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Abstract 

This essay is about the representation of orthodox Christianity in Swedish educational 

material. With the help of my analytical approach inspired by Michel Foucault, I have studied 

material used in school for the subject Religion. I have limited the educational material in two 

ways. First, the main reason for this is that I am only interested in material written and 

produced from the year 2010 until today. Secondly, the material I have chosen to focus on is 

written for the grades 7-9 and for high school. My goal is to define how orthodox Christianity 

is presented to the Swedish pupil. The aim is to create a discussion about the ways a religion, 

generally considered as foreign, is presented in school and what kind of picture of the said 

religion is thereby created.  
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1. Inledning  
 

När jag läste religionskunskap på högstadiet och i gymnasiet kände jag att min livsåskådning 

inte fick lika mycket plats under lektioner i religion såsom de två andra kristna 

huvudriktningarna, katolicismen och protestantismen. Att en svensk elev har mer kunskap om 

protestantismen och är präglad av denna tradition är knappast förbluffande. Däremot, är det 

min uppfattning att elever generellt har mycket mer kunskap om katolicismen än om den 

ortodoxa kristendomen. När vi diskuterade på lektionerna exempelvis om homosexuella 

äktenskap, preventivmedel eller om abort så var det utifrån ett katolskt perspektiv. Det kändes 

inte som att det gavs plats åt den ortodoxa kristendomen att vara med i diskussionerna. Vad 

beror denna avvikande behandling på? Det har alltid varit en intressant fråga för mig. När det 

undervisades om den ortodoxa kristendomen handlade det mer om att beskriva kyrkans 

byggnad eller skillnaden mellan denna kristna inriktning från den protestantiska eller 

katolska. Man fastar på onsdagar och fredagar och att det finns ett stort intresse av ikoner som 

präglar kyrkans väggar samt hemmen hos de troende. För oss, eleverna, kunde informationen 

vara främmande och annorlunda i förhållande till hur vi har det i den svenska kyrkan och med 

religionsutövningen. Men sådan är min erfarenhet av religionsundervisning och mitt val av 

uppsatsämnet har en personlig koppling. Det jag ämnar göra är att studera den ortodoxa 

kristendomen i svenska läromedel i dag.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

   Mitt syfte är att analysera hur den ortodoxa kristendomen återges i dag i svenska läromedel. 

Med avseende på bland annat gudstjänsten, ikoner, mystiken och den teologiska schismen ska 

ämnet studeras närmare. Det vill säga, de ord eller begrepp som ofta kopplas till den ortodoxa 

kristendomen. För att uppnå mitt syfte kommer jag att undersöka nya läromedlen eftersom 

den svenska skolan från år 2011 fått en ny läroplan. Min frågeställning är: 

• Hur behandlas den ortodoxa kristendomen i högstadiets och gymnasiets nya 

läroböcker i religionskunskap? 

 

1.2 Disposition 
 

   Uppsatsen kommer att disponeras så att Inledningen presenterar ämnet såsom det ska 

undersökas utifrån syftet och frågeställningen. I den första delen presenterar jag mitt arbetssätt 

och för min analytiska ansats. Det avslutas med en presentation av materialet och den 

avgränsning som gjordes. I bakgrunden kopplar jag min studie till läromedelsforskning. Den 

tredje delen av uppsatsen är analysen av läromedlen, slutsats och det finns en sammanfattning 

som avslutning.  

     

1.3 Analytisk ansats 
 

   I denna del kommer jag att redogöra för min analytiska ansats i uppsatsen. Jag vill påpeka 

att för det analytiska ansats som jag kommer att röra mig i är komplext och här ämnar jag att 

avgränsa mig till de delar som anses av mig vara nödvändiga för att analysera mitt ämne. Det 

jag ska presentera nu närmast är det som jag anser är viktiga begrepp för mitt arbete och det 

som ska hjälpa mig att studera mitt material. Det finns flera tolkningar av min metod och den 

tolkning som jag använder mig av är endast en tolkning utav flera. Jag väljer att följa den 

beskrivning av min analytiska ansats som skildras av Göran Bergström och Kristina Boréus, 

verksamma på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, i deras 

gemensamma verk Textens mening och makt (2012). 
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1.3.1 Diskursanalys i mitt arbete    
 

   Här kommer jag att presentera det som uppfattas av mig vara viktigt för min analytiska 

ansats. Den inriktning av diskursanalysen som används i mitt arbete är en tolkning som gjorts 

av Bergström och Boréus om Michel Foucaults (d. 1984) tänkesätt. 

   Foucaults arbeten har inspirerat senare forskare att tolka en inriktning av diskursanalysen 

och som enligt Bergström och Boréus räknas till poststrukturalismen (Bergström & Boréus 

2012, s. 358). Foucaults tänkesätt kom att formas under hans studier av ”ekonomins 

respektive medicinens praktik” (Bergström & Boréus 2012, s. 358). Det Foucault ämnade 

undersöka var ”uttrycksplanet” som går ut på att studera ”relationerna mellan olika utsagor” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 358). Bergström och Boréus belyser att en diskurs i enlighet 

med Foucaults syn är ”ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och 

som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet” (Bergström & Boréus 2012, s. 

358).  

   Foucault utvecklade sin syn på diskurser genom att arbeta med så kallade ”arkeologiska 

angreppssättet” (Bergström & Boréus 2012, s. 359). Meningen är att uppmärksamma på 

uttalanden som skapar och begränsar människans förutsättningar för handling och eget 

tänkande (Bergström & Boréus 2012, s. 359). Arkeologin är ett historiskt perspektiv som 

ämnar studera diskursers användning och framställning i utvalda ”händelser vid vissa 

tidpunkter ” (Bergström & Boréus 2012, s. 359). Så småningom kom Foucault att utveckla 

”genealogiska arbetssättet” som handlar om att studera situationen som den framträder i dag 

(Bergström & Boréus 2012, s. 359). Här ska forskaren i sin studie studera ett mönster som 

binder samman diskurser (Bergström & Boréus 2012, s. 360). Bergström och Boréus skriver 

att forskaren studerar ”diskursers möjlighetsvillkor” (Bergström & Boréus 2012, s. 360). Med 

det menas att undersöka de diskurser som existerar i samhället och hur individer förhåller sig 

till dem. Här ser forskaren på vilket sätt maktstrukturer försöker kontrollera individens 

uppfattning, handling eller språk (Bergström & Boréus 2012, s. 360). Fastän det genealogiska 

perspektivet är mer användbart i studier av makt så är båda av Foucaults arbetssätt tillämpade 

för studier om makt i samhället, skriver Bergström och Boréus (Bergström & Boréus 2012, ss. 

360-361). Därför att med hjälp av det så kallade ”utestängningsmekanismer” får diskurser ett 

grepp över människans tankar, handlingar eller om språk (Bergström & Boréus 2012, s. 361). 

För Foucault handlar detta begrepp om det tillåtna respektive det icke-tillåtna (Bergström & 
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Boréus 2012, s. 361). Bergström och Boréus beskriver detta som ”när något blir förbjudet, 

definieras som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 361). Det viktiga ”drivmedlet” i detta fall, skriver Bergström 

och Boréus, är det som Foucault definierade som ”etablerad kunskap” (Bergström & Boréus 

2012, s. 361). Det skapar ramar och som ”utestängningsmekanismer” överför på individen 

genom att framhålla ”vad som är möjligt att säga och hur” (Bergström & Boréus 2012, s. 

361). Foucault ansåg inte att maktstrukturer bestäms av individer; Foucault menade att det 

”utvecklas i relation mellan människor och innebär begräsningar för vissa, möjligheter för 

andra” (Bergström & Boréus 2012, s. 361).  

 

1.3.2 Min metod 
 

   Bergström och Boréus påpekar att det inte finns färdigställda ”mallar” att gå efter när man 

arbetar med diskursanalysen som en analytisk ansats (Bergström & Boréus 2012, s. 381). Det 

går ut på att forskaren färdigställer sitt eget arbetsschema, metod, i enlighet med de personer 

som utarbetat den tänka diskursanalytiska traditionen (Bergström & Boréus 2012, s. 381). 

