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Sammanfattning 

 

Denna uppsats tar sitt avstamp i de nya svenska kursplanerna för religionskunskap som trädde i 

kraft år 2011. Här fick kristendomen behålla sin särställning gentemot de andra världsreligionerna 

trots att skolverkets förslag såg annorlunda ut. Blickar man utanför Sveriges gränser kan man se 

att trots att landet delar en stor del av sin utveckling med Finland och Norge finns det stora 

skillnader i religionsundervisningen. Uppsatsens syftar således till att jämföra de tre ländernas 

kursplaner i religionskunskap för grundskolan och gymnasiet med fokus på kristendomens 

ställning och det pluralistiska samhället. Här blir frågan om ländernas religiösa situationer (i denna 

uppsats går detta under benämningen religiösa kartor) central. Hur väl representerar kursplanerna 

det samhälle som de är tänkta att verka för? 

Det råder brist på komparativ forskning i olika länders religionsundervisnings och särskilt i 

en nordisk kontext. Kursplaner fyller ett syfte i att ge riktlinjer till undervisningen och betona 

vilken kunskap som är viktig att förmedla. Tidigare forskning har i ett europeiskt perspektiv visat 

att länder väljer olika former av religionsundervisning och här kan man se till respektive lands 

kulturella och historiska kontext för att förklara varför undervisningen ges på det sättet som den 

gör. 

På många punkter kan man se tydliga paralleller mellan kursplanerna och de samhällen som 

de ska verka för, men även där de bryter med varandra. Det finns också flera likheter mellan de 

tre ländernas kursplaner även om kurserna i sig är väldigt annorlunda utformade. Alla kursplaner 

(förutom de finländska i livsåskådningskunskap) ger en särställning till kristendomen med bland 

annat historiska argument, vilket utifrån ländernas pluralism kan ifrågasättas. Samtliga kursplaner 

betonar dock vikten av att lära sig om andra religioner och livsåskådningar. Här visas också 

pluralistisk medvetenhet i form av betoning på ömsesidig förståelse och tolerans. Kursplanerna 

har liknande mål, men olika vägar till målen. I Finland lär eleverna sig om sin egen tro för att 

lättare förstå andra med annan övertygelse. I Sverige och Norge lär sig eleverna om flera 

religioner och livsåskådningar dels för ökad tolerans, men också för att eleverna ska förstå sig 

själva genom att förstå andra. 

 

Nyckelord: religionskunskap, kursplaner, kristendom, pluralism, Sverige, Finland och Norge. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Elev: Varför får vi 5 lektioner i kristendom, men bara 2 lektioner i islam? 

 

Detta citat kommer från en självupplevd situation under min senaste praktikperiod på en 

gymnasieskola. Eleven i fråga hade mycket väl lagt märke till att undervisningen inte var fördelad 

lika på de fem världsreligionerna. I enlighet med kursplanen motiverade läraren planeringen med 

den långa historiska påverkan som kristendomen har haft på Sverige. Alltså, för att förstå det 

samhälle som vi lever i är det extra viktigt att förstå kristendomen. 

Inför arbetet med den senaste läroplanen för gymnasiet (som trädde i kraft år 2011) kom 

flera ämnena att ses över. Vikten av religionskunskap betonades då det föreslogs bli ett så kallat 

gymnasiegemensamt ämne för alla elever.1 Under de kommande åren pågick också ett arbete med 

att skapa nya premisser för grundskolans läroplaner.2 I denna förändringsprocess fick skolverket i 

uppgift att skriva nya kursplaner. När den nya remissversionen av kursplanen för 

Religionskunskap i grundskolan kom till allmänhetens kännedom väckte den många reaktioner. 

Här kunde det bland annat läsas hur undervisningen för elever i årskurs 7-9 skulle innefatta 

”[c]entrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism 

och buddhism”.3 Kristendomen, som tidigare hade haft en särställning i läroplanerna, var nu 

likställd med de andra fyra världsreligionerna. Detta kan ses som ett svar till det nuvarande 

religiösa läget i Sverige som i stor grad är präglat av en ökad pluralism.4 Vissa tyckte att detta var 

en bra modernisering av läroplanen.5 Andra reagerade annorlunda och bland dem fanns 

dåvarande utbildningsministern Jan Björklund som ville ha kvar kristendomens särställning. Han 

argumenterade bland annat på följande sätt: 

 

Kristendomens påverkan på vårt lands historia och kultur har varit omfattande. Nästan alla större högtider vi 

firar har sina rötter i kristendomen. Mer än 80 procent av befolkningen är medlemmar i olika kristna 

samfund, även om samhället är alltmer sekulärt. […] Skolans uppgift är, anser jag, att undervisa om olika  

religioner, men lägga tyngdpunkten på den religion som påverkat oss mest.6 

 

                                                           
1
 SOU 2008:27, s. 356-357 . 

2
 Regeringens proposition 2008/09:87, s. 1. 

3
 Remissversion av kursplan i religionskunskap i grundskolan, s. 1. 

4
 Edgardh 2011, s. 46-48 & 49. 

5
 Sturmark m.fl. 2010-02-28. 

6
 Björklund, 2010-03-02. 
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Med dessa argument kom kristendomen att behålla sin särställning. Detta betyder nödvändigtvis 

inte att frågan om kristendomens särställning är överspelad. Sverige har under de senaste 

decennierna utvecklats pluralistiskt. Den nuvarande situationen kan ses som unik för Sverige, 

men faktum är att vi i många avseenden delar en liknande utveckling med våra nordiska grannar.7 

Ser man till grannländernas kursplaner för religionskunskap möts man dock, trots våra likheter, 

av stora skillnader. I Finland är undervisningen konfessionell. Där läser eleverna olika kurser 

beroende på vilket trossamfund de tillhör.8 Kursplanen i Norge påminner om Sveriges, men här 

är exempelvis kunskaper i islam betonat på ett sätt som inte återfinns i Sverige eller Finland.9 Mot 

denna bakgrund ska jag göra en jämförande studie av kursplanerna för grundskola och gymnasiet 

i Sverige, Finland och Norge med fokus på kristendomens ställning och förhållandet till de 

pluralistiska samhällena. 

 

1.2 Tidigare forskning och teori 

 

I grunden för min kommande analys ligger frågan om vad som skiljer de olika kursplanerna från 

varandra och hur man kan tolka dessa skillnader. Här har jag valt att belysa frågan med hjälp av 

några teoretiska utgångspunkter. För det första är det viktigt att förstå styrningen av skolan och 

den funktion som kursplanerna fyller. Det finns och har historiskt sett funnits vida skilda 

politiska åsikter om vad undervisningen ska innehålla och vilken funktion den ska fylla.10 För det 

andra kommer jag att fokusera på skolan som en del av samhället. Filosofen John Dewey har 

influerat en stor del av den moderna pedagogiken och skolans syfte. Han skrev bland annat om 

skolan som ett miniatyrsamhälle där eleverna förbereddes på det samhälle som de sen skulle leva 

och verka i.11 Med grundtanken att en kursplan skrivs för det samhälle och den kontext som den 

är tänkt att verka i kommer jag i stor grad att fokusera på hur väl kursplanerna faktiskt 

överensstämmer med ländernas olika religiösa situationer, vilket jag valt att kalla för religiösa kartor. 

En mer utförlig beskrivning av begreppet följer i nästkommande avsnitt. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Edgardh 2011, s. 39. 

8
 Ändring i lagen om grundläggande utbildning och dess inverkan på undervisningen i religion och livsåskådningskunskap och på skolans 

verksamhet, s. 1. 
9
 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram, s. 2. 

10
 Gustavsson 2009, s. 27-28. 

11
 Sundgren 2005, s. 85. 
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1.2.1 Religionskunskap och styrning 

 

Kursplanerna i de tre valda länderna är olika varandra som en konsekvens av att undervisningen 

har styrts på olika sätt. Det är relevant att fråga sig vilken kunskap som prioriterats och vilka 

politiska åsikter som har fått genomslag i undervisningen.12 Här kan nämnas att skolans styrning 

är starkt påverkad av bland annat ekonomiska och ideologiska faktorer.13 Man kan tala om en 

kamp för makten att bestämma undervinsingens innehåll och för att få tolkningsföreträde till att 

definiera vilken kunskap som är viktig. Kursplaner och läromedel är därför färgade av de som 

haft legitimiteten att författa dem.14 

Kursplaner består således av olika uppställda mål som avspeglar vilka kunskaper som 

prioriterats. Det är dock viktigt att komma ihåg att de författas inom en viss kulturell och politisk 

kontext. Gör man en snabb överblick i Europa ser man att olika länder har valt olika vägar när 

det kommer till religionskunskap. Här råder det en brist på komparativ forskning om 

religionskunskap i olika länder, och framförallt i en nordisk kontext. Karl Ernst Nipkow har dock 

jämfört flera europeiska länder för att sammanställa hur ämnet ser ut och praktiseras.15 Han tar 

sin utgångspunkt i frågan om religionskunskap i ett pluralistiskt samhälle och här anser han att 

undervisningen bör uppmärksamma religiösa traditioner och övertygelser samtidigt som det hålls 

en verklig dialog mellan olika kulturer och religioner.16 I sin studie finner han fyra olika 

förhållningssätt till religionskunskap som finns representerat i olika europeiska länder. Det första 

förhållningsättet innebär att man inte har någon religionskunskap överhuvudtaget och här är 

Frankrike med sin långa separation av kyrka och stat det tydligaste exemplet. Det andra 

förhållningsättet går ut på att man undervisar i flera olika sorters religioner med grund i det 

pluralistiska samhället. Här nämns England, Wales och Norge som exempel. I det tredje 

förhållningsättet finns flera olika separerade religionskurser baserade på elevernas religiösa 

tillhörighet. Här nämns Tysklands indelning i protestantisk eller katolsk religion. Det fjärde och 

sista förhållningsättet innebär att skolan erbjuder moral education istället för religionskunskap, eller 

som ett valbart alternativ. Muslimer i Tyskland kan till exempelvis välja mellan att läsa 

protestantisk religion, katolsk religion eller moral education.17 Geoff Teece diskuterar i sin text två 

vanliga delar av religionskunskap i England och Wales. Här talar han om begreppen lära om religion 

och lära från religion samt att innebörden av dessa två delar inte alltid är lätt att förstå. Att lära om 

                                                           
12

 Gustavsson 2009, s. 27-28. 
13

 Lundgren 2005, s. 286. 
14

 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 16. 
15

 Nipkow 2009, s. 577. 
16

 Ibid., s. 578. 
17

 Ibid., s. 582-584. 
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religion går ut på att till exempel lära sig om olika religioner, deras lära och praktik. Att lära från 

religion handlar om att eleverna lär för att utveckla sin egen tro och sina egna värderingar.18 Vidare 

tillägger han att dessa två begrepp kan förenas i en dialog mellan den värld som eleverna lever i 

och religionernas värld.19  

Sedan slutet av andra världskriget har fostran av demokratiska medborgare varit ett av 

skolans huvuduppdrag i Sverige20 och detta mål med undervisningen är något som återkommer i 

forskning om religionskunskap i olika länder. Friedrich Schweitzer undersöker bland annat 

ämnets funktion med bakgrund i tyska ungdomars individualiserade tro.21 Han finner bland annat 

att religionsämnet kan fylla en funktion av att bryta ner stereotyper, exempelvis om muslimer.22 

Samtidigt ser han inte något problem i Tysklands indelning i olika religionskurser baserat på 

samfundstillhörighet så länge det från ett pedagogiskt håll hanteras korrekt och inte leder till 

segregation. Han avslutar dock genom att betona dialog mellan olika religiösa grupper både för 

att individen ska stärkas i sin religiösa identitet, men också för ökad tolerans i samhället.23 

Kimmo Kääriäinen och Kati Niemelä skriver om den finländska religionsundervisningen 

och här framgår tydliga kopplingar mellan hur undervisningen ges och den politiska 

lagstiftningen.24 Den finländska religionsfrihetslagen ger bland annat eleverna rätt att få 

undervisning i sin egen religion.25 Olav Helge Angell har en liknande utgångspunkt, men skriver 

om religionsundervisningen ur ett norskt perspektiv.26 Nipkow skriver att den norska 

religionskunskapen bygger på undervisning i flera olika sorters religioner med grund i det 

pluralistiska samhället,27 och på ett liknande sätt beskriver Angell undervisningens mål i att inte 

bara informera om kristendom utan också om andra religioner. Här har dock olika religiösa 

grupper (såväl kristna som icke-kristna och icke-religiösa grupper) varit kritiska till att ämnet är 

obligatoriskt. Här nämns religionsfriheten som en anledning till varför vissa grupper inte vill få 

undervisning i religion.28 

Johan Liljestrand vänder perspektivet mot lärarna som undervisar i religionskunskap. Med 

utgångspunkt i den svenska läroplanens fokus på det mångkulturella samhället undersöker han, 

på olika skolor i Sverige, lärares förståelse av mångfald i ett pluralistiskt samhälle och hur detta 

                                                           
18

 Teece 2010, s. 93-94. 
19

 Ibid., s. 101. 
20

 Gustavsson 2009, s. 28. 
21

 Schweitzer 2007, s. 89. 
22

 Ibid., s. 95. 
23

 Ibid., s. 98. 
24

 Kääriäinen & Niemelä 2012, s. 30-31. 
25

 Ibid., s. 31. 
26

 Angell 2011, s. 119. 
27

 Nipkow 2009, s. 583-584. 
28

 Angell 2011, s. 119. 
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översätts till undervisning i religionskunskap.29 Han identifierar att Sverige, i likhet med England 

och Norge, har en religionskunskap med fokus på att lära om religioner och sättet som lärare gör 

detta på har betydelse för hur elever kommer att förhålla sig till exempelvis människor av en 

annan tro än dem själva.30 Liljestrand kommer bland annat fram till att många lärare väljer att 

framhäva likheter mellan de olika religionerna vilket är en vedertagen strategi för att inte 

favorisera någon av religionerna, exempelvis kristendom.31 Ur en liknande bakgrund, med fokus 

på religionskunskapens förmåga att skapa interkulturell förståelse, har Anders Sjöborg gjort en 

studie på vad svenska elever anser om olika delar av ämnet. Den främsta utgångspunkten i hans 

text är huruvida elevernas religionsitet påverkar vad de tycker om ämnet.32 Intressanta siffror att 

lyfta fram från Sjöborgs undersökning är bland annat att 61,3 % av de elever som anser sig vara 

troende tycker att det är viktigt att lära sig om kristendom i religionskunskapen till skillnad från 

29,4 % av de som anser sig inte vara troende, att 60,2 % av de troende anser att det är viktigt att 

lära sig om de andra världsreligionerna till skillnad från 34,8 % av de icke troende, att 49,3 % av 

de troende tycker att religionskunskap ger dem bättre kunskaper om olika människor och deras 

livsåskådningar till skillnad från 34,9 % av de icke troende och att 44,8 % av de troende anser att 

ämnet tar deras egen livsåskådning på allvar till skillnad från endast 13,4 % av de icke troende.33 

Sjöborg nämner en av ämnets grunder, att öka förståelse för människor med olika religioner och 

livsåskådningar, men sett till de stora skillnaderna i hur religiösa elever och icke-religiösa elever 

svarade anser han att detta mål inte uppfyllts i undervisningen och att skolan har en bit kvar 

innan interkulturell förståelse har uppnåtts.34 

Karin Nordström skriver om religionskunskap i den svenska skolan med fokus på 

pluralism som i kursplanen uttrycks med positiva begrepp som ”öppenhet” och ”mångfald”.35 

Enligt henne bygger ämnet på fyra antaganden, nämligen att religion anses vara betydelsefullt i 

samhället, att pluralistisk undervisa om religion i en sekulär statlig skola anses vara etiskt rätt och 

pedagogiskt möjligt, att ge kristendomen en särställning på grund av historiska skäl är berättigat 

och förenligt med det pluralistiska samhället och att ämnet också anses kunna innehålla etik som 

delmoment.36 Nordström ifrågasätter om det verkligen är förenligt med en särställning för 

                                                           
29

 Liljestrand 2014, s. 1-2. 
30

 Ibid., s. 3. 
31

 Ibid. 
32

 Sjöborg 2013, s. 36. 
33

 Ibid., s. 43-44. 
34

 Ibid., s. 50-51. 
35

 Nordström 2014, s. 79. 
36

 Ibid., s. 81. 
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kristendomen samtidigt som man förespråkar öppenhet och mångfald. Enligt hennes tolkning 

innehåller kursplanen öppenhet gentemot mångfald och inte objektivitet i form av neutralitet.37 

 

1.2.2 Religionskunskap och samhälle 

 

Dewey menade att skolan inte kunde verka utanför samhället, utan att den behövde vara en tydlig 

del av det. Eleverna är samhällsvarelser och måste därför fostras för ett aktivt deltagande i 

samhället. Skolan var ett miniatyrsamhälle som förbereder eleverna på det samhälle som de ska 

leva och verka i.38 Utifrån detta inflytelserika tankesätt kan man se vikten av att de religioner och 

livsåskådningar som finns i ett samhälle också finns representerade i den religionskunskap som 

undervisas i skolan. Detta påminner om den form av religionsundervisning som Nipkow 

föreskriver pluralistiska samhällen.39 

Även Schweitzer återkommer till relationen mellan religionskunskap och samhället.40 Som 

tidigare nämnts gör Nipkow en skillnad mellan England och Wales, med religionskunskap som 

fokuserar på flera olika religioner, och Tyskland med en religionsundervisning som baseras på 

elevernas religiösa tillhörighet.41 Även Schweitzer har jämfört just dessa länders system.42 Han 

kommer fram till att trots systemens olikheter så gör de en gemensam resa från den gamla 

konfessionella undervisningen mot mer mångfald.43 Han anser att skillnader i religionskunskap 

måste förstås utifrån den kontext som är unik för varje land. I båda länderna finns gemensamma 

mål gällande exempelvis demokrati och tolerans, men länderna är präglade av sina egna historiska 

och politiska kontexter. Han menar att även inom ett begränsat område som den Europeiska 

unionen måste kurserna i religionskunskap utformas olika.44 Den kontextuella betydelsen för hur 

religionskunskap ser ut betonas också bland annat av M. Faith Genç m.fl. som gjort en 

komparativ studie av religionskunskap i Nederländerna och Turkiet. Ländernas historiska och 

politiska faktorer har gjort att undervisningen ser olika ut, trots att båda länderna till exempel 

delar en sekulär författning.45 

Vi kan alltså se att den samhälleliga kontexten i vilket en kursplan författas påverkar hur 

den kommer att se ut. Som tidigare nämnt är frågan om kristendomen relaterat till det 

                                                           
37

 Nordström 2014, s. 92. 
38

 Sundgren 2005, s. 84-85. 
39

 Nipkow 2009, s. 578. 
40

 Schweitzer 2006, s. 141. 
41

 Nipkow 2009, s. 582-584. 
42

 Schweitzer 2006, s. 141-142. 
43

 Ibid., s. 150. 
44

 Ibid., s. 146 & 149. 
45

 Genç m.fl. 2012, s.183-190. 
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pluralistiska samhället centralt för denna uppgift. En stor del av Europa är idag präglat av 

pluralism, men vi kan se att detta (exempelvis i form av en ökad mångkulturalism) allt mer 

ifrågasätts från olika håll. I flera länder motsätter sig grupper och individer mångkulturalismen, 

med bland annat argumenten att den hotar den nationella sammanhållningen och de 

gemensamma värderingarna. Här ställs andra religioner mot den tidigare dominanta 

majoritetsreligionen, de homogeniseras och anses inte kunna verka med eller inom 

majoritetsamhället.46 Bryan S. Turner skriver bland annat om denna utveckling sett till situationen 

för muslimer i Norge. Trots att en mycket liten del av Norges befolkning är muslimer ses de av 

många som ett hot mot den norska identiteten. Detta är inte minst det norska Fremskrittspartiets 

framgångar ett bevis på. I denna kontext talas det om individers religion som något 

essentialistiskt och oföränderligt till skillnad från socialt konstruerat. Vidare ser han att liknande 

tankesätt ligger till grund för flera andra konflikter med religiös grund i världen.47 Alan Aldridge 

skriver också om det förändrade förhållningsättet i Europa och väst till islam som är en följd av 

politiska händelser under 1990- och 2000-talen.48 Vidare skriver han om utmaningen med 

mångfald, då en nations traditionella religiösa arv möts av verkligheten att samhället faktiskt är 

pluralistiskt med många olika religioner och livsåskådningar.49 I denna utmaning kan mångfalden 

till exempel omfamnas, accepteras eller förkastas.50 Att ett samhälle är religiöst pluralistiskt 

betyder alltså inte automatiskt att kursplanen i religionskunskap kommer att vara det. Som vi har 

sett tidigare finns det flera andra faktorer som påverkar. 

Man kan också fråga sig var gränserna för samhället går. I sin bok skriver Bert Gustavsson 

om kunskap utifrån det universella och det partikulära. Här representerar det förstnämnda något 

allomfattande (det globala) och det sistnämnda något som delar in och kategoriserar människor 

(det lokala).51 Enligt honom har globaliseringen suddat ut gränserna mellan dessa två 

distinktioner52 och utifrån detta kan man fråga sig vilka gränser en kursplan i religionskunskap ska 

fylla. Kan den endast avspegla ett lokalt samhälle eller måste den vara globalt utformad? 

Gustavsson avlutar med att i en global värld är det centrala att kritiskt studera den egna kulturen 

och samhället samtidigt som man vågar möta de med annorlunda bakgrund enligt principen ”[v]i 

lär känna oss själva bättre genom att lära känna den värld vi lever i”.53 

                                                           
46

 Aldridge 2013, s. 208-210. 
47

 Turner 2013, s. 26-28. 
48

 Aldridge 2013, s. 146-147. 
49
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50

 Ibid., s. 220-221. 
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 Gustavsson 2009, s. 23. 
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Med en utgångspunkt i den kontextuella påverkan som samhället kan ha på kursplanen 

kommer jag således att använda begreppet religiösa kartor. Med detta begrepp avser jag de 

undersökta ländernas religiösa situation, vilket bland annat innefattar vilka religioner som finns i 

länderna, vilken ställning ländernas majoritetsreligion har och hur sekulariserade länderna är. Med 

bland annat Deweys teori om en skola och undervisning som representerar samhället54 blir de 

religiösa kartorna verktyg som jag kan använda i min analys för att se i vilken mån de religiösa 

kartorna stämmer överens med kursplanerna. I denna teori och tidigare forskning vill jag förankra 

min uppsats. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Vi ser en brist på komparativa studier av religionskunskap mellan olika länder och i detta 

sammanhang fyller uppsatsens syfte en viktig funktion. Jag kommer jämföra de svenska, 

finländska och norska kursplanerna i religionskunskap i grundskolan och gymnasiet. De tre 

länderna har delat en historisk utveckling, men uppvisar också skillnader. Syftet blir därför att se 

hur de olika länderna liknar och skiljer sig från varandra när det kommer till kristendomens 

ställning och representationen av det pluralistiska samhället. 

 

- Hur liknar och skiljer sig de svenska, finländska och norska kursplanerna i religionskunskap för 

grundskolan och gymnasiet varandra i framställningen av kristendom och det pluralistiska 

samhället? 

- Hur kan man utifrån ländernas religiösa kartor tolka dessa likheter och skillnader? 

 

1.4 Metod och källmaterial 

 

Genom att bredda perspektivet och jämföra de svenska kursplanerna i religionskunskap med de 

finländska och norska kommer vi att få en större förståelse för varför de ser ut som de gör. Ser vi 

liknande tendenser i kursplanerna som kan ses hänga ihop med liknande tendenser i samhället 

kan vi därefter dra våra slutsatser. För att kunna genomföra detta kommer jag att göra en 

kvalitativ textanalys av de olika kursplanerna. I detta genomförande är språket i fokus. Språket 

återger inte bara verkligheten – det är inte endast en skapelse av samhället. Språket är också med 

och formar verkligheten – det samhälle som vi lever i.55 Ur detta perspektiv kan vi se 
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 Sundgren 2005, s. 84-85. 
55
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kursplanerna som skrivna utifrån det samhälle som skolan förbereder eleverna för ett liv i, men 

också som skapare av samhället i sig. Det blir här väldigt intressant att göra en textanalys just för 

att se dels hur de olika länderna ser på samhället, men också hur de ser på en önskad utveckling 

av det. I centrum för min analys ligger hur kristendomen framställs i kursplanerna samt hur andra 

religioner och livsåskådningar framställs. Hur prioriteras de olika religionerna? Hur argumenterar 

texterna? Hur beskriver texterna mångfald och det pluralistiska samhället? 

Kursplanerna består av ämnesförklaringar, kursernas mål och centrala innehåll. De fungerar 

som ramverk för den dagliga undervisningen i skolorna och är författade med politiskt mandat på 

respektive förvaltningsmyndighet, det vill säga på det svenska Skolverket, den finländska 

Utbildningsstyrelsen och det norska Utdanningsdirektoratet. De svenska kursplaner som jag 

kommer att studera är de för ämnet religionskunskap i grundskolan respektive gymnasieskolan.56 

Innehållet för grundskolan är tematiserat utifrån årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Exempel på 

temaområden här är att leva tillsammans och religion och samhälle. 57 Kursplanen i religionskunskap för 

gymnasiet innehåller den obligatoriska kursen Religionskunskap 1 samt de fördjupande kurserna 

Religionskunskap 2 och Religionskunskap – specialisering.58  

I Finland läser eleverna olika kurser beroende på vilket religiöst samfund eleverna tillhör. 

Elever som inte tillhör något samfund läser livsåskådningskunskap.59 För denna uppgift har jag 

inte möjlighet att läsa alla kursplaner som erbjuds för olika religioner. Jag kommer därför att 

fokusera på ämnena hörande till de två största religiösa grupperna, samt ämnet 

livsåskådningskunskap. De finländska kursplanerna för grundskolan och gymnasiet som jag alltså 

kommer studera är för kurserna evangelisk-luthersk religion, ortodox religion och livsåskådningskunskap.60 

I grundskolan är innehållet tematiserat utifrån årskurserna 1-5 och 6-9. Exempel på temaområden 

är bibelns berättelser och läror och människorelationer och moralisk tillväxt.61 För gymnasiet är ämnena 

indelade i olika tematiska delkurser så som religionens natur och betydelse och den ortodoxa världen, samt 

fördjupande kurser så som religionernas värld.62 

De norska kursplanen i grundskolan gäller för ämnet Religion, livssyn og etikk och kursplanen 

i gymnasiet gäller för ämnet Religion og etikk.63 I grundskolan är ämnet indelat i huvudområden 

med innehåll baserat på vad som ska vara uppnått vid årskurs 4, 7 och 10. De tre huvudområdena 

                                                           
56

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011; Religionskunskap. 
57

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 187-188. 
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 Religionskunskap, s. 1-2. 
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 Ändring i lagen om grundläggande utbildning och dess inverkan på undervisningen i religion och livsåskådningskunskap och på 
skolans verksamhet, s. 1. 
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 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004; Grunderna för gymnasiets läroplan 2003. 
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 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, s. 203 & 215. 
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 Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, s. 161 & 164-165. 
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 Læreplan i religion, livssyn og etikk; Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. 
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är här knutna till världsreligionerna, filosofi och etik.64 Kursen för gymnasiet är även den indelad i 

huvudområden. Här är de 4 stycken, men de påminner om indelningen för grundskolan.65 

Det är alltså dessa kursplaner som jag kommer att analysera, jämföra och diskutera. Jag 

kommer att koppla centrala delar av kursplanerna till min teoretiska bakgrund och jag kommer 

genom arbetet att hålla en ständig dialog med den tidigare forskningen. I följande avsnitt kommer 

jag även att måla upp de religiösa kartorna för respektive land vars kursplaner jag kommer att 

granska. Som tidigare nämnts kommer dessa kartor att fungera som analysverktyg i jämförelsen 

mellan länderna, men också för att se i vilken mån de religiösa kartorna stämmer överens med 

kursplanerna. 

Jag kommer att presentera resultatet i tre delar. Den första delen är en kvantitativ redogörelse. 

Den större delen av min analys kommer att vara kvalitativt baserat, men en kort kvantitativ 

redogörelse kan visa på en del klara tendenser i kursplanerna även om den inte kan gå ner på 

djupet. I det första avsnittet kommer jag alltså att presentera kursplanerna kvantitativt utifrån hur 

ofta olika religioner nämns vid namn (exempelvis ord som börjar på krist-, jud- eller buddhis-). I 

de finländska kursplanerna kommer även begreppen evangelisk, luthersk och ortodox religion att 

räknas in under kristendom. Samlingsbegreppet världsreligionerna används i många av kursplanerna 

så detta kommer också att finnas med i den kvantitativa redogörelsen. I denna redogörelse finns 

även samlingsbegreppet icke-religiösa livsåskådningar med vilket är extra intressant exempelvis 

sett till Finlands livsåskådningsämne. Till icke-religiösa livsåskådningar kopplar jag begrepp som 

humanism, agnosticism och ateism. Denna redogörelse kan visa på tydliga tendenser i 

kursplanerna utefter vilka religioner som har utskrivits med namn. 

De två andra resultatavsnitten kommer att fokusera på kristendomens ställning och det 

pluralistiska samhället. I dessa två avsnitt analyserar jag kvalitativt i respektive kursplans innehåll 

och diskuterar dem jämfört med varandra och med hjälp av den tidigare forskningen och de 

religiösa kartorna. Därefter följer min slutsats. 
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1.5 De religiösa kartorna 

 

1.5.1 Sverige 

 

Tabell 1. Religioner i Sverige 2013.66 

Religiösa samfund i Sverige Antal medlemmar 
Ungefär andel av Sveriges 

totala befolkning i % 

Svenska kyrkan (evangelisk-luthersk) 6 357 508 
 

65,9 % 

Andra kyrkor med protestantisk 
grund 

384 559 2,6 % 

Ortodoxa och österländska kyrkor 130 763 1,3 % 

Islamiska sammarbetsrådet 110 000 1,1 % 

Romersk-katolska kyrkan 106 873 1,1 % 

Judiska församlingarna 8 344 0,09 % 

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 4 812 0,05 % 

Den övriga befolkningen 2 541 529 26,3 % 

 

När man redogör för antalet troende i olika religioner i Sverige är det vanligast att man använder 

siffror från nämnden för statligt stöd till samfund (SST). SST avgör vilka samfund som har rätt 

till statligt stöd och det är till dem som samfunden får redogöra sina medlemsunderlag.67 Här 

finns bland annat krav på att grupperna måste acceptera grundläggande demokratiska värderingar, 

exempelvis en jämställd syn på män och kvinnor.68 Just på grund av att religion i Sverige 

redovisas utifrån medlemsantal och inte antal troende så hävdar många att de faktiska antalen 

som tillhör olika religioner faktiskt är större. Om man skulle se till ursprung eller kulturell 

tillhörighet skulle exempelvis grupperna judar och muslimer vara mycket större.69 Utöver 

samfunden med rätt till statligt stöd så uppskattas det att cirka 37 500 personer tillhör andra 

kristna församlingar (Jehovas vittnen, Livets ord och Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga) och 

att det finns cirka 3-5 000 hinduer i Sverige.70 

Som vi kan se i tabell 1 tillhör cirka 65,9 % av den svenska befolkningen den evangeliskt-

lutherska Svenska kyrkan, den tidigare statskyrkan.71 Medlemsanatalet är i en nedåtgående trend 

och man kan framförallt se en förändring under det senaste decenniet. Kyrka och stat separerades 

från varandra år 2000, men kyrkan har fortfarande en semiofficiell status då den fortfarande 

regleras i lag och till exempel har ansvar för begravningsväsendet.72 Sverige har aldrig varit ett helt 

                                                           
66

 Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2013, s. 2; Statistik 2013, SST; Största folkökningen på nästan 70 år, SCB. 
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 Edgardh 2011, s. 49. 
68

 Bäckström 2014, s. 206. 
69

 Edgardh 2011, s. 50. 
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 Ibid., s. 52. 
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homogent land även om den tidigare statkyrkan har varit den, utan konkurens, dominanta makten 

under en större del av Sveriges historia. Den historiska mångfalden visar sig bland annat i de fem 

nationella minoriteter som på grund av sin långa historiska närvaro i Sverige har vissa särskilda 

rättigheter kopplade till språk och kultur. Bland dessa kan nämnas samer, judar och romer vars 

religion ofta (men inte alltid) varit annorlunda än majoritetssamhällets.73 Invandring under 1900-

talets sista decennium och under 2000-talet har vidare gjort Sverige till ett mer pluralistiskt land. 

Här har de största grupperna sitt ursprung i Asien, Afrika, Europa och Sydamerika.74 Sverige är 

det land i Norden som har störst andel av sin befolkning födda i ett annat land. Mycket tyder på 

att befolkningen har övervägande positiva inställningar till Sverige som ett mångkulturellt land. 

Man kan se mångkulturen som ”…en självklar del av en modern och sekulär pluralism…”.75 

Andra tendenser visar på att den religiösa pluralismen kan ses som ett hot mot den sekulära 

staten. En undersökning i de nordiska länderna visar att 80 % av befolkningen visar tolerans mot 

religiöst oliktänkande, medan endast 45 % av befolkningen anser att olika religioner ska 

behandlas lika.76 

Trots den stora religiösa pluralism som bevisligen finns i Sverige ska vi inte glömma bort 

att landet faktiskt är ett av de mest sekulära länderna i världen. Det har bland annat menats att 

Sverige leder den sekulärt-rationella utvecklingen i ett globalt sammanhang77 och att Sverige är 

Europas minst kristna land.78 I den senaste Eurobaromentern från 2010 uppgav 42 % av de 

tillfrågade svenskarna att de inte var troende (att de var ateister eller agnostiker).79 Samtidigt har 

den sekulära staten med fokus på individens fria val gett upphov till nya former av andlighet och 

vi kan se att rörelser som brukar gå under namnet New Age finns närvarande och fyller i vissa fall 

funktioner som de äldre religionerna har tappat.80 Jag vill betona att den grupp som i tabell 1 

beskrivs som den övriga befolkningen inte endast består utav ateister, hit räknas de som tillhör 

religioner som inte har rätt till statligt stöd och de som är troende utan att tillhöra ett samfund. 

Det ska också läggas till att en betydelsefull del av medlemmarna i Svenska kyrkan inte är troende 

eller deltar aktivt i kyrkolivet.81 Detta kan exemplifieras med officiella siffor från Svenska kyrkan. 

År 2013 döptes 48,5 % av nyfödda i Sverige i Svenska kyrkan, konfirmerades 30,1 % av alla 

Sveriges 15-åringar i Svenska kyrkan och utfördes 33,9 % av alla vigslar i Sverige i Svenska 
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kyrkan.82 Dessa siffror kan sen jämföras mot Svenska kyrkans totala medlemsanatal i 65,9 % av 

Sveriges befolkning. 

 

1.5.2 Finland 

 

Tabell 2. Religioner i Finland 2013.83 

Religiösa samfund i Finland Antal medlemmar 
Ungefär andel av Finlands 

totala befolkning i % 

Finlands evangelisk-lutherska kyrka 4 106 025 
 

75,3 % 

Finska ortodoxa kyrkan 58 609 1 % 

Andra kyrkor med protestantisk 
grund 

31 398 0,5 % 

Övriga kristna samfund 21 979 0,4 % 

Katolska kyrkan i Finland 11 994 0,2 % 

Islamitiska församlingar 11 125 0,2 % 

Andra ortodoxa kyrkor 2 999 0,05 % 

Judiska församlingar 1 170 0,02 % 

Buddhistiska samfund 877 0,01 % 

Den övriga befolkningen 1 205 094 22,1 % 

 

Siffrorna från Finland baserar sig också i stor grad på registrerade medlemmar.84 Vi kan alltså anta 

att det finns fler troende som tillhör de mindre grupperna. Precis som i fallet med Sverige 

uppskattas den muslimska gruppen vara större, cirka dubbelt så stor än vad som är officiellt 

registrerat enligt den senaste mätningen.85  

Den historiska utgångspunkten i Finland liknar på många plan den i Sverige. Finland har en 

lång historia av pluralism i ett samhälle som dominerats av en evangelisk-luthersk statskyrka.86 

Här finns grupper som på historisk grund har specifika rättigheter i syfte att bevara kultur och 

språk. Bland dessa kan nämnas samer, judar, tatarer och romer.87 Till skillnad från Sverige skiljdes 

dock kyrka från stat i ett betydligt tidigare skede. Religionsfriheten slogs fast 1923 och detta 

innebar även att staten bröt sin koppling till den lutherska tron och skulle förhålla sig neutral till 

religioner.88 Finland kom att utvecklas sekulärt, men precis som i Sveriges fall är inte relationen 

mellan kyrka och stat helt bruten. Vid sidan om den lutherska kyrkan har den ortodoxa kyrkan 

haft en särställning i Finland efter etableringen under tiden då landet var en del av det Ryska 

imperiet. Gruppen ortodoxa har också växt som en följd av invandring exempelvis från den 
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tidigare Sovjetunionen.89 Den lutherska och den ortodoxa kyrkan har status som folkkyrkor vilket 

bland annat innebär att de har rätten att beskatta sina medlemmar.90 Trots att Finland och Sverige 

på många sätt liknar varandra och de andra nordiska länderna, både bakgrundsmässigt och 

värdemässigt, finns det flera punkter där Finland sticker ut i sambandet. En stor majoritet av 

befolkningen tror på en gud eller på någon annan form av övernaturlig kraft.91 Detta visade sig 

bland annat i den senaste Eurobaromentern från 2010 där endast 11 % av de tillfrågade 

finländarna uppgav att de inte är troende (att de är ateister eller agnostiker).92 En större del av 

Finlands befolkning är medlemmar av den evangeliskt lutherska kyrkan och även om 

medlemsantalet går ner följer det inte samma trend som Sverige.93 Även om Finland är ett 

pluralistiskt land skiljer det sig också från Sverige och Norge i förhållande till invandring. Finland 

är det landet med minst invandring.94 Endast cirka 2 % av landets befolkning har sitt ursprung 

utanför Finlands gränser. Många kommer från närområdet, det vill säga från länder som 

Ryssland, Estland och Sverige. Men trots landets förhållandevis restriktiva invandringspolicys 

finns även minoritetsgrupper med bakgrund från exempelvis Somalia, det forna Jugoslavien, Irak, 

Turkiet och Kina.95  

Man kan se att religion och identitet är nära sammankopplade i Finland. Den lutherska 

kyrkan är nära sammankopplad med den finländska identiteten, även om man här kan se ett skifte 

bland nya generationer.96 Som i fallet med Sverige kan man även i Finlands fall tala om en ny 

form av religiositet som är på frammarsch. Här argumenteras det bland annat för ett intresse av 

en ny form av andlighet som de traditionella religionerna inte uppfyller.97 
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1.5.3 Norge  

 

Tabell 3. Religioner i Norge 2013.98 

Religiösa samfund/Religioner i 
Norge 

Antal medlemmar 
Ungefär andel av Norges totala 

befolkning i % 

Norska kyrkan (evangelisk-luthersk) 3 843 721 
 

75,2 % 

Andra kyrkor med protestantisk 
grund 

144 924 2,8 % 

Romersk-katolska kyrkan 121 130 2,3 % 

Islam 120 882 2,3 % 

Ortodoxa kyrkan 12 959 0,2 % 

Övriga kristna samfund 33 912 0,6 % 

Buddhism 16 001 0,3 % 

Hinduism 6 797 0,1 % 

Sikhism 3 323 0,06 % 

Bahá'í 1 122 0,02 % 

Judendom 788 0,01 % 

Den övriga befolkningen 745 761 14,7 % 

 

I Norge får alla registrerade samfund baserade på olika religioner eller livsåskådningar i princip 

samma finansiella stöd från staten baserat på medlemssiffror. Precis som i fallet med Sverige och 

Finland menar många att de officiella siffrorna inte representerar alla troende och här menar vissa 

att i en norsk kontext måste man se antalet muslimer, hinduer och buddhister som större.99 

Norge har gjort en liknande månkulturell utveckling som Sverige med arbetsinvandring under 

1960- och 70-talen och med en senare flyktinginvandring under senare decennier. Cirka 8 % av 

Norges befolkning är födda utanför landet eller av föräldrar födda utanför. De flesta har sitt 

ursprung i Asien följt av Östeuropa och sen Norden.100 Till kartan ska också tilläggas att Norge 

har det största humanistiska förbuden i världen sett till landets storlek.101 

Till skillnad från Sverige är den Norska kyrkan fortfarande landets officiella statskyrka. 

Denna evangelisk-lutherska kyrka har alltså en tydlig särställning i samhället.102 Ser vi till kyrkans 

medlemstal bestående av 75,2 % av landets befolkning blir det tydligt att religionen är mer 

förankrad i Norge än vad den är i Sverige.103 Ett annat exempel på statskyrkans roll i det norska 

samhället är att år 2013 döptes 62 % av alla födda barn i Norska kyrkan och 63.6 % av alla 15-

åringar konfirmeras genom den.104 Om vi tar till minne samma siffror för Svenska kyrkan ligger 
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de cirka 14 respektive 33 procentenheter under det norska resultatet.105 Detta visar att kyrkan, 

eller åtminstone religiösa traditioner, fortfarande fyller en viktig funktion i samhället för många.106 

Statskyrkan till trots, det norska samhället är pluralistiskt och under 2000-talet har det 

multikulturella och multireligiösa betonats från statligt håll.107 Som i fallet med Sverige är inte alla 

medlemmar av kyrkan troende. I Eurobarometern från 2010 uppgav 40 % av de tillfrågade 

norrmännen att de inte var troende (att de var ateister eller agnostiker). Som tidigare nämnts är 

motsvarande siffror 42 % i Sverige och 11 % i Finland.108 

Sett till Norges historia har landet aldrig varit helt religiöst homogent vilket bland annat de 

religiösa minoriteterna med tydlig historisk förankring är exempel på. Till dessa kan räknas samer 

och romer.109 Den religion som dock dominerat den offentliga diskussionen i Norge under de 

senaste åren är islam och detta är en följd av olika nationella och internationella politiska frågor 

kopplat till religionen. Vissa menar att islam inte är förenligt med det norska samhället och denna 

argumentation är något som vi känner igen från både Sverige och Finland.110 
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2. Resultat 
 
2.1 Kvantitativ redogörelse 
 

Nedan följer en tabell som redogör för den kvantitativa förekomsten av namngivna religioner 

samt icke-religiösa livsåskådningar och begreppet världsreligionerna. Resultatet kommer att 

diskuteras ytterligare i de två nästkommande avsnitten. 

 

Tabell 4. Förekomsten av namngivna religioner i kursplanerna.111
 

 
Kristen-

dom 
Världs-

religionerna 
Juden- 
dom 

Islam 
Hindu- 

ism 
Buddh- 

ism 

Icke-religiösa 
livs-

åskådningar 

Cirka 
förekomst av 
kristendom i 

% jämfört 
med övriga 
religioner 

Sverige 
Religionskunskap 
Grundskolan 

22 14 4 4 2 2 1 44,8 % 

Sverige 
Religionskunskap 

Gymnasiet 
4 15 - - - - - 21 % 

Finland 
Den evangelisk-lutherska 

religionen 
Grundskolan 

37 4 2 2 - - 1 80,4  % 

Finland 
Den ortodoxa religionen 

Grundskolan 
44 5 1 1 - - 1 84,6 % 

Finland 
Livsåskådningskunskap 

Grundskolan 
- - - - - - 1 - 

Finland 
Evangelisk-luthersk 

religion 
Gymnasiet 

15 1 1 1 1 1 - 75 % 

Finland 
Ortodox religion 

Gymnasiet 
17 1 1 1 1 1 - 77,2 % 

Finland 
Livsåskådningskunskap 

Gymnasiet 
1 - - - - - 5 16,6 % 

Norge 
Religion, livssyn og etikk 

Grundskolan 
40 2 20 20 21 20 19 28,1 % 

Norge 
Religion og etikk 

Gymnasieskolan 
18 - - 5 - - 8 58 % 

 

I kursplanerna nämns olika religioner vid namns enligt tabellen ovan. Det blir här tydligt att 

kristendomen har en särställning i alla kursplaner, jämfört med andra namngivna religioner, 

förutom i de finländska för livsåskådningskunskap där kristendomen inte alls nämns för 

grundskolan och där den endast nämns vid ett tillfälle för gymnasiet. De finländska kurserna för 
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evangelisk-luthersk och ortodox religion utmärker sig också i och med att de tydligast särställer 

kristendomen, vilket är en naturlig följd av ämnenas konfessionella karaktär. I det finländska 

ämnet livsåskådningskunskap lyser alla religioner med sin frånvaro. Som jag redogjort för i 

bakgrundsavsnittet har kristendomen en särställning även i Sverige. Intressant i Sveriges fall är att 

samlingsbegreppet världsreligionerna förekommer ofta. För gymnasiet förekommer begreppet 

istället för att namn på andra religioner skrivs ut. Det som urskiljer Norge från de andra två 

länderna är hur kursplanen för grundskolan betonar icke-religiösa livsåskådningar. Detta 

återkommer i gymnasiet där också islam lyfts fram. 

Till dessa siffror kan tillägas att de två svenska kursplanerna nämner nyreligiösa rörelser.112 

Detta är något som också den norska kursplanen för grundskolan gör.113 Denna kursplan nämner 

också, under rubriken religiös mångfald, religionerna ”…sikhisme, Bahá’í-religionen, Jehovas 

vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helige”.114 I samband med världsreligionerna nämner 

den finländska kursplanerna i evangelisk-luthersk och ortodox religion för gymnasiet ”…de 

kinesiska och japanska religionerna…”115 och den norska kursplanen för gymnasiet har som 

centralt innehåll ”…noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof”.116 På vissa platser i de 

norska kursplanerna nämns specifikt samisk förkristen religion och samisk kristendom.117 Även 

den svenska kursplanen för grundskolan nämner ”…äldre samisk religion”.118 De norska och 

finländska kursplanerna i religion nämner på andra punkter ”…urfolks kultur…”,119 

”…naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion” 120 och ”…de drag som är gemensamma 

för naturfolkens religioner”.121 

 

2.2 Kristendomens ställning 

 

2.2.1 De svenska kursplanerna 

 

Den kvantitativa särställningen som i det förra avsnittet redovisades återkommer även i den 

kvalitativa genomläsningen. Precis som Nordström skriver angående den svenska 
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religionsundervisningen kan man se att kristendomen har en tydlig särställning med religionens 

historiska påverkan som anledning till detta.122 I kursplanen för den svenska grundskolan nämns 

bland annat under ämnets syfte att ”[u]ndervisnignen ska […] ge kunskap om och förståelse för 

hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar”.123 Under 

avsnittet Att leva i närområdet återkommer detta i form av ”[k]ristendomens roll i skolan och på 

hemorten förr i tiden”.124 I årskurserna 4-6 ska eleverna bland annat lära sig om ”[k]ristna 

högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret”125 och i årskurserna 7-9 ska eleverna bland 

annat lära sig om kristendomens utveckling i Sverige och då betonas de olika inriktningarna 

”…protestantism, katolicism och ortodoxi”.126 Ingen annan religions inriktningar skrivs ut i 

kursplanen. I andra beskrivningar av det centrala innehållet nämns kristendomen först följt av 

andra namngivna religioner, begreppet världsreligioner eller formuleringen ”…andra religioner 

och livsåskådningar”.127 

I frågan om kristendomens ställning liknar den svenska kursplanen för gymnasiet den för 

grundskolan. Här argumenteras det för att ”[k]unskaper om samt förståelse för kristendomen och 

dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till 

grund för det svenska samhället”.128 Varken kurserna Religionskunskap 2 eller Religionskunskap – 

specialisering nämner kristendomen vid namn eller uttrycker sig på ett sätt som kan tolkas att 

kristendomen ska ha en särställning. Däremot märks denna position i kursen Religionskunskap 1. 

Här är kristendomen speciellt utskriven i förhållande till andra religioner som inte nämns vid 

namn. Det handlar bland annat om att eleverna ska ges förutsättningar att ”…undersöka och 

analysera etiska frågor i förhållande till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar”.129 

Undervisningen ska behandla ”[k]ristendomen, de övriga världsreligionerna och olika 

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

samtiden, i Sverige och i omvärlden”.130 Föregående utdrag visar ett mål om dialog mellan 

religioner i enlighet med det som Nipkow131 och Schweitzer132 skriver om och gränserna för 

religionerna dras utanför Sverige till det som Gustavsson skulle benämna som det universella133 

samtidigt som utgångspunkten ligger i kristendomen. Vi kan dra till minne Jan Björklunds 
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argumenterande för kristendomens särställning utifrån ett historiskt perspektiv samt att mer än 

80 % år 2010 var medlemmar i olika kristna samfund. Religionsundervisningen skulle därför lägga 

fokus på den religion som påverkade oss mest.134 Ser vi till Sveriges religiösa karta idag är det 

tydligt att andelen kristna i Sverige hamnar en bra bit under dessa 80 %.135 Samtidigt vet vi att en 

stor del av Svenska kyrkans medlemmar inte är troende alternativt inte deltar i kyrkans 

verksamhet.136 Nordström finner det intressant att ett land som ofta betecknats som ett av 

världens mest sekulära har obligatorisk religionsundervisning samt att denna undervisning, med 

sin pluralistiska ambition, ger kristendomen en särställning.137 Utifrån detta synsätt är det 

intressant att fråga sig huruvida ämnet ska lära om religioner utifrån ett historiskt perspektiv eller 

utefter den reella religiösa situationen i landet. En konsekvens av att kristendomens ges tydlig 

särställning kan exempelvis vara den tydliga sprickan mellan religiösa och icke-religiösa elever i 

förhållande till ämnet som Sjöborg redovisar. Här står de båda grupperna långt ifrån varandra 

både sett till hur viktigt de tycker att det är att lära sig om kristendom och i vilken grad de tycker 

att ämnet tar deras egen livsåskådning på allvar.138 

 

2.2.2. De finländska kursplanerna 

 

Den rådande problematiken i Sverige mellan kristendomens särställning i kursplanen och det 

pluralistiska samhället undgår Finland i och med att undervisningen skiljer sig mycket från 

Sverige. Finland har fortfarande, trots den tidiga separationen mellan kyrka och stat,139 

konfessionell religionsundervisning.140 I Finland är det dock detta som ger eleverna rätt till 

konfessionell undervisning. Den konfessionella undervisningen hänger samman med 

religionsfriheten141 och denna form av utbildning stämmer väl överens med den som Nipkow 

beskriver. Att ämnet delas beroende på elevernas religiösa tillhörighet.142 Detta blir väldigt tydlig i 

läsningen av de finländska kursplanerna som tar sina utgångspunkter i den troende eleven, med 

fokus på individens tro och utveckling. Det handlar om att eleven ska ”…bygga upp sin identitet 

och världsåskådning” samt att eleven ska bli ”…förtrogen med sin egen religion”.143 På grund av 
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den typ av religionsundervisning som finns i Finland är det därför inte konstigt att kristendomen 

är helt dominant i kurserna den evangelisk-lutherska religionen och den ortodoxa religionen.  

Kursplanerna är genomgående dominerade av formuleringar om elevens egen religion, om 

kristendomens innehåll, historia och utveckling samt om religion i Finland. Exempel på 

formuleringar i dessa kursplaner kopplade till centralt innehåll är ”mina rötter; familjens och 

släktens värderingar och traditioner”,144 ”människan som Guds avbild och like”,145 och ”den 

ortodoxa kyrkans historia i Finland”.146 Kursplanerna för evangelisk-luthersk religion och ortodox 

religion i gymnasiet följer ett liknande mönster. Här är 4 av 5 delmoment nästan uteslutande 

dominerade av kristendomen. Det handlar om att lära sig mer om den egna religionen, om dess 

skrifter, dess historia och om livsfrågor kopplat till den egna religionen.147 

Om vi ser till den religiösa kartan för Finland finns det ett nära band mellan identitet och 

religion148 och detta kan vara en anledning till varför religionskunskapen ser ut just som den gör. 

Finländarna är också generellt sett mer religiösa än sina nordiska grannar149 vilket kan förklara 

varför religionen anses vara så pass viktig att det ges konfessionell undervisning. Med denna 

argumentation är det förståeligt att kristendomen dominerar de två största religionskurserna då 

deras utgångspunkt nästan uteslutande handlar om att lära eleven om hens egen religion som i 

dessa fall är kristendomen. 

Nipkow identifierar att länder som har ett system likt Finlands ofta erbjuder elever som 

inte till hör något religiöst samfund undervisning i moral education.150 Som vi känner till erbjuds 

dessa elever i Finland att läsa livsåskådningskunskap och även här betonas att undervisningen ska 

”…stödja elevens tillväxt och ge […] redskap för att pejla och bygga sin livsåskådning och 

världsbild”.151 Kursplanen för grundskolan nämner överhuvudtaget inte kristendom medan 

kursplanen för gymnasiet nämner kristendom vid ett tillfälle i det centrala innehållet. Här nämns 

”humanismen och kristendomen som grundläggande ideologiska strömningar i västerlandet”.152 

Det är tydligt att eleven inte knyts till en religiös eller kristen identitet i dessa kursplaner. Det är 

snarare sekulära begrepp såsom ”…finländare, europé och världsmedborgare” som elevens 

identitet kopplas till.153 Det blir tydligt att den finländska religionsfriheten också låter elever och 
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vårdnadshavare välja bort religionsundervisning154 till förmån för livsåskådningskunskap som har 

en tydlig sekulär grundhållning. 

 

2.2.3 De norska kursplanerna 

 

Den norska religionsundervisningen påminner betydligt mer om Sveriges. Norge har en 

undervisning i flera religioner trots att den evangelisk-lutherska kyrkan fortfarande är statskyrka. 

Detta kan bero på mångfalden i landet155 som exempelvis är större än i Finland. Trots detta har 

kristendomen en särställning även i Norge. Kursplanen för grundskolan slår fast, likt de svenska 

kursplanerna, att ”[k]risten tro og tradisjon har gjennom århundrer preget europeisk og norsk 

kultur”.156 Ämnet syftar till att ge kunskap om kristendom, andra världsreligioner och 

livsåskådningar, men på grund av kristendomens inflytande på det norska kulturarvet ska 

kristendomen ges mest tid i undervisningen.157 Här är kristendomen ett eget huvudavsnitt som 

bland annat ska förstås historiskt och utifrån religionens samtida roll i Norge och världen.158 

Kunskapsmålen för kristendom är genomgående längre och mer utvecklade än för de övriga 

religionerna.159 Även i den norska kursplanen för gymnasiet har kristendomen en särställning. 

Religionen är ett av fyra huvudmoment, men här belyses också relationen mellan kristendom och 

andra religioner.160 Kursen ska hjälpa eleverna att reflektera över den egna identiteten, men det 

förutsätts inte att eleverna tillhör exempelvis kristendom eller någon annan religion. Ämnet 

förankras istället i religiösa och filosofiska traditioner ur ett norskt, europeiskt och internationellt 

sammanhang.161 

Precis som i fallet med Sverige kan kristendomens särställning ifrågasättas sett till ämnets 

annars pluralistiska framtoning på ett sådant sätt som Nordstöm argumenterar.162 Till skillnad 

från Sverige är dock Norge ett påtagligt mer kristet land. Norska kyrkan har till exempel ett cirka 

10 procentenheter större medlemsantal av ländernas respektive befolkning än Svenska kyrkan 

och ett större antal deltagare i kyrkans olika arrangemang.163 Vad som här är extra intressant är att 

formuleringarna kring kristendom i de svenska och norska kursplanerna inte skiljer sig särskilt 
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mycket ifrån varandra och detta trots att Norge fortfaranade har en statskyrka till skillnad från 

Sverige. 

 

2.3 Det pluralistiska samhället 

 

2.3.1 De svenska kursplanerna 

 

Tidigt i den svenska kursplanen för grundskolan fastslås det att: 

 

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala 

sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga 

kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
164 

 

Ämnets syfte är också utformat på ett tydligt inkluderande sätt. Här beskrivs hur religioner och 

livsåskådningar påverkar det egna samhället och andra platser i världen och hur människor inom 

olika religiösa traditioner uttrycker sin tro. Ämnet ska utveckla kunskaper om olika religioner och 

livsåskådningar samt utveckla förståelse för sin egen och andras identitet.165 Kursplanen ger, som 

vi såg i det tidigare avsnittet, en särställning till kristendomen (detta märks inte minst i den grad 

som religionerna nämns vid namn), men lyfter på flera håll centralt innehåll som visar en 

pluralistisk medvetenhet. Utdrag som är exempel på detta är de centrala innehållen ”[a]tt flytta 

inom ett land och mellan länder”,166 ”[r]eligioner och platser för religionsutövning i 

närområdet”,167 ”[v]arierande tolkning och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle”, 168 

”[s]ekulär livsåskådning, till exempel humanism”169 och ”[k]onflikter och möjligheter i det 

pluralistiska samhället”.170 Kursplanen är kortfattat skriven och här behöver man till exempel 

tolka exakt vad som menas med det pluralistiska samhället. Kursplanens inkluderande mål är 

dock mycket tydligt i dessa formuleringar precis så som Nordström och lärarna i Liljestrands 

studie tolkar den.171 Det är tydligt att den svenska religionsundervinsingen handlar om att lära om 

olika religioner172 och ser vi till Nipkows indelning har Sverige en religionsundervisning som i 
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likhet med Norge lär ut om flera olika religioner vilket också är tydligt i och med att alla 

världsreligioner finns utskrivna i kursplanen för grundskolan.173 

En av de största skillnaderna mellan den svenska kursplanen för grundskolan och den för 

gymnasiet är avsaknaden av namngivna religioner förutom kristendomen.174 Däremot följer 

kursplanen för gymnasiet ett fokus på de två tillsammans återkommande nyckelbegreppen 

religioner och livsåskådningar. Exempelvis står det under ämnets syfte att eleverna ska utveckla 

”…kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt…”175 samt att eleverna 

ska få kunskaper ”…om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar”.176 

Även om ingen religion eller livsåskådning nämns vid namn i kursplanen (förutom kristendomen) 

är formuleringarna inkluderande. Här stärker följande stycke också kursplanens pluralistiska och 

inkluderande roll: 

 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällsyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållning och människors olikheter samt ge eleverna möjligheter att utveckla en beredskap att förstå och att 

leva i ett samhälle präglat av mångfald.177 

 

Eleverna ska också genom undervisningen ”…utveckla respekt och förståelse för olika sätt att 

tänka och leva”.178 Det blir här tydligt att kursplanen inte är neutral, i och med att kristendomen 

har en särställning, men att den ändå förmedlar en tydlig öppenhet inför mångfald.179 Detta kan 

kopplas till det som Aldrigde skriver om utmaningen med mångfald.180 I och med att det 

fortfarande ges en särställning till kristendomen omfamnas inte mångfalden helt utan den 

accepteras på ett inkluderande sätt utan att den tidigare statsreligionen lämnar sin position som 

viktigast. 

Till kursen Religionskunskap 1 kan som centralt innehåll vidare nämnas olika 

”…människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” samt religion relaterat till 

”…kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet”.181 Under kursen Religionskunskap 2 

nämns också ”…religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald”.182 Vi ser här alltså 

en lång rad av olika uttryck för att religionsämnet ska hjälpa eleverna till en gemensam tillvaro i 
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ett pluralistiskt samhälle vilket Sveriges religiösa karta tydligt pekar på att landet är. Som tidigare 

nämnts råder det dock en brist på utskrivna, namngivna religioner. Det talas om religioner och 

livsåskådningar men det görs ingen specifik definition av dessa begrepp, förutom det självklara att 

kristendom ska inkluderas. Ett annat begrepp som ofta används är världsreligionerna som används i 

förhållande till kristendomen och andra livsåskådningar.183 Traditionellt sett inkluderar 

världsreligionerna förutom kristendom också judendom, islam, hinduism och buddhism. Då 

dessa inte nämns vid namn kan det bli en definitionsfråga gällande vilka religioner som ska 

inkluderas. Att de endast benämns som de övriga världsreligionerna184 signalerar också tydligt att de 

inte är lika viktiga som kristendomen. I fallet med de lärare som Liljestrand intervjuat visar det sig 

dock att alla medverkande aktivt jobbar för att likställa de olika religionerna och de betonar hellre 

likheter än skillnader.185 Detta visar inte bara att kursplanerna påverkas utav de som haft 

legitimiteten att författa dem och definiera vilken kunskap som är viktig186 utan att de också 

tolkas och omsätts till praktisk undervisning av lärarna.  

En problematik kring den svenska religionsundervisningen och det pluralistiska samhället, 

bortom kristendomens särställning, tycks dock vara svårigheten att engagera icke-religiösa elever. 

Uppåt 40 % av den svenska befolkningen anser sig inte vara religiösa och detta understöds av 

andra undersökningar som pekar på att Sverige utmärker sig själv som ett av de mest sekulära 

länderna i världen.187 Omsätter vi detta till de obligatoriska religionskurserna kan vi utifrån 

Sjöborgs forskningsresultat se att det finns en stor spricka mellan i vilken mån ämnet engagerar 

religiösa och icke-religiösa elever.188 Endast 13,4 % av de tillfrågade icke troende eleverna anser 

att religionsundervisningen tar deras livsåskådning på allvar.189 Här är det tydligt att ämnet 

förespråkar en religiös norm vilket kan leda till den marginalisering som de icke-religiösa upplever 

att de utsatts för.190 Endast en icke-religiös livsåskådning är namngiven i en av de svenska 

kursplanerna191 och det blir tydligt hur denna prioritering kan ha påverkat hur eleverna uppfattar 

ämnet. I Finland hade eleverna istället läst livsåskådningskunskap som utgår från deras egen 

livsåskådning192 och det är möjligt att dessa elever i så fall skulle känna sig mer inkluderade. I de 
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norska kursplanerna är icke-religiösa livsåskådningar betydligt mer betonade än i Sverige,193 men 

det har dock visat sig att det även i Norge finns en tydlig delning i uppfattning av religionsämnet 

mellan religiösa och icke-religiösa elever.194 

 

2.3.2 De finländska kursplanerna 

 

Som jag tidigare visat är de finländska kursplanerna i religionskunskap för grundskolan och 

gymnasiet som jag studerat dominerade av kristendomen. Detta utesluter dock inte en 

medvetenhet om det pluralistiska samhället. För kursplanerna i grundskolan nämns att:  

 

I religionsundervisningen betonas insikterna i den egna religionen och beredskapen att möta andra religioner 

och livsåskådningar, i synnerhet åskådningstraditioner i det finländska samhället.195 

 

Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den egna religionen, men också informera eleven 

om andra religioner.196 Detta kan kopplas till det som Schweitzer flera gånger återkommer till när 

han hävdar att man inte kan uppnå en objektivitet i religionsundervisningen utan att ämnet 

snarare gynnas av en teologisk grund i elevens egen världsbild för att kunna lära eleverna om de 

som inte tillhör samma livsåskdåning.197 Förespråkare för en religionsundervisning som baseras 

på vilket samfund eleverna tillhör betonar här särskilt att förståelsen av den egna religionen och 

kulturen hjälper elever att förstå vilka de är.198 Jag anser dock att detta ritar upp statiska ramar i 

elevens möjlighet att utvecklas. Istället för att eleven lär sig om flera olika religioner antas eleven 

tillhöra ett visst religiöst och kulturellt sammanhang utan framtida möjligheter att lämna detta. 

Utgångspunkten i den finländska kursplanen är att eleverna bättre lär känna andra religioner om 

de först känner sig egen religion. Samtidigt kan man vända på det. Gustavsson hävdar att vi lär 

känna oss själva bättre när vi lär oss om världen runt omkring.199 Religion är något föränderligt 

och även om en stor del av Finlands befolkning är religiösa finns det exempelvis nya religiösa 

rörelser som lockar till sig troende.200 Mot denna bakgrund anser jag att man kan se den indelande 

religionsundervisningen som Finland har inte bara som ett sätt att lära eleverna i det som anses 

vara deras egen religion utan det avskärmar dem också från andra livsåskådningar. Här kan vi 
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återkoppla till Schweitzer som försvarar den tyska religionsundervisningen (som påminner om 

Finlands). Han menar att varje lands kontext är unik för varje enskilt land och därför måste 

religionsundervisningen utvecklas just ifrån den unika kontexten.201 Här skulle man kunna se 

Finlands långa historia av pluralism som en anledning till varför religionskunskapen utformats till 

hur den ser ut idag. Finland har länge haft två likställda folkkyrkor. Att denna dualism, och 

behovet av att identifiera sig själva utifrån den andre, har funnits kan ses som en förklaring till 

varför religion och identitet är närmare kopplade till varandra i Finland än i de andra undersökta 

länderna.202 På grund av detta kan en religionsundervisning där eleverna läser sin egen religion 

anses vara viktig.  

Schweitzer hävdar vidare att samtidigt som eleverna bör ha rätt till undervisning i sin egen 

religion bör också undervisningen i pluralistiska samhällen innehålla undervisning i andra 

religioner och livsåskådningar.203 Detta märks väl i de finländska kursplanerna. I årskurserna 1-5 

ska eleven få lära sig om tolerans och om andra kyrkor, religioner och minoriteter i anslutning till 

elevernas liv. Här betonas också gemensamma och annorlunda drag mellan judendom, 

kristendom och islam.204 I årskurserna 6-9 ska detta fördjupas. Här ska de i huvuddrag bekanta sig 

med världsreligionerna, lära sig om den nuvarande religiösa situationen i Finland och lära sig att 

respektera människor som tillhör en annan övertygelse.205 Även om Sveriges fokus på mångfald 

är större än Finlands kan vi alltså se att det finns en pluralistisk aspekt på religionskunskapen 

även om undervisningen är konfessionell. Denna aspekt återfinns även i kursplanerna för 

gymnasiet där det bland annat står att: 

 

Religionsundervisningen skapar förutsättningar för att förstå olika religioner och att använda denna insikt för 

att analysera världsåskådningar, kultur och samhälle och till att främja kulturell växelverkan.206  

 

Det står också att ett mål för undervisningen är att eleverna ska ”…respektera människor med en 

annan övertygelse och kunna leva och verka i ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell 

värld tillsammans med människor som kommer från andra kulturer och har ett annat tankesätt 

och en annan tro”.207 Som vi vet är båda kurserna i evangelisk-luthersk och ortodox religion är starkt 

präglade av den egna religionen. Vi kan dock se att den evangeliskt-lutherska kursen är mer 

inkluderande med formuleringar som att eleven ska ”…lära sig att respektera människor med en 
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annan övertygelse”208 och som centralt innehåll finns punkten ”dialogen mellan olika kyrkor och 

religioner”.209 Här finns också möjlighet till att lära sig mer om ”icke-kristna rörelser i Finland”.210 

För både evangelisk-luthersk och ortodox religion finns möjligheten att studera det fördjupade 

momentet Religionernas värld. Denna kurs är helt utan inflytande från kristendomen. Det står bland 

annat om religionernas inre mångfald, om deras likartade grund och om att eleven ska ”…lära sig 

uppskatta den religiösa och etiska traditionen i andra religioner”.211 Dessa formuleringar och 

momentet i sig är tydligt pluralistiskt präglade, men det är som sagt ett fördjupningsmoment och 

inte en grundläggande del av ämnet. 

Den finländska kursplanen för livsåsåskådningskunskap i grundskolan talar om ämnets roll 

att hjälpa elever att växa till toleranta och demokratiska medlemmar i en föränderlig och 

globaliserad värld.212 Detta kan tydligt kopplas till det Gustavsson skriver om det universella och 

det partikulära.213 I dessa kursplaner finns en tydlig fokus som sträcker sig utanför Finlands 

gränser. I årskurserna 1-5 finns bland annat följande centrala innehåll: ”att möta en annan 

människa och sätta sig in i hennes situation”,214 ”tankefrihet, religions- och livsåskådningsfrihet, 

tolerans och diskriminering”,215 ”olika levnadssätt, tolerans och kulturell mångfald”,216 ”den 

finländska kulturen och kulturminoriteter i Finland”217 och ”…den finländska kulturen som en 

del av världens kulturella mångfald”.218 Detta tydliga pluralistiska förhållningssätt fortsätter i 

årskurserna 6-9 med bland annat följande centrala innehåll: ”…olika värden, trossystem och 

livsåskådningsmässiga lösningar som anses viktiga i olika kulturer”,219 ”religion och 

interreligionsitet”,220 ”mångkulturalism ur ett etiskt perspektiv”221 och ”…skillnaden mellan en 

sekulär och religiös livsåskådning”.222 Denna fokus återkommer också i gymnasiet. Där eleverna 

bland annat ska få tillägna sig principerna för ”…mänskliga rättigheter, positiv pluralism, 

samhällelig och global rättvisa och hållbar utveckling”.223 Här läggs fokus på både ”världsliga och 
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religiösa åskådningar…”224 och man betonar elevens position som individ i en gemenskap och ett 

samhälle.225 I den fördjupade kursen Det kulturella arvet och identiteten betonas också ”inbördes 

växelverkan mellan kulturer och civilisationer”, ”etnisk och kulturell mångfald i Finland och 

världen” samt ”livet i ett pluralistiskt samhälle”.226 Det blir tydligt att ingen annan av de tidigare 

kursplanerna tar det finländska samhällets och världens pluralism på lika stort allvar som kurserna 

i livsåskådningskunskap. Jämfört med kurserna i religionskunskap saknas dock namngivna 

religioner här. Kursen är förvisso till för de elever som inte tillhör något religiöst samfund, men 

likt de finländska religionskursernas konfessionella grund framgår ett avståndstagande mot 

religion i sig i kursplanerna för livsåskådningskunskap. Även om religion som begrepp används 

på flera ställen anser jag inte att det framställs som ett likvärdigt alternativ i det pluralistiska 

samhället i förhållande till andra livsåskådningar, exempelvis humanism. Där kurserna i evangelisk-

luthersk och ortodox religion lyfter upp sina egna traditioners framväxt och historia nämner bland 

annat kursen i livsåskådningskunskap ”den sekulära humanismens och fritänkandets historia och 

inriktningar i våra dagar”.227 

I och med den finländska utformingen av religionskunskapen läggs tolkningsföreträdet228 

på de enskilda religionerna istället för att någon utanför religionen ska definiera vad den 

innehåller. Detta kan ses som ett positivt steg med bakgrund i den nära kopplingen mellan den 

finländska religionsfriheten och religionsämnet.229 Samtidigt splittrar denna typ av indelning 

klassen i olika grupper, vilket inte är förenligt med den reella pluralismen. Att eleverna indelas i 

olika kurser baserat på vilken religion eller livsåskådning de tillhör kan bidra till intolerans.230 Både 

Nipkow och Schweitzer menar dock att så länge som eleverna kommer i kontakt med troende av 

andra religioner i andra sammanhang finns det många plus i detta system framförallt kopplade till 

individens egen självförståelse.231 

 

2.3.3 De norska kursplanerna 

 

Den norska kursplanen för gymnasiet sätter även den tidigt premissen att ämnet är till för att 

förstå världen och den mångfald som finns i den. 
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Kunskaper om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tillværelsen og for å 

forstå kulturer i ens eget samfunn og samfunn verden over. Barn og unge i dag møter et manfold av 

kulturpåvirkninger og verditradisjoner. […] Religiøst og livsmessig mangfold setter i stadig større grad preg på 

samfunnet. Kjennskap til ulike religioner og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, 

etisk bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser.232 

 

Vidare betonar kursplanen att ämnet ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrunder där 

alla ska bli bemötta med respekt. Ämnet ska också bidra till dialog mellan olika trosuppfattningar 

och livsåskådningar. Undervisningen ska vara pluralistisk och alla religioner och livsåskådningar 

ska behandlas både utifrån sin särprägel, men också sin mångfald.233 Även om denna kursplan 

också ger en utskriven, kvantitativ särställning till kristendomen är den också tydlig med ämnets 

pluralitiska prägel. Detta återkommer i ämnets betoning på judendom, islam, hinduism, buddhism 

samt filosofi och etik där bland annat humanism tar upp en stor del av stoffet.234 I årskurs 10 

finns också en stor fokus på religionerna utanför Norges gränser. Här handlar det om 

mångfalden i religionerna och livsåskådningarna i Norge och i världen.235 Årskurs 10 har också 

delmomentet Religiøst mangfold som ytterligare betonar variationer, dialog och möten mellan olika 

religioner och livsåskådningar och andra religiösa samfund som ingen annan kursplan nämner 

(exempelvis sikhism och Bahá’i).236 Här finns en tydlig koppling till Norges religiösa karta. De 

mindre religioner som kursplanen tar upp finns också med i den officiella norska statistiken till 

skillnad från de andra länderna där exempelvis sikhism och Bahá’i inte bara saknas i kursplanen 

utan också i den officiella statistiken.237 Den norska kursplanen för gymnasiet fortsätter på samma 

spår där ämnet ska ge kunskaper om och respekt för olika religioner och livsåskådningar både ur 

ett nationella och globalt perspektiv.238 Det är tydligt att gränsen för vad som är viktig kunskap 

här har dragits vid det universella och alltså inte bara inom Norges gränser.239 Kursplanen slår 

också fast att ”[g]jensidig tolerans på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for 

fredlig sameksistens i et flerkulturel tog flerreligiøst samfunn”.240 Denna tydliga markering 

överensstämmer med teorin som säger att ett pluralistiskt samhälle bör ha en 

religionsundervisning med en utgångspunkt i just pluralism med ett tydligt uppdrag att främja 
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tolerans.241 Här består ämnet av fyra delmoment. Det första momentet heter Religionskunskap og 

religionskristik och här nämns bland annat särskild reflektion om det pluralistiska samhället samt 

sammarbete och konflikt mellan religioner och livsåskådningar. Det andra momentet heter Islam 

og en valfri religion. Här görs ett tydligt ställningstagande i vikten av att undervisa i islam, vilket 

ingen tidigare kursplan gjort. Det tredje momentet heter Kristendom och handlar, som tidigare 

nämnts, om just den religionen. Det fjärde momentet heter Filosofi, etikk og livssynshumanisme. Här 

läggs fokus på olika filosofiska inriktningar från olika delar av världen, men det är tydligt att just 

humanismen särskilt lyfts fram i detta moment.242  

Att kursplanen för gymnasiet tydligt lyfter fram just islam och humanism vid sidan om den 

dominanta kristendomen kan bland annat förstås utifrån landets religiösa karta. Detta kan vara en 

kommentar till livsåskådningarnas storlek. Islam är exempelvis den största religionen i landet efter 

kristendomen.243 Norge har också det största humanistiska förbundet i världen sett till 

befolkningens storlek samtidigt som uppåt 40 % av befolkningen uppger att de inte är religiösa.244 

I framförallt frågan om islams särskilda roll i denna kursplan bör dock frågan om ökad 

främlingsfientlighet lyftas fram. Forskningen pekar på en förändrad situation för muslimer i 

Europa vilket bland annat märks i både Sverige och Finland.245 En del forskning pekar även ut 

just situationen för muslimer i Norge som extra utsatt alternativt att just debatten kring 

muslimers situation i det norska samhället är extra högljudd både från de som är negativa till 

muslimers närvaro i landet och motsatsen.246 Vi skulle här kunna se faktumet att just islams lyfts 

fram som viktigare än exempelvis judendom, hinduism och buddhism som en följd av 

främlingsfientligheten och som ett politiskt försök till att stävja utvecklingen och motverka 

fördomar.247 Sett till medlemsantal är islam något större i Norge än vad religionen är i Sverige,248 

men det kan argumenteras för att den svenska gruppen totalt sett är större än den norska.249 Mot 

denna bakgrund är det anmärkningsvärt att islam inte ens är namngivet i den svenska kursplanen 

för gymnasiet utan antas ingå under begreppet världsreligionerna. 
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3. Slutsats 

 

Trots Sverige, Finland och Norges likheter, bland annat när det kommer till värderingar,250 kan vi 

alltså tydligt se stora skillnader i de olika kursplanerna för religionskunskap. Vi kan se skillnad i 

vilka religioner som namnges. I Sverige och Norge nämns nya religiösa rörelser251 vilket kan vara 

ett erkännande av faktumet att det existerar nya religioner, samt en pluralism av många olika 

religioner i länderna.252 Samtidigt finns en liknande utveckling i Finland,253 men här är det tydligt 

att andra frågor än vad de religiösa kartorna säger ges vikt. Den norska kursplanen namnger, till 

skillnad från de svenska och finländska, sikhims, Bahá’í, Jehovas vittnen och Jesu Kristi kyrka av 

sista dagars heliga och dessa religioner förekommer alla i den norska statistiken, men förekommer 

inte i den svenska eller finländska.254 I detta fall, och i den norska kursplanen för gymnasiets 

fokus på islam och humanism finns en direkt korrelation mellan kursplanerna och den faktiska 

närvaron av religioner i samhället.255 Det är alltså tydligt att Norges kontextuella förhållanden och 

religiösa situation påverkat vilka religioner som förekommer i kursplanen.256 På ett liknande sätt 

kan vi se hur samisk religion och/eller naturfolks religioner finns representerade i de norska 

kursplanerna för grundskolan och gymnasiet, den svenska kursplanen för grundskolan och de 

finländska kursplanerna i evangelisk-luthersk och ortodox religion 257 även om man kan tycka att 

samernas status som nationell minoritet i de tre länderna skulle återspegla sig i mer fokus på den 

samiska religionen.258 

Den största skillnaden mellan kursplanerna ligger dock i de olika sätten på vilket ämnet 

undervisas i de olika länderna. I Sverige och Norge är undervisningen inte konfessionell och 

ämnet syftar till att undervisa om flera olika religioner.259 I Finland är undervisningen 

konfessionell och här läser eleverna olika kurser beroende på vilket religiöst samfund de tillhör.260 

Detta system dras till sin spets då elever som inte tillhör något religiöst samfund får läsa 

livsåskådningskunskap – ett ämne där religion i sig lyser med sin frånvaro och därför finns det få 
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likheter med de övriga ländernas kursplaner i religionskunskap.261 Även här kan vi se till den 

finländska kontexten, landet historia och religiösa karta som en förklaring till det valda 

systemet.262 

De stora skillnaderna till trots finns de stora likheter mellan de olika kursplanerna och 

framförallt i de två områdena som jag i denna uppsats huvudsakligen har undersökt, nämligen 

kristendomens ställning och det pluralistiska samhället. Kristendomen ges en särställning i alla 

kursplaner utom de finländska för livsåskådningskunskap. De undersökta finländska kursplanerna 

i religionskunskap är för två inriktningar av just kristendom, med fokus på elevens tro. Därför är 

det inte konstigt att kristendomen helt dominerar dessa två kurser.263 I Sverige och Norge vars 

kurser i religionskunskap mer liknar varandra används också en liknande argumentation till att 

rättfärdiga kristendomens särställning. Här är kristendomens historiska påverkan på de två 

länderna samt dess värderingar det främsta argumentet som förs fram.264 Annmärkningsvärt är 

dock att kristendomen har en starkare ställning i den svenska kursplanen än i den norska. I den 

svenska kursplanen är färre religioner namngivna och icke-religiösa livsåskådningar förekommer 

ytterst sällan, detta trots att Sverige är det nordiska land som har den största andelen 

utlandsfödda i befolkningen och att Sverige kan ses som det mest sekulära landet i Norden.265 

Norge har fortfarande en kristen statskyrka och över 75 % av befolkningen är medlemmar i olika 

kristna samfund.266 Detta kan rättfärdiga att kristendomen har en särställning i de norska 

kursplanerna samtidigt som den ger utrymme till övriga religioner som finns i samhället och har 

både nationell och global fokus. Ser man istället till kristendomens ställning i de svenska 

kursplanerna och bristen på andra religioner och livsåskådningar framgår det att kursplanen inte 

stämmer överens med den religiösa kartan. Detta kan exempelvis ge upphov till de negativa 

siffror som Sjöborg redovisar där icke troende elever i stor grad inte är intresserade av 

religionsämnet och inte heller känner att deras livsåskådning tas på allvar.267 

Även när det kommer till hur de olika kursplanerna förhåller sig till det pluralistiska 

samhället finns det stora likheter. Alla kursplaner har en pluralistisk grund i olika utsträckningar 

även om de ger en särställning till kristendomen (och i fallet med livsåskådningskunskap 
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prioriterar icke-religiösa livsåskådningar). Här skiljer det sig dock i vilken grad de olika 

kursplanerna förhåller sig till det pluralistiska samhället. De finländska kursplanerna betonar 

vikten av att eleven lär sig om sin egen religion, men att hen även lär sig att möta andra av annan 

övertygelse.268 Att lära för tolerans är dock inte i första hand prioriterat på samma sätt som i de 

svenska eller norska kursplanerna. Jag anser att formuleringarna i de finländska kursplanerna 

snarare tyder på att tolerans för andra religioner blir en följd av att läsa ämnet, men det är inte det 

främsta målet. De svenska kursplanerna är tydliga med att samhället är präglat av mångfald och 

att eleverna därför behöver religionskunskapen för att skapa förståelse mellan människor av olika 

religioner och livsåskådningar.269 Kursplanernas inkluderande mål är lätta att ta fasta på,270 men 

samtidigt som pluralism är betonat har kristendomen en särställning vilket skapar en öppenhet 

mot mångfald istället för en total neutralitet.271 På ett liknande sätt är de norska kursplanerna, 

som också har stor fokus på mångfald och pluralism, formulerade.272 Som tidigare nämnts är de 

norska kursplanerna mer inkluderande och innehåller fler namngivna religioner och 

livsåskådningar än de svenska kursplanerna samtidigt som de också ger en tydlig särställning till 

kristendomen. Allra tydligast pluralistiska formuleringar återfinns i de finländska kursplanerna i 

livsåskådningskunskap som beskriver ämnets mål att fostra eleverna till toleranta medborgare 

med fokus på flera begrepp kopplade till mångfald och pluralism.273 Här har dock religiösa 

livsåskådningar en mindre viktig roll vilket kan ses som en mottsats till ämnets annars pluralitiska 

framtoning. Som i fallet med de andra kursplanerna kan man alltså se att en särställning ges till en 

viss typ av livsåskådning vilket kan gå på tvärs med ambitionen att fostra toleranta individer för 

ömsesidig förståelse i ett pluralistiskt samhälle. 

Vi kan alltså i flera fall se en nära koppling mellan respektive samhälle och kursplanerna i 

religionskunskap. I många fall är kursplanen i religionskunskap en spegling av samhället, som i 

fallet med de norska kursplanerna, och i många fall är kursplanen en konsekvens av den unika 

samhälleliga kontexten, vilket har resulterat i att Finlands religionsundervisning skiljer sig så från 

Sveriges. 

Slutligen kan vi tydligt se att trots ländernas uppenbara skillnader finns det en gemensam 

grund i alla kursplaner. Alla kursplaner (förutom de finländska i livsåskådningskunskap) ger en 

särställning till kristendomen, med framförallt historiska argument, samtidigt som alla kursplaner 
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(inklusive de finländska i livsåskådningskunskap) är tydliga med att betona pluralismen som finns 

i samhället och vikten av att möta oliktänkande med tolerans. Det finns en likhet i de olika 

kursernas mål, men en skillnad i vägen dit. I Finland lär sig eleverna om sin egen tro för att bättre 

förstå andras medan eleverna i Sverige och Norge lär sig om religion i ett bredare spektrum för 

samma mål, ökad tolerans. Här kan man se att eleverna får lära känna sig själva genom att lära sig 

om andra. Trots de olika sätten som religionskunskap undervisas på och trots ländernas skilda 

religiösa kartor kan vi se en tydlig gemensam grund i Sverige, Finland och Norge. 
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