsreligion utav hinduism, buddhism, islam eller judendom och känna till dess betydelse 

för dess följare och samhällen idag.
94

 Undervisningens innehåll är, likt den om kristendomen, 

uppdelad i fyra delar.  

Den första delen, ”Sammanhang”, ska lära ge eleven förståelse för den 

historiska situationen vid den valda världsreligionens uppkomst och behandla exempelvis den 

historiska och geografiska bakgrunden till livet vid tiden för religionens bildande. 
95

 Den 

andra delen heter ”Beviskällor” och ämnar till att eleverna ska känna till de huvudsakliga 

källorna om den valda religionen och hur den utvecklats från muntlig till skriftlig tradition.
96

 

Del tre benämns ”Övergångsriter och andra ritualer” vari undervisningen ska innehålla 

exempelvis traditioner och tider kring den valda religionens riter, i synnerhet på Irland.
97

 

Vidare föreskriver även kursplanen att eleverna ska bli förtrogna med den valda religionens 

utveckling och känna till viktiga händelser och personer i denna. 
98

 

6.3.3. Livsåskådning 

I den irländska kursplanen för religionskunskap använder man inte uttrycket livsåskådning 

som sådant. Dock använder man sig av begrepp och innehåll som vi i undersökningen valt att 

placera under denna kategori, såsom etik och moral. I syftet för religionskunskapsämnet på 

Irland lyfter man fram att ämnet ska fostra eleverna till att känna tillförlit till sina egna 

förmågor, sin identitet och självkänsla. Ämnet ska vidare ge eleverna möjlighet att reflektera 

kring vad det innebär att vara människa och det egna samvetet och moraliska utvecklingen.
99
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Religionsämnet syftar även till att introducera eleverna för en rad etiska koder 

och normer för mänskligt beteende samt ge tillfälle till kritiska diskussioner och 

överväganden kring etik och moral för att eleverna ska kunna utveckla en god moralisk grund 

inför vuxenlivet. 
100

 

Avsnittet som behandlar livsåskådningsfrågor heter ”Den moraliska 

utmaningen” och har till syfte att utforska det mänskliga behovet att ordna relationer på en 

personlig, lokal, och global nivå samt hur detta behov tar sig uttryck. Vidare har avsnittet som 

syfte att påvisa hur religiös tro uttrycks i moraliska frågeställningar och dess betydelse i 

troendes och icke-troendes liv.
101

 

 Avsnittet ”Den moraliska utmaningen” är indelad i fyra delar; introduktion till 

moral, källor till moral, moralens utveckling och religiös moral. Den första delen har som mål 

att eleverna ska känna till innebörden av moraliskt handlande, förstå konsekvenser av val och 

handlingar på olika plan samt kunna identifiera vad som påverkar mänskligt beteende. 
102

 

Delen ”Källor till moral, syftar å sin sida till att eleverna ska kunna identifiera källor till moral 

i sina egna liv, förstå meningen och innebörden av att ha en moralisk kompass och hur olika 

sådana kan se ut. Innehållet i denna del ska ta upp bland annat hur formella och informella 

moraliska koder uppstår, källor till moral på olika nivåer och vad som kännetecknar religiösa 

moraliska kompasser.
103

  

 I avsnittet ”Moralens utveckling” anger kursplanen att undervisningen ska leda 

till att eleverna utvecklar en förståelse för den personliga moralens utveckling samt 

betydelsen av ett samvete och dess betydelse i moralisk mognad. Ämnet ska i denna del ta 

upp exempelvis moralisk utveckling från själviskhet till altruism samt hur moralisk mognad 

utvecklas.
104

   

 Slutligen föreskriver kursplanen att eleverna efter att ha studerat delen ”Religiös 

moral i handling” ska ha en förståelse för moraliskt beslutsfattandeprocessen, hur religiösa 

moraliska kompasser kan påverka troendes beslutsfattande samt kunna beskriva synen på 

förlåtelse och moraliskt misslyckande inom religion.
105
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7. Analys 

För att göra analysen så tydlig som möjlig kan det finnas en poäng i att försöka dela upp 

analysen i olika delar. Därför kommer vi till en början redovisa de aspekter, det vill säga 

skillnader och likheter i kursplanerna som vi finner har mest relevans för uppsatsens syfte 

men även besvarar en uppsatsens frågeställningar. Efter detta kommer vi att försöka applicera 

de teorier vi har i uppsatsen på dessa likheter och skillnader för att slutligen försöka besvara 

vår andra frågeställning, det vill säga vilka faktorer som kan tänkas påverka kursplanen. 

 Vi finner att den irländska kursplanen i större utsträckning än den svenska och 

norska kursplanen fokuserar på kristendomen i den delen av kursplanen som behandlar 

religionskunskapens syfte. Så trots att både Sverige och Norge behandlar kristendomens roll 

för respektive land ur en historisk synvinkel så utvecklar den irländska kursplanen detta. Detta 

då de dessutom betonar vilken roll kristendomen har för den personliga utvecklingen, 

kristendomens roll för att förbereda eleverna till att bli medborgare och i dess roll i att forma 

det irländska folket. Däremot finner vi att det finns likheter i all tre länder rörande hur de 

behandlar livsåskådning och världsreligioner i syftesdelen. Även fast Sverige och Norge 

skriver något mer om livsåskådning, så finner vi att detta tämligen marginellt.  

 Den delen av kursplanen som behandlar vilket innehåll som ska behandlas i 

undervisningen liknar i många avseenden analysen som gjordes av syftet. Den irländska 

kursplanen lägger således betydligt större fokus på kristendomen än vad de nordiska länderna 

gör. Vi kan synliggöra detta med att den irländska kursplanen fokuserar och lägger stor 

tonvikt på Jesus liv och hans gärningar, något som tyder på en vilja att fostra och undervisa 

eleverna in i ett troende samhälle. Innehållet även är mer anpassat utifrån att eleverna är 

troende varpå innehållet blir mer konkret utifrån den person som anses vara kristendomens 

messias. Den svenska och norska kursplanen å sin sida är mer allmänt hållen om 

kristendomen och utformad på samma sätt som undervisningen om de andra religionerna 

något som tyder på att eleverna inte nödvändigtvis förutsätts dela tron utan att eleven snarare 

ska få en förståelse för vad en troende kan hålla för sanning. 

 Efter den första delen av vår analys är det lätt att dra slutsatsen att det inte finns 

likheter mellan Sverige och Norge å ena sidan och Irland på andra. Vi finner dock att alla tre 

länder på ett liknande sätt beskriver och betonar livsåskådning. Det vill säga, alla betonar att 
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eleverna ska ha färdigheter i etik och moral, och ska ha kunskap om icke-religiösa 

livsåskådningar såsom humanismen.  

 När vi nu redovisat de, i vårt tyckte, viktigaste skillnaderna och likheterna 

mellan länderna vill vi applicera våra teorier på dessa för att kunna förklara dem. Att 

applicera en teori på verkligheten kan ibland bli vara svårt, då teorier ofta ser verkligheten 

mer svart och vitt än vad verkligheten egentligen är. Det skulle därför kunna te sig märkligt 

att de två tillsynes motsatta teorierna som används i denna uppsats och som ska hjälpa oss att 

förklara vår analys används, något vi som vi menar beror just på det faktum att verkligheten 

inte är lika svar och vit som en teori oftast är.  

 Om vi nu applicerar Selanders sekulariseringsteori på vad resultatet i 

undersökningen visat så finner vi att det finns en viss korrelation, då sekulariseringsteorin 

menar att i länder med en hög grad av sekularisering såsom Sverige så får kristendomen stå 

tillbaka till förmån av andra värden såsom etik och moral; något som tycks vara fallet i Norge 

och Sverige, speciellt om vi sätter dessa två länder i relation till det religiösa Irland som 

betonar kristendomen i betydligt högre utsträckning. Däremot, som redovisats tidigare i 

analysen, så betonar alla tre länder livsåskådning på liknande sätt. Detta menar vi innebär att 

vi inte på ett helt tillfredställande sätt kan säga att det endast är graden av sekularisering som 

påverkar kursplanerna då vi inte kan utesluta att det är andra faktorer påverkar. Vi tror därför 

att graden av sekularisering är en faktor som påverkar kursplanen, men inte den enda.  

 I vår andra teori så menar Sörensen att vårt religiösa arv påverkar samhället mer 

än vad vi tror, trots att ett land anser sig sekulärt. Denna teori går inte helt att förkasta, för 

trots att Sverige inte betonar kristendomen på samma sätt som det religiösa Irland så betonas 

kristendomen speciellt om den sätts i relation till de övriga världsreligionerna såväl i syftet 

som i innehållsdelen. Vi menar därför att religiöst arv påverkar som faktor, om än inte lika 

starkt som graden av sekularisering; detta då man i både i Sveriges och i Norges kursplaner 

betonar det kristna arvet, men inte i den utsträckning som Sörensen menar att det borde göra, 

vilket gör korrelationen svag. 

 Sammanfattningsvis finner vi, för att återknyta till uppsatsens frågeställningar, 

att det finns likheter och skillnader mellan ländernas kursplaner. Vi finner däremot det svårare 

att peka på en enskild faktor som helt och fullt förklarar utformningen och innehållet i ett 

lands kursplan. Trots detta anser vi att man kan se att graden av sekularisering är en stark 
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faktor, om än inte så stark som tidigare forskning och Selanders sekulariseringsteori hävdar 

eftersom vi även menar att det i undersökningen framgått att religiöst arv spelar roll. 
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8. Diskussion 

Vi känner att det finns en anledning i diskussionen tydliggöra varför vi inte tagit hänsyn till 

att Irland är katolskt och Sverige och Norge är protestantiskt. Som vi beskriver i 5.1  

Övergripande skillnader mellan katolicismen och protestantismen så skulle det kunna vara 

just respektive religiös inriktning som är den faktor som påverkar utformningen av och 

innehållet i kursplanen. Alltså skulle någon kunna hävda att det inte är huruvida ett land är 

sekulärt eller religiöst som är den faktor som påverkar utan ifall landet är katolskt eller 

protestantiskt. Det vi då vill trycka på är det faktum att katolska länder tenderar att inte ha en 

lika stark koppling till staten vilket brukar betraktas vara den förklaring som ges till varför 

protestantiska länder oftare är sekulära, det vill säga att staten inom protestantismen har en 

överordnad ställning över kyrkan vilket under årens lopp gjort dessa mer sekulära än katolska 

som oftare är frikopplade från staten. Som vi redovisat har alla tre länder folkkyrkor, vilket 

innebär att Irland, trots att de är katolska, har en stark koppling mellan stat och kyrka, vilket 

innebär att vi kan bortse från att det är katolicismen som är faktorn som spelar roll då de 

kanske skiljer sig något teologiskt men har samma sätt att agera i samhället. 

Slutligen tror vi, något som vi själva under uppsatsens gång kommit till insikt 

om, att skolan och kursplanen oftast betraktas som neutrala och att vi sällan reflekterar över 

de faktorer som ligger bakom kunskapsstoffet; något som kan vara exempelvis vårt egna 

kulturella och religiösa arv men även det samhälle vi lever i, det vill säga det religiösa 

tillstånd som råder i landet. Med detta sagt så finner vi att vår uppsats har en funktion 

gällande att försöka ge eventuella förklaringar till vad som påverkar en kursplan, vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara i ämnet religionskunskap och bidrar till att nyansera bilden av 

vilka faktorer som påverkat och påverkat ämnets innehåll och utformning. 

9. Arbetsfördelning 

I resultatdelen har uppdelningen skett utifrån de olika analysbegreppen. Till en början 

fokuserade båda författarna på begreppet folkkyrka, detta för att vi skulle få en samsyn i hur 

vi analyserade kursplanerna. Därefter fokuserade Daniel på analysbegreppet 

världsreligionerna för respektive land medan Peter fokuserat på livsåskådning för respektive 

land. 
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I uppsatsens föregående delar har Daniel primärt fokuserat på den tidigare forskningen och 

Peter arbetat med begreppen samt metoddelen. Analysen samt reslutat delen har vi i stor 

utsträckning sammanställt tillsammans. 
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