Författarna presenterar typexempel på hur olika inriktningar av diskursanalys kom till 

användning och det jag ska göra i mitt fall är att använda mig av den mallen som Bergström 

och Boréus redogör som ett typexempel av ett diskursanalytiskt arbete utifrån Foucaults 

tradition. Mitt arbete och mitt val av empiriskt material skiljer sig avsevärt från detta exempel 

varifrån mallen hämtades men den ska verka som ett hjälpmedel att använda diskursanalysen 

som analytisk ansats. Mallen kan ligga som grund för min tolkning och kodning av mitt 

material. Bergström och Boréus förklarar att från denna mall har de valt att visa endast några 

”diskursanalytiska begrepp från Foucault”, och vilka jag kommer att tillämpa i mitt arbete:  

Möjlighetsvillkor: Vad pekas ut som problem? Vad bildar objekt för vetenskaplig 

kunskap? /…/   

Styrning – makt:  ’Disciplinär makt’ avser den makt på mikronivå som med ’positiva’ 

medel leder, formar, skapar och tränar individen. Makt kan också beskrivas i termer av 

’negativa’ funktioner när vi avser bestraffning eller restriktioner /…/ 

Vetande: Makt är nära sammankopplad med kunskap i all Foucaultinspirerad 

diskursanalys. Analysen är särskilt inriktad mot hur kunskap och vetenskap används i 

samband med olika typer av disciplinering (Bergström & Boréus 2012, s. 383). 
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   Det jag ska göra enligt Bergströms och Boréus förslag är att i första hand ”peka ut ett eller 

flera samhällsproblem som är så allvarliga att de dels kräver särskilt vetande, dels inbegriper 

förslag till lösningar” (Bergström & Boréus 2012, s. 384). I mitt fall handlar det inte om ett 

samhällsproblem utan om behandlingen av ortodoxa kristendomen i svenska läromedlen och 

som anses av mig böra undersökas för att studera förståelsen av läran hos elever. I andra hand 

skall jag enligt metoden studera bilden av den ortodoxa kristendomen i allmänhet; detta gör 

inte jag utan jag försöker skapa större förståelse hur en kristen inriktning behandlas i 

läromedlen (Bergström & Boréus 2012, s. 384). När jag tillämpar denna del av metoden 

handlar det om hur makten formar eller dirigerar elevens uppfattning om ortodoxa 

kristendomen med hjälp av vissa ord, begrepp och/eller kategorier. Bergström och Boréus 

skriver i förhållande till detta analysverktyg att: ”Makt tar sig nu uttryck på flera sätt. 

Omformningen av folkets felaktiga inställningar utmärks av disciplinär makt när folket genom 

olika typer av upplysningskampanjer ska förmås att ändra livsstil” (Bergström & Boréus 

2012, s. 384). Det tredje analysverktyg handlar kort om ”förståelsen av vilken typ av subjekt 

som skapas inom denna diskurs” (Bergström & Boréus 2012, s. 385). 

       

 1.4 Material och avgränsning 
    

   Mitt material omfattar läroböcker från högstadiet och gymnasiet i ämnet religionskunskap.   

Mitt empiriska material består av nya läromedel som har skrivits i förhållande till de nya 

läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Mitt urval kommer 

att sträcka sig till 2010, det vill säga det material som används i analysen är inte äldre än två 

år. Mitt material består utav åtta läroböcker och är följande: Leif Berg och Gunilla Rundblom 

har producerat SOL 4000:s Religion och Liv 8 och som är tryckt år 2011. SO.S-serien från 

Liber är skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring och heter Religion. Ämnesbok från 2012. I 

denna serie ingår Religion 8 men informationen är detsamma som i ämnesboken (se nedan). 

Dessa tre böcker representerar läroböcker i religionskunskap för högstadiet och det är endast 

de tre som har kommit ut under dessa år som tas hänsyn till i mitt urval. För gymnasiets 

religionskunskapsundervisningar används Bengt Tollstadius och Ingemar Öbergs Mittpunkt 

Religionskunskap 1 från 2011. Lika och unika. Om mening, värde och tro är från år 2011 och 

skriven av Olof Franck. Religion – helt enkelt från 2012 är skriven av Börge Ring. Lennart 
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Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica Wirström har skrivit Religion 1 för gymnasiet 

2012. Slutligen har jag använt mig av Söka Svar skriven av Leif Eriksson och Malin Mattsson 

Flennegård från 2012.  

 

1.5 Läromedel 
 

   Skolverket definierar läromedel som ”alla de resurser som kan användas i en 

undervisningssituation” (Sandström, 2013). Definitionen är bred och begränsas inte endast till 

skriven text utan läraren kan välja att i sin undervisning inbegripa även andra läromedel som 

är till hjälp för eleven, det vill säga material som är utav pedagogisk karaktär. Enligt 

Skolverket kan sådant material utgöras av ”texter eller andra former av representationer i 

radio, TV, film, tidning, teater, serier, spel/digitala spel och datorer” (Sandström, 2013). När 

det handlar explicit om ”skrivna läromedel” definierar Skolverket detta som ”pedagogiska 

texter” (Skolverket 2013). Läroboksförfattaren, Sture Långström, skriver i sin avhandling att 

läroböcker ”är den vanligaste formen av en pedagogisk text” (Långström 1997, s. 15). 

Långström belyser bland annat tre viktiga fakta som ska tas till hänsyn under arbetet med en 

lärobok. Först och främst, har en läroboksförfattare till uppgift att ”återskapa eller reproducera 

befintlig kunskap, inte skapa en ny kunskap” (Långström 1997, s. 15). För det andra har en 

läroboksförfattare att göra med ett enormt kunskapsmaterial som bör komma eleven till del. 

Men allt kan inte få plats i en bok för grundskole- respektive gymnasieelever, och därför sker 

”ett urval och en avgränsning av det som ska återges” (Långström 1997, s. 15). För det tredje 

handlar det om att läroböcker eller pedagogiska texter ska beskriva vårt samhälle såsom det 

är: ”Texter perspektiverar världen” (Långström 1997, s. 16). 

   Skolverket påpekar att läromedel ska verka som ”redskap för undervisning, också förstå 

dessa som en minnesbank för kunskap och kommunikation eller som en standard för social 

kontroll av accepterade kunskaper och giltiga ideologiska ställningstaganden” (Sandström, 

2013). I Skolverkets rapport, ”Läromedlens roll i undervisningen”, framkommer det att 

Det finns ingen officiellt fastställd definition av vad läromedel är. I 1980 års läroplan 

för grundskolan står att ’Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens 

om att använda för att nå uppställda mål’. /…/ Det förekommer heller inte någon 

definition av begreppet läromedel i övriga styrdokument för skolan, som finns i form av 

Skollag, olika fördordningar och kursplaner (Skolverket 2006, s. 14). 
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1.5.1 Läromedelsforskning  

   
   Niklas Ammert vid Linnéuniversitet belyser vilken plats läromedel har i den svenska 

skolan. Ammert lyfter fram en undersökning som visar att dessa böcker konstruerar 

kunskapen för aktörerna i klassrummet (Ammert 2011, s. 26). Den kunskap som eleven får ta 

del av i sin religionsundervisning bestämmer hur eleven ser på de olika religiösa lärorna.   

Författaren presenterar Skolverkets egen undersökning där det framkommer att eleverna 

själva uppfattar läroboken som den viktigaste och mest användbara medlet i sina skolarbeten 

(Ammert 2011, s. 27). Ammert påpekar att en lärobok dels uppfattas vara ett verktyg för att 

placera ”ett innehåll, vilket i säg är ett urval som ska svara mot styrdokumentens krav och 

behoven hos elever och lärare” på de yngre medborgarna (Ammert 2011, s. 28). Vidare 

förklarar Ammert att i detta fall ska läromedelsforskning granska hur läroböcker ”betraktas 

som konsumerad produkt i det samhälle som eleven skapar, bidrar till och lever i” (Ammert 

2011, s. 29).  

   Ammerts artikel konstaterar att läroböcker är ett viktigt medium för att förmedla en utvald 

kunskap. Denna utvalda kunskap konstateras på ”styrdokument, marknadskrav, politiskt 

klimat, vetenskapliga rön och paradigm” (Ammert 2011, s. 29). Läroboksförfattaren måste ta 

hänsyn till flera aspekter under sammanställningen av läroböcker, och i synnerhet, menar 

Ammert, ska läroboken uppfylla kraven i de ”statliga anvisningar i form av läroplaner, 

kursplaner och läromedelsgranskning” (Ammert 2011, s. 30). Enligt artikeln är inte 

lärobokens kunskap en självständig och oberoende lärdom, utan i högsta grad påverkad av 

samhälleliga institutioner. Anledningen är, menar Ammert, att dessa böcker bygger på ett 

medvetande som skapas och läggs på eleverna. Medvetandet om det svenska samhället ska 

teckna bilden av vem den svenske medborgaren har varit, vem den är i dag och hur den ska 

vara imorgon (Ammert 2011, s. 33).  

   Klas-Göran Karlsson, professor vid Lunds universitet, anser att läromedelsforskning måste 

iaktta läroböckernas ”maktutövning /…/ över människors föreställningar om individ och 

samhälle, om ’vi’ och ’de andra’, om verkligheten” (Karlsson 2011, s. 44). Karlsson påpekar 

hur elever i sina tonår inte ännu utvecklat en ”analytisk-kritisk förmåga för att förhålla sig 

distanserat till dess innehåll” (Karlsson 2011, s. 45). Karlsson belyser hur utformningen av en 

lärobok blir påverkad av ”ovanligt många intressenter” (Karlsson 2011, s. 45). Dessa är, 

skriver Karlsson,  
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författare och förlag /…/ Lärarna, av vilka många dessutom är författare, kan liksom 

läroböckerna inordnas i det förmedlande ledet  /…/ Men därutöver finns en rad andra 

grupper som utan denna omedelbara relation vill se sina specifika intressen och 

ståndpunkter tillvaratagna i läroböckerna. Bland dem märks forskare, lärarutbildare, 

journalister, politiker, opinionsbildare och utbildningsadministratörer (Karlsson 2011, 

ss. 45-46).  

Karlsson belyser här att utformningen av läroboken begränsas på flera sätt:  

läroboken och dess närstående aktörer, som läroboksförfattaren, förlaget som ger ut 

boken eller ämbetsverket som utfärdar läroplanen som boken verkar i, är bestämda och 

begränsade av de ramar som satts upp av en existerande politisk regim, ideologi eller 

social ordning (Karlsson 2011, s. 46).  

   Johan Wickström vid Uppsala universitet lyfter i ”Didaktisk textkompetens” fram lärarens 

möjligheter i klassrummet och menar att i dag väljer läraren själv vilket läromedel denne 

anser lämpligast, det vill säga att läraren inte behöver förhålla sig till en lärobok utan kan 

plocka ut valda delar av innehållet (Wickström 2011, s. 157). Vidare påpekar Wickström att 

det ingenting står i styrdokumenten som begränsar läraren till specifika texter som måste tas 

med i undervisningen och heller inte om det sätt läraren ska bedriva sin undervisning på 

(Wickström 2011, s. 161). Faktum är att det är läraren som begränsar elevens utveckling av 

analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt till texten. Wickström menar att de flesta lärare 

förhåller sig till en lärobok och uppmannar eleven att uppfatta religionsundervisning som ”en 

encyklopedisk form där vad som är viktigt och värt att veta inkluderas och där resten utgår” 

(Wickström 2011, s. 163). Ur Skolverkets rapport (2006) kan det i detta sammanhang lyftas 

fram att deras utredning visar på att lärarna använder sig av textbaserade läromedel när de 

undervisar (Skolverket 2006, s. 128). Rapporten pekar på att ”Läromedel har en stark 

påverkan bl.a. på vilket innehåll som behandlas, för att konkretisera undervisningens mål och 

för att hålla eleverna sysselsatta” (Skolverket 2006, s. 128). 
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2. Analys av läromedel för grundskolans religionskunskap på 
högstadiet 
 

2.1. Religion och Liv 8  
 

   I Religion och liv 8 inleds den ortodoxa kristendomen med en presentation av hur kyrkan i 

ortodoxa läran är uppbyggd. I denna lärobok förmedlas en bild av den ortodoxa kristendomen 

som en mystisk lära. Det mystiska inslaget framkommer i att läroboken berättar att 

gudstjänsten är ”vacker”, att det finns ”brinnande vaxljus” och ”doftande rökelse och 

färgsprakande processioner” (Berg & Rundblom 2011, s. 222). Gudstjänsten beskrivs som 

”ett heligt skådespel” (Berg & Rundblom 2011, s. 222). Men gudstjänsten får också liknelsen 

av ”religiös opera” (Berg & Rundblom 2011, s. 223). Skådespelet ska få de ortodoxa troende 

att känna sig som närvarande i Jesu Kristi liv. Texten påpekar att gudstjänsten är en två 

timmars lång ritual och att den är likadan varje söndag. Enligt min tolkning vill denna lärobok 

förmedla bilden till eleven att den ortodoxa gudstjänsten är en upprepning. I en av frågorna 

som ställs om läran ber man eleven att fundera över människans ”behov av upprepning” (Berg 

& Rundblom 2011, s. 226). Eleven ska reflektera över varför ortodoxa kristna lägger så 

mycket tid på en gudstjänst som alltid är sig lik och att den just ”i vår tid” spelar en stor roll 

för de troende (Berg & Rundblom 2011, s. 226). Dessutom ska eleven tänka över hur 

”rutinerna” påverkar livet (Berg & Rundblom 2011, s. 226).  

   Skådespelet, eller rättare sagt gudstjänsten, beskrivs etappvist. Första steget ska föreställa 

Jesu barndom, därefter hur Jesus vandrade och spred Guds budskap, och det sista steget ska 

föreställa Kristi korsfästelse (Berg & Rundblom 2011, s. 223). Läroboken lyfter fram den 

ortodoxa troende som ”en passiv” individ under sitt besök i kyrkan (Berg & Rundblom 2011, 

s. 223). Det verkar som om att läroboken strävar efter en diskussion om vad kyrkans liturgi 

har för betydelse för hur den troende upplever sin religion och hur den påverkar intagningen 

av en religiös berättelse. Läroboken börjar på ett subtilt sätt ifrågasätta den ortodoxe kristnes 

plats och möjlighet att påverka sin religion genom att beskriva en process som den troende 

ska uppfylla för att vara med i gudstjänsten; ”kommer in i kyrkan, bugar sig och gör 

korstecknet. De tänder kanske ett ljus och kysser en ikon” (Berg & Rundblom 2011, s. 223). 

Efter denna process ska den ortodoxe kristne stå vid sidan och betrakta skådespelet om Jesus 

Kristus som upprepas varje söndag. Läroboken karaktäriserar den troende som en ”åskådare” 
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(Berg & Rundblom 2011, s. 223). I den ortodoxa kyrkan är det prästen som är den driftige 

aktören samtidigt som han förstärks med kyrkokören i böner och sång. Det påpekas igen att 

de ortodoxa åskådarna inte får vara med, ”Det förekommer nästan inga böner eller sånger där 

församlingen deltar” (Berg & Rundblom 2011, s. 223).  

  Läroboken förmedlar att en ortodox kristen inte bedömer sin position som passiv. Det som 

upplevs är ”ett gripande drama” och genom att vara med som åskådare kommer den troende i 

kontakt med Gud eftersom ”Gud själv är med” (Berg & Rundblom 2011, s. 223). Läroboken 

vill förmedla att den troende i kyrkorummet förvandlas till ”gudomlig” när man deltar ”i 

undret med nattvarden” (Berg & Rundblom 2011, s. 223). Människan kan inte se detta och 

ska inte agera ut förvandlingen. Förvandlingen är personlig och ”sker i människans inre” 

(Berg & Rundblom 2011, s. 223). Den ortodoxe kristnes deltagande i kyrkan reduceras till en 

mer personlig händelse.  

   Kyrkorummet beskrivs av två karaktäristika, ikonostasen och ikoner. Läroboken belyser att 

för den ortodoxa troende är ikoner betydelsefulla i och med att det är bilder på de viktigaste 

personerna i läran. Därför ”anses” det av de ortodoxa kristna att dessa bilder är ”heliga” (Berg 

& Rundblom 2011, s. 222). Den ortodoxa kyrkan illustreras också som ett rum där det finns 

en skillnad mellan folket eftersom de troende står i den delen som är ”folkets avdelning”, 

medan bakom ikonostasen är det ”himlen” som endast de ortodoxa prästerna har tillgång till 

(Berg & Rundblom 2011, s. 222).  

   Påsken är ett tema i beskrivningen av den ortodoxa läran och det görs genom att definiera 

motsatser mellan den ortodoxa kyrkan och resten av de kristna kyrkorna. En kristen uppfattar 

enligt läromedlet påsken som en hemsk period i Jesu Kristi liv med tortyr och korsfästelse 

(Berg & Rundblom 2011, s. 223). Men för den ortodoxe är påsken ”en glad segerfest” (Berg 

& Rundblom 2011, s. 223). Skillnaden är också att andra kristna kyrkor betonar långfredag 

medan den ortodoxa kyrkan lyfter fram ”påsksöndagen” (Berg & Rundblom 2011, s. 223). 

   Läroboken förmedlar hur den ortodoxa kyrkan menar sig bevara den ursprungliga kristna 

tron såsom den var då kristendomen började utvecklas. Det görs genom att presentera hur 

dopet, konfirmationen och nattvarden går till. Enligt den ortodoxa kyrkan blir barnet både 

döpt och konfirmerat samtidigt och läroboken lyfter fram att de ortodoxa ”anser” att det gick 

till på sådant sätt ”bland de första kristna” (Berg & Rundblom 2011, s. 224). Vidare förmedlas 

betydelsen av ordet ortodox med ett citat av en präst som är verksam vid den grekisk-ortodoxa 

kyrkan i Stockholm. Enligt honom ska den ortodoxa kyrkan ha bevarat kristendomen ”från 
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apostlarnas och den första kyrkans tid” (Berg & Rundblom 2011, s. 224). I det valda citatet 

framkommer också att det har skett en förändring bland de andra kristna kyrkorna men att den 

ortodoxa kyrkan är den som behållit ”den ursprungliga rena läran” (Berg & Rundblom 2011, 

s. 224).  

   Nästa steg i presentationen av den ortodoxa kristendomen är en kort religionshistoria där 

syftet är att lägga fram hur kyrkan uppkom. Den ortodoxa kyrkan är, enligt läroboken, en 

produkt dels på grund av romarrikets splittring i slutet av 300-talet, dels av en utveckling på 

1000-talet då kristendomen gick två skilda vägar, ” den romersk-katolska och den ortodoxa” 

(Berg & Rundblom 2011, s. 224).  

   I nästa underrubrik ”Vad tror de ortodoxa” belyses att de ortodoxa liknar mycket ”andra 

kristna samfund” eftersom de har sakrament likt katoliker (Berg & Rundblom 2011, s. 225). 

Men att den ortodoxa kyrkan betonar dessa sakrament som ”mysterium” (Berg & Rundblom 

2011, s. 225). Fortsättningsvist förmedlas att de ortodoxa tror på att makarna kan ta ut 

skilsmässa men att kyrkan måste godkänna nästa giftermål, att för en präst är det tillåtet att ha 

en fru om han gifter sig före prästvigningen, att munkar och biskopar ska vara ensamstående 

och att kvinnor inte är tillåtna att innehava prästämbete (Berg & Rundblom 2011, s. 225).      

   Nattvardsbrödet är ett tema som använts i presentationen av den ortodoxa läran. Där 

beskrivs det moment i liturgin som en process ”att slakta Lammet” (Berg & Rundblom 2011, 

s. 227). Denna process ska betraktas som en liknelse om Jesu Kristi korsfästelse. Prästen skär 

en bit av brödet som föreställer Jesus Kristus som är ”Lammet” och prästen sticker brödet 

med hjälp av ett föremål som ser ut som ett spjut i miniatyrform (Berg & Rundblom 2011, s. 

227). När brödet beblandas med vin har prästen genomfört en ritual som ska symbolisera 

Jesus Kristus ”kött och blod” (Berg & Rundblom 2011, s. 227). Detta sakrament ska spegla 

ett ortodoxt mysterium som i läroboken beskrivs ”som ingen människa kan förstå, endast 

uppleva” (Berg & Rundblom 2011, s. 227).  

   I denna lärobok betonas ikonernas mystik till att nära nog uppfattas som magi. De beskrivs 

som ”fönster mot himlen” och hänger också i hemmet (Berg & Rundblom 2011, s. 227). Den 

ortodoxe betraktar ikonen som levande genom att känna att helgonen som ikonen illustrerar 

åter blir levande; ” När en ortodox kristen står framför sin Mariabild på väggen i hemmet, kan 

hon uppleva att den heliga Jungfru själv är närvarande” (Berg & Rundblom 2011, s. 227). I 

samband med det förmedlas en uppfattning att ikoner har ”undergörande kraft” (Berg & 

Rundblom 2011, s. 227). Det kan uppfattas som att det förväntades att den grekiske kungen 
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Paul 1963 skulle tillfriskna ”på sin dödsbädd” genom att ”en speciell Maria-ikon /…/ skulle 

ge honom heligt kraft och välsigna hans själ” (Berg & Rundblom 2011, s. 227).  

   Den sista delen om ortodox kristendom behandlar förhållandet mellan Östrom och Västrom, 

schismen som kom att hålla dessa hela Europa ifrån enighet. Vishetens kyrka, Hagia Sofia i 

dagens Turkiet, avslutar presentationen om den ortodoxa kristendomen. Till att förklara hur 

de två kyrkorna förhåller sig till varandra används citat av en katolsk påve skriven till 

ortodoxe patriarken, och som lyder att ”Du har gjort din kyrka till Satans synagoga” (Berg & 

Rundblom 2011, s. 227). Detta ska beskriva de ”motsättningar och fiendskap mellan de 

ortodoxa och katolska kyrkorna” menar läromedlet (Berg & Rundblom 2011, s. 227). Även 

om det finns dokumenterade fakta om att under ett av kyrkomöten från 400-talet likställdes 

biskopen i Rom och den ortodoxe patriarken från Konstantinopel, var det slutligen den 

romerske påven som betraktades som ”främste” (Berg & Rundblom 2011, s. 227). Det tolkas 

som att det inte skulle finnas större problem att den romerske påven sågs som överhuvud i 

kristendomen om inte ”ortodoxa i öster” motsatte sig västs religiösa maktställning (Berg & 

Rundblom 2011, s. 227). Bannlysningen av den ortodoxe patriarken är en kunskap som 

påvisar att den östromerska kyrkan, det vill säga den ortodoxa, betraktas som kristen 

inriktning av andra graden. Med bannlysningen från 1054 blev splittringen av den kristna 

kyrkan slutligen ett faktum (Berg & Rundblom 2011, s. 228).   

   När islam började utvecklas och befästas alltmer i östra Medelhavsområdet kom ”de flesta 

kristna i öst” att överge sin ortodoxa lära för den nya tron (Berg & Rundblom 2011, s. 228). 

Denna händelse får karaktärisera den ortodoxa kyrkans förfall samtidigt som det påpekas att 

den katolska kyrkan under tiden kom att utvecklas till en dominerande maktfaktor i sin del av 

Europa (Berg & Rundblom 2011, s. 228). 

 

2.2 Religion. Ämnesbok   
 

   I SO.S-seriens Religion. Ämnesbok upplyses eleven bland annat om Jesu Kristi liv och hur 

han kom att grunda en ny religion, om apostlar, den heliga skriften, om gudstjänsten och 

helgon samt en kortare redogörelse för förföljesen av kristna. Det görs en presentation av de 

olika lärorna inom kristendomen. Här berättas att den ortodoxa kyrkan tillhör ”de stora 

huvudgrupperna” (Berlin & Ring 2012, s. 152). Tillsammans med katolska kyrkan grundades 
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den ortodoxa ”på 1000-talet e.Kr.” (Berlin & Ring 2012, s. 152). Men det sker en brytning 

mellan kyrkorna på grund av skilda uppfattningar. Det beskrivs att ”de kristna i väst” såg 

annorlunda ”i många frågor än de som levde i östra delen av Medelhavet” (Berlin & Ring 

2012, s. 152). Här definieras och skiljs kristendomen som västerländsk och österländsk; 

västerländska kristna står närmare Rom med den katolska kyrkan medan östra Medelhavet 

står som definitionspunkt för den ortodoxa kyrkan. Stycket med denna information avslutas 

med att belysa att den kristna kyrkan från 1054 är uppdelat mellan ”den katolska i väst och 

den ortodoxa i öst” (Berlin & Ring 2012, s. 152). 

   Den ortodoxa läran presenteras på två sidor, den första sidan består av texter medan den 

andra sidan har tre bilder med en gemensam bildtext. Det förekommer också en bild på första 

sidan av en ikon. Bildtexten behandlar just ikoner. Huvudtexten delas in i två underrubriker 

”Gudstjänsten är speciell” och ”Sakramenten eller mysterierna” (Berlin & Ring 2012, s. 160). 

Ordet ikonostas har plockats ut ur huvudtexten och är placerad under bildtexten. Meningen är 

att ge en översättning av ordet, ”ikonostas = en bildvägg” (Berlin & Ring 2012, s. 160). 

   Texten om den ortodoxa kyrkan är uppdelat i sju stycken. Det framhålls att ortodoxa kyrkor 

inte är sammanbundna med varandra, och att kyrkan får det ”namn efter det land de finns i” 

(Berlin & Ring 2012, s. 160). Den ryska och grekiska kyrkan är ortodox och är störst till 

antalet medlemmar bland de största kyrkorna. Därtill belyser texten att även den serbisk-

ortodoxa kyrkan räknas till de större kyrkorna. Däremot uppmärksammas att det inte finns 

någon större skillnad i läran (Berlin & Ring 2012, s. 160). 

   I den första underrubriken som handlar om gudstjänsten, berättas det att kyrkan 

”representerar de äldsta kristna tankarna” (Berlin & Ring 2012, s. 160). Men religionsboken 

lägger till ordet ”anser” i denna mening, inte att kyrkan representerar detta utan att den 

ortodoxa kyrkan tror sig göra det (Berlin & Ring 2012, s. 160). 

   Det påpekas att de ortodoxa kyrkorna inte utvecklas utan håller sig kvar till de gamla 

tillvägagångssätten i liturgin, ”ingeting är ändrat” (Berlin & Ring 2012, s. 160). Här beskrivs 

att gudstjänsten liknar ”ett skådespel” men lägger till att skådespelen berättar om Jesus 

Kristus (Berlin & Ring 2012, s. 160).  

   Gudstjänsten är en akt där besökarna ståendes får lyssna till prästen som ”sjunger entonigt 

och vackert” medan han ”svänger med ett rökelsekar” (Berlin & Ring 2012, s. 160). Man 



16 
 

läser också att prästen går bland sin församling med Bibeln hållandes högt upp så att den syns 

tydligt.  

   Ikonostasen beskrivs som ”en vägg” av bilder ”som föreställer Jesus, Maria och några 

apostlar” (Berlin & Ring 2012, s. 160). Det förekommer tre dörrar som används av präster för 

att komma ”ut och in” (Berlin & Ring 2012, s. 160). När prästen kommer tillbaka till 

församlingen har han ”budskap från Gud till folket i världen” (Berlin & Ring 2012, s. 160).  

   Den andra underrubriken, ”Sakramenten eller mysterierna” handlar om att den ortodoxa och 

katolska kyrkan har ”samma sju sakrament” däremot är dessa sakrament enligt den ortodoxa 

traditionen ”mysterier” (Berlin & Ring 2012, s. 160). Sakramenten tillämpas också 

annorlunda. För att ge en beskrivning av ett annorlunda bruk, exemplifierar boken med dopet 

och tillägger att barnet konfirmeras samtidigt, samt att präst ska vara gift men att biskopar är 

ogifta (Berlin & Ring 2012, s. 160). 

   Bredvid texten på vänster sida förekommer en liten ikonbild. Bildtexten handlar om 

ikonmålning och kortfattat beskriver vad ikoner betyder för de ortodoxa. Texten börjar med 

att ordet ikon betyder en ”bild” och en ikonmålare måste ha ”kunskap och känsla” (Berlin & 

Ring 2012, s. 160). För troende är ikoner ”fönster mot himlen” och en ikon kan förekomma i 

hushåll (Berlin & Ring 2012, s. 160). Bildtexten avslutas med att informera om att ”Ikoner 

anses ibland kunna bota sjuka” (Berlin & Ring 2012, s. 160).   

   På den andra sidan förekommer tre bilder som föreställer de tre kyrkorna från de tre stora 

kyrkofamiljerna. Första bilden föreställer en ortodox kyrka med ikonostasen, den andra bilden 

föreställer en katolsk och den tredje av en protestantisk kyrka. Bildtexten förklarar hur man 

känner igen kyrkorna och på så sätt kan uppfatta vilken kristen inriktning kyrkan har. För den 

ortodoxa kyrkan är ikonostasen ett typiskt känntecken (Berlin & Ring 2012, s. 161). 

   Religion 8 är en del av SO.S-seriens läromedel för högstadiet. I detta läromedel finns det ett 

kapitel om kristendomen och som är lik fördjupningskapitlet i Religion. Ämnesbok. 

Meningarna står skrivna på exakt sätt. Det har inte skett några ändringar av den kunskap som 

ges till eleven om den ortodoxa kristendomen.   
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3. Analys av läromedel för religionskunskap på gymnasiet 
 

3.1 Mittpunkt Religionskunskap 1 
 

   I Mittpunkt Religionskunskap 1 är man tydlig med att förklara att den ortodoxa kyrkan är 

den östliga efter delningen. Delningen förklarades vara på grund av att den inte accepterade 

påven i väst som en gemensam överhuvud och att anledningen till det skulle härledas från 

aposteln, Petrus (Tollstadius & Öberg 2011, ss. 63-64).  

   Den ortodoxa kyrkan presenteras med kunskapen att det är tillåtet att skilja sig och ingå 

äktenskap igen och det är tillåtet för präster att ha en fru. Ortodoxa munkar och nunnor får 

däremot inte vara gifta. Grekland och Ryssland presenteras som länder med ortodox 

kristendom. Den ortodoxa kyrkan styrs inte som den katolska med en påve som överhuvud. 

Det är upp till landets kyrka att ordna sin hierarkiska organisation (Tollstadius & Öberg 2011, 

s. 66).  

   Gudstjänsten och ikoner utgör det som är typiskt för en ortodox kyrka. Det förmedlas att 

gudstjänsten är en ”teaterpjäs” om Jesus Kristus (Tollstadius & Öberg 2011, s. 66). Besökarna 

behöver inte närvara under den två timmarslånga gudstjänsten utan rör sig runt i rummet 

(Tollstadius & Öberg 2011, s. 67). Ikoner skildras som ”bilder på Jesus, hans mor Maria, 

helgon eller änglar” (Tollstadius & Öberg 2011, s. 67). Ordet ikonostas tas inte upp utan 

beskrivs som att vara ”en särskild vägg” (Tollstadius & Öberg 2011, s. 67). Ikoner ska 

uppfattas som att de nämnda personerna är ”närvarande” (Tollstadius & Öberg 2011, s. 67). 

 

3.2 Lika och unika. Om mening, värde och tro   
 

 Lika och unika. Om mening, värde och tro utesluter en presentation av de olika kristna 

kyrkorna. Det nämns i början av kapitlet att det finns tre stora inriktningar inom 

kristendomen. För eleven ligger fokus på att få en fördjupad kunskap om den kristna tron, 

skrifterna, traditionerna, betydelsefulla personer samt historisk utveckling. 

   De få gånger som den ortodoxa tron nämns handlar det om att förmedla att på 300-talet kom 

kristendomen indelas ”i en västlig och en östlig del” (Franck 2011, s. 254). Dessa delar, 
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belyser Franck, är grunden till att det inom kristendomen finns skilda ”teologiska och 

trosmässiga traditioner” (Franck 2011, s. 254). I läroboken hittar man inte vad dessa delar 

innebär och vilken inriktning som dominerar i respektive områden. Vidare belyses det att det 

inte råder enhetlig uppfattning om Nya Testamentet. Nya Testamentet i östliga kyrkan 

utvecklades av en patriark, Athanasius. För västkyrkan gäller det Nya Testamentet från år 419 

(Franck 2011, s. 254). Titeln patriark förklaras som att den bara finns om ledare i den grekisk-

ortodoxa kyrkan (Franck 2011, s. 254). 

   Inom kristendomen finns det varierande traditioner som utvecklats inom de olika 

inriktningarna, menar Franck. Som exempel på en enda ortodox tradition tas Jungfru Maria 

upp som hos ortodoxa är ”Gudsföderskan” (Franck 2011, s. 270). 

 

3.3 Religion – helt enkelt 
 

Religion – helt enkelt är uppbyggd med större fokus på att förklara kristendomen, de viktiga 

personerna, tron och läran. Presentationen av den katolska respektive protestantiska kyrkan är 

längre jämfört med de drygt 20 raderna om den ortodoxa kyrkan.  

   Här sätts människorna från ”östra delarna av Medelhavet” som viktiga aktörer i att den 

kristna kyrkan delades upp under 1000-talet (Ring 2012, s. 110). Att makten skulle centreras 

till Rom attraherade inte människorna i östra Medelhavet som kom att då inrätta 

nationalkyrkor (Ring 2012, s. 110). I denna lärobok förmedlas att ”de fem patriarkerna” är 

ledarna för ortodoxa kyrkorna och den mest betydelsefulle patriarken sitter i Istanbul, Turkiet 

(Ring 2012, s. 110). Sakramenten är detsamma som i katolska kyrkan fast hos ortodoxa 

kyrkan kallas de ”mysterier” (Ring 2012, s. 110). Dessa mysterier skiljer sig dock genom att 

de används ”lite annorlunda” (Ring 2012, s. 110).  

   I en ruta sammanfattas att i de ortodoxa kyrkorna konfirmeras och döps barnet samtidigt, 

präster får gifta sig men undantag finns för dem som är biskop, samt att människor får skilja 

sig vid två tillfällen och ingen förklaring ges till detta (Ring 2012, s. 111). 

   Ikoner förklaras som ”fönster mot himlen” och med hjälp av dem kan den ortodoxe troende 

se ”lite av himlen” (Ring 2012, s. 111). Gudstjänsten är ”ett drama” som beskriver Jesus 

Kristus liv och i det framställs han som ”segraren och allhärskaren” (Ring 2012, s. 111). Jesus 
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Kristus ska i de ortodoxa kyrkorna framställas som ”uppståndne, segraren” (Ring 2012, s. 

111). I kyrkan finns det en ikonostas och besökarna står uppdelade mellan könen. Att man står 

upp i en ortodox kyrka ska det uppfattas som att ”man är på väg mot himlen” (Ring 2012, s. 

111).  

   Det finns tre bilder som representerar ortodoxa kristendomen. Den första är en bild på 

betydelsefulla ortodoxa klostren på halvön Athos i Grekland. Bildtexten förmedlar att klostret 

byggdes på 900-talet och är ”en självständig munkrepublik” som är förbjuden för kvinnor 

(Ring 2012, s. 110). Den andra bilden är en planskiss som illustrerar hur en ortodox kyrka ska 

se ut. Den tredje bilden är en närbild av en persons händer när den målar en ikon av Jesus 

Kristus. 

 

3.4 Religion 1 för gymnasiet    
 

I läroboken Religion 1 för gymnasiet lyfter inte författarna fram särskilt mycket om de olika 

kristna inriktningarna. Kristendomen presenteras allmänt; där finns vad läran handlar om, 

tron, hur den utövas och de viktigaste personerna samt en skildring av den heliga skriften. 

Ibland belyses skillnader och likheter som finns bland de kristna inriktningarna. Detta 

kommer jag att ta upp längre ner. Däremot, vid ett tillfälle presenteras inriktningarna enskilt 

genom redogörelser för de olika kyrkorna.  

   Fokus ligger inte på att förklara den ortodoxa kyrkan och det som karaktäriserar 

kyrkobyggnaden, utan här belyses läran utifrån ett historiskt perspektiv. Innehållet förmedlar 

hur den kristna kyrkan under romarriket kom att gå mot olika håll, mot en östlig och mot 

västlig del. Detta skedde eftersom delarna kom att fira jul under olika tidpunkter och att 

gudstjänsten och sångerna inte var enhetliga (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 87). Statusen 

bland de kyrkliga ledarna menas vara anledningen till de större teologiska tvisterna. Den 

västliga kyrkan ansåg sig innehava en högre status och därmed skulle dennes biskop vara ett 

gemensamt överhuvud inom kristendomen. Detta var något som de östliga biskoparna inte 

gick med på och motsatte sig att det överhuvudtaget skulle finnas rangordning bland dem 

(Göth, Rüter & Wirström 2012, ss. 87-88). Från och med 1000-talet skulle det finnas dagens 

romersk-katolska kyrka med en påve och ortodoxa kyrkorna med biskopsmöten istället för en 
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enda överhuvud (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 88). Författarna menar att ”kyrkans 

ledning” var det främsta anledningen till schismen (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 88).  

   Vid två tillfällen förmedlas det vilka länder och/eller folkgrupper som tillhör den ortodoxa 

kristendomen, och endast två länder ges som exempel i denna del, Ryssland och Grekland. 

Den ortodoxa kyrkan karaktäriseras som ”nationella kyrkor” och de har patriarker som 

överhuvuden för varje nationell kyrka (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 88). Det berättas att 

de ortodoxa nationella kyrkorna ”har samma tro och firar gudstjänst på samma sätt” (Göth, 

Rüter & Wirström 2012, s. 88).  

   Här är ikoner ”en speciell sorts bilder” som finns i kyrkor och i hemmen (Göth, Rüter & 

Wirström 2012, s. 88). Vanligvist porträtteras Jesus Kristus på ikoner och de ska uppfattas 

som ”ett ’fönster mot himlen’” (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 88). Man avslutar med att 

försöka förklara för gymnasieeleven tanken bakom ikoner. Det förklaras att ikoner är som ett 

hjälpmedel för den ortodoxe kristna att se bortom himmelen. Men samtidigt är det ett sätt att 

uppnå kontakt med Gud, att bli hörd och upptäckt av Gud. Denna tanke förklaras med hjälp 

av teknologin. ”Ikoner på datorns skrivbord har fått sitt namn för att de påminner om den 

ortodoxa ikontanken: klicka på ikonen och ett nytt fönster öppnar sig!” (Göth, Rüter & 

Wirström 2012, s. 89).  

   Bilden som tillfogades till den ortodoxa kristendomen är tagen under en gudstjänst ledd av 

Jerusalems patriark i Den heliga gravens kyrka som ligger i Jerusalem. Bildtexten förmedlar 

just detta och att gudstjänsten är ”till minne av Jesus korsfästelse” (Göth, Rüter & Wirström 

2012, s. 88). 

   Det ges ingen riktig förklaring vad som menas med definitionen öst- och västkyrkan. I 

denna lärobok skrivs de som ”västra och den östra delen av kyrkan” (Göth, Rüter & Wirström 

2012, s. 80). Det ges ingen direkt koppling till att det handlar om romersk-katolska kyrkan 

respektive den ortodoxa kyrkan. Längre fram i kapitlet berättas det att inom kristendomen är 

det tre inriktningar som har utvecklats och bildats som ”den romersk-katolska kyrkan, de 

ortodoxa kyrkorna och de protestantiska kyrkorna” (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 86). 

Den enda återkopplingen till att den ortodoxa kyrkan är den östliga görs då man lyfter fram 

osämjan mellan biskoparna. Denna osämja nämns i delen där ortodoxa kyrkan presenteras och 

som jag redovisat tidigare. Från och med presentationen av den ortodoxa kyrkan används inte 

längre termerna östlig eller västlig del av kyrkan.    



21 
 

   Vid vissa tillfällen väljer författarna att förklara kortfattat skillnader eller likheter som finns 

mellan den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan. Dessa är hur högtider firas, att man 

inom båda inriktningarna fastar innan påsk och väljer att inte äta kött (Göth, Rüter & 

Wirström 2012, s. 91). Till högtider infogas en bild på en skara människor som firar 

påsknattssmässan i Makedoniens huvudstad, Skopje. Här förmedlar man i en bildtext att den 

makedonska kyrkan är en ortodox kyrka (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 92).  

   Vid nästa tillfällen skildras skillnaden mellan den romersk-katolska och protestantiska 

synen på dop och konfirmation kontra den ortodoxa uppfattningen. Det är bara de ortodoxa 

kristna som både döper och konfirmerar barnet samtidigt (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 

94). Andra saker som är likartade i inriktningarna är frågan om äktenskap, prästerskap och 

den sista smörjelsen, förmedlar författarna. Men den ortodoxa kyrkan skiljer sig vid en 

uppfattning och det är att skilsmässa är tillåtet. Förklaring är att ”Gud vill inte att människor 

skiljer sig, menar man, men ibland är det nödvändigt” (Göth, Rüter & Wirström 2012, s. 95).  

   Vad säger den ortodoxa kyrkan om homosexualitet och om preventivmedel? Den ortodoxa 

uppfattningen i dessa frågor tas inte upp. Det är den katolska och protestantiska synvinkeln 

som lyftes fram. Däremot talar man om att det är enhetligt bland den romersk-katolska och 

den ortodoxa kyrkan om att kvinnor inte får tas upp i prästerskapet (Göth, Rüter & Wirström 

2012, s. 100). 

 

3.5 Söka svar    
 

Söka Svar är ett läromedel som inte fokuserar på att presentera de kristna inriktningar som 

självständiga läror. Här presenteras kristendomen som en helhet och det görs jämförelser 

mellan de olika lärorna. Kapitlet avser främst att belysa handlingar och lyfta fram människans 

agerande i förhållande till de olika livsåskådningarna. Här kommer jag ta upp endast de 

ställen där ortodoxa kristendom nämns och förklara under vilka samband. 

   Den ortodoxa läran tolkas enligt Eriksson och Flennegård som en inriktning inom 

kristendomen och idag är den en av flera ”kristna samfund och rörelser” (Eriksson & 

Flennegård 2012, s. 273). Dessa olika inriktningar ska inte uppfattas som ”olika religioner” 

men som ”varianter och tolkningar inom den kristna traditionen” (Eriksson & Flennegård 

2012, s. 273). Här ska det förstås att dessa olika inriktningar har samma drag och förenas av 



22 
 

gemensamma nämnare, såsom Jesus Kristus, synden, korsfästelsen och försoningen (Eriksson 

& Flennegård 2012, s. 273). I en bildtext förklaras att nattvarden är en annan sak som förenar 

de olika kristna lärorna (Eriksson & Flennegård 2012, s. 276). Texten tillhör en bild av en 

koptisk präst och hittills i läroboken talas det inte om att den koptiska kyrkan tillhör den 

ortodoxa grenen. Det som sägs i denna bildtext om denna kyrka är att den ”är en av de äldsta 

kyrkogrenarna” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 276).  

   I Söka Svar förmedlas kunskap om det kristna kyrkoträdet och då står förhållandet mellan 

katolicismen och ortodoxi i centrum. Det berättas att i romarriket fanns ”två religiösa 

centrum”, ett i Rom med en påve och den andra i Konstantinopel där patriarken hade sin plats 

(Eriksson & Flennegård 2012, s. 277). Men den kristna kyrkan delades upp mellan ”väst och 

öst” på grund av skiljaktigheter som ledde till att de två kyrkorna formas som självständiga 

inriktningar (Eriksson & Flennegård 2012, s. 277). I samband med detta beskrivs hur den 

ortodoxa kyrkan ser ut och den typiska karaktäristikan, ikonostasen, nämns. Här förklaras att 

det är ”en skiljevägg” med helgonbilder som pryder väggen (Eriksson & Flennegård 2012, s. 

277). Det talas om att denna vägg i kyrkan ska föreställa en gräns mellan ”den jordiska delen” 

och ”den himmelska delen” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 277). I den sistnämnda delen kan 

man hitta ”altaret med evangelieboken” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 277). Läroboken 

förklarar också att i den ortodoxa läran betraktar de sju sakrament som ”mysterier” (Eriksson 

& Flennegård 2012, s. 277). Det framkommer också att kyrkan ses ”som nationella kyrkor” 

som finns i länder som Ryssland och Grekland (Eriksson & Flennegård 2012, s. 277).  

   I Söka Svar är kristendomen uppdelat i olika teman. De enstaka gånger som ortodoxi nämns 

är det för att ge en uppfattningen om bland annat helvetet, homosexuellas rätt till att vigas, 

gudstjänsten, dop, konfirmation och äktenskap. Ortodoxa kyrkan dominerar i avsnittet om 

olika invandrargrupper som etablerats som starkast i Sverige, och till vilket jag återkommer 

senare. När det kommer till frågan om den kristna synen på helvetet lyfts det fram ett citat av 

en munk verksam inom den ortodoxa kyrkan. Det frågades ifall munken trodde på det och 

denne ska ha svarat att han visserligen tror på den men kan dock inte hävda att det finns 

människor som har hamnat i helvetet (Eriksson & Flennegård 2012, s. 294). Angående 

homosexuellas giftermål berättas det att i den ortodoxa kyrkan får ”prästerna /…/ gifta sig” 

dock inte inom katolicismen (Eriksson & Flennegård 2012, s. 297). Anknytningen till om 

homosexuella får gifta sig eller ej framkommer inte vid denna punkt. Gudstjänsten beskrivs 

som en upprepning och som ”dramat om hur Jesus föds, undervisar och korsfästs” (Eriksson 

& Flennegård 2012, s. 298). För den ortodoxa troende ska dop vara ”ett upptagande i den 
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kristna församlingen” och man ser på konfirmationen som ”smörjelsen” vilken man får den 

dag man döps (Eriksson & Flennegård 2012, s. 300). Gemensamt för de båda inriktningar är 

synen på giftermålet som något som ska vara för evigt. Det beskrivs kortfattat att under 

ceremonin går paret med ”var sin krona och dricker ur en gemensam bägare” (Eriksson & 

Flennegård 2012, s. 301).  

   I underrubriken ”Kristna i Sverige” är meningen att ge en bild av olika religiösa grupper i 

landet, och här definieras den ortodoxa gruppen som tillhörande ”invandrarkyrkor” (Eriksson 

& Flennegård 2012, s. 308). De ”ortodoxa och österländskt kristna” har immigrerat till 

Sverige ”från Östeuropa, Balkan och Mellanöstern” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 308). 

Som exempel på ortodoxa kyrkor nämns den serbiska, finska och grekiska medan den syriska 

och den etiopiska ska representera den österländska gruppen (Eriksson & Flennegård 2012, s. 

308). Det förmedlas att kyrkan firar religiösa helger ”vid andra tidpunkter än de protestantiskt 

kristna” dock förklaras inte hur mycket det skiljs åt mellan dessa tillfällen (Eriksson & 

Flennegård 2012, s. 308). Det förmedlas att de ortodoxa går efter ”ortodoxa kyrkans 

kalender” men vad en ortodox kalender är för något förklaras inte heller (Eriksson & 

Flennegård 2012, s. 308). Hur kommer det sig att de har en annan kalender, hur ser denna 

kalender ut och om alla ortodoxa kyrkor följer den förklaras inte. Dessa frågor skulle fördjupa 

den svenske gymnasieelevens förstålse för en främmande kyrka. Det följs inte heller upp att 

den finska kyrkan också kan tillhöra den ortodoxa; här förstås det som att Finland också har 

en officiell ortodox kyrka.  

   Den koptiska kyrkan kopplas inte till ortodoxa kristendomen i läroboken. I detta avsnitt 

nämns det att församlingen finns i två svenska städer samt att den svensk-koptiska biskopen 

”ansvarar för hela Skandinavien” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 308). Denna kunskap 

verkar ha större betydelse, det vill säga att Sverige är ett centrum för den koptiska 

Skandinavien snarare än att förtydliga att den koptiska kyrkan är en österländsk-ortodox 

kyrka. Det kan bero på att läroboken faktiskt skiljer åt den ortodoxa kyrkan och österländska 

vid ett tillfälle som ”ortodoxa och österländska kyrkorna” (Eriksson & Flennegård 2012, ss. 

309-310). De olika ortodoxa grenarna är inte enhetligt beskrivna i läroboken och kan skapa 

förvirring bland gymnasieelever som antagligen möter de olika gruppindelningarna för första 

gången.  

   I denna lärobok beskrivs sakramenten som ”heliga handlingarna” och förekommer i detta 

avsnitt om de olika kristna grupperna i Sverige (Eriksson & Flennegård 2012, s. 310). De ska 
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karaktärisera ”religionsutövningen” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 310). Därutöver belyses 

också fastan som ett ”återkommande” moment inom den ortodoxa gruppen (Eriksson & 

Flennegård 2012, s. 310). Detta avsnitt samt kapitlet om kristendomen avslutas med 

förklaringen att ”de ortodoxa och österländska kyrkorna /…/ är en naturlig del av det svenska 

samhället” (Eriksson & Flennegård 2012, s. 310).     

 

3.6 Avslutande analys 
  

   I enlighet med mallen som hämtades från Bergström och Boréus (2012) har jag sökt att 

studera ”möjlighetsvillkor”, ”styrning och makt” samt ”vetande”. Det första verktyget 

”möjlighetsvillkor” handlar om att urskilja ett tema som bör lyftas fram och studeras ur ett 

vetenskapligt perspektiv (Bergström & Boréus 2012). Det jag avser lyfta fram är läromedel. I 

denna uppsats pekar ”möjlighetsvillkor” på en rad svårigheter som läromedelsförfattare har att 

arbete med när de framställer sina verk. Med hjälp av att titta på hur den ortodoxa läran 

behandlas i nya läromedel, ser jag hur läroboksförfattarna måste balansera och prioritera fakta 

(Långström 1997). Det här tvingar läroboksförfattaren till att komprimera kunskapen i sitt 

skrivande. Några exempel som kan lyfts fram ur min undersökning är dessa: I en av 

läroböckerna presenteras uppfattningen om att den ortodoxa kyrkan har kommit till på grund 

av romarrikets splittring. I andra undersökta läroböcker lyfter författarna i stället fram den 

teologiska splittringen samt händelsen året 1054 som ledde till att den kristna kyrkan officiellt 

delas upp i två geografiska grenar, västlig respektive östlig. Fastän, det inte kan preciseras att 

just dessa faktorer är huvudsakliga anledningar till att den ortodoxa kyrkan grundas framställs 

detta som fakta i läromedlen. Ett annat tydligt exempel är kyrkokalendern. Min analys visar 

att eleven får läsa om högtider som inte firas såsom protestanterna gör och att det förekommer 

en annan kyrkokalender som många ortodoxa kristna håller sig vid. Men det förklaras inte för 

eleven varför det förekommer olika kyrkokalendrar. En annan företeelse som kan 

problematiseras är att läroboksförfattare väljer att inte förtydliga till vilken riktning den 

koptiska kyrkan tillhör. 

   Min tanke är att det handlar om utrymme (Långström 1997). Det finns inte mycket plats att 

diskutera den avvikande kyrkokalendern eller om den koptiska kyrkan är en gren inom den 

ortodoxa kristendomen. Förmodligen måste läroboksförfattare ställa sig frågan: är denna 

kunskap viktig och bidrar den till elevens utveckling? Det är viktigt att belysa att de 
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läroboksförfattare som ingår i mitt material väljer att upplysa den svenske eleven om dennes 

miljö och om en mångfald som präglar svensk kultur i dag. Söka Svar väljer istället att berätta 

om den svensk-koptiska biskopens viktiga position för hela Skandinavien. Detta bör ses som 

ett sätt att upplysa de yngre medborgarna om den mångfald som präglar det svenska 

samhället.  

   Karlsson (2011) framhäver de begränsningar som ställs på läroboksförfattarna, och dessa 

begränsningar påverkar lärobokens utformning, innehåll, inriktning, historiska bakgrund och 

så vidare. Det märks i min undersökning hur vissa läroböcker förmedlar att lärda inom den 

ortodoxa läran uppmanade till splittring medan andra läroboksförfattarna valde att lyfta fram 

vad den teologiska schismen innebar eller så valda en tredje läroboksförfattare endast att 

skildra grunden i den ortodoxa läran. Även här kan det påpekas att det finns variationer när 

det gäller hur den ortodoxa läran beskrivs; bland annat genom att förmedla hur mässan går till 

eller beskriva hur kyrkan är uppbyggd med ikoner och ikonostas och så vidare. 

Läromedelsproduktion är beroende av begränsning som enligt min uppfattning är personlig 

från läroboksförfattarens sida, men begränsningen ska också uppfylla krav från förlaget såsom 

Karlsson påpekar (2011). Läroboksförfattaren ska se till att kunskapen som finns med i 

dennes lärobok uppfyller kraven från olika institutioner i vårt samhälle (Ammert 2011). Allt 

detta bidrar till den ortodoxa diskursens utveckling.    

   Mitt andra verktyg från mallen ”styrning och makt” berör hur kunskapen påverkar elevens 

uppfattning och syn på den ortodoxa läran (Bergström & Boréus 2012). I mitt fall kan det ha 

ett negativt inflyttande men också få en positiv inverkan. Begreppet ”invandrarkyrka” som 

användes i ett av mina läromedel, skulle jag placera i denna del av mallen som handlar om att 

”dirigera” individen till att uppfatta att den ortodoxa kristendomen visst är representerad i 

Sverige. Men på vilket sätt behandlas den ortodoxa läran här? Enligt mitt analysverktyg 

uppfattas den ortodoxa läran eller kyrkan som någonting främmande. Elever skulle betrakta 

sina klasskamrater, som är ortodoxa kristna, såsom tillhörande en religiös grupp som 

etablerats i Sverige genom invandring. Dessa elever uppfattas automatisk som en del av en 

invandrargrupp fastän många av dem kan vara födda i Sverige. Å andra sidan: den 

läroboksförfattare som använder detta begrepp kan ha haft för avsikt att uppmärksamma 

elever på det mångreligiösa samhället som utgör en del av svensk vardag. Därför är det viktigt 

att ta hänsyn till Långströms påpekande att läroböcker ska berätta om den miljö som präglar 

vårt samhälle (Långström 1997). Faktum är att med invandringen har det i Sverige etablerats 

religiösa centra för de olika grupperna som har kommit att bosätta sig i vårt land. Tack vare 
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invandring har vårt samhälle utvecklats till att vara mångreligiöst. Det bör tas upp i 

läromedlen.      

   Det sista verktyget i min mall, ”vetande”, är att definiera vilken kunskap som används i 

framställningen av den ortodoxa kristendomen (Bergström & Boréus 2012). Det grundas i 

min analys kring vissa nyckelord vilka genomsyrar presentationen eller kunskapen om den 

ortodoxa kristendomen respektive ortodoxa kyrkan. Nyckelorden bygger upp en diskurs om 

den ortodoxa kristendomen. Runt orden finns det en viss kunskap som förekommer i den 

ortodoxa diskursen. De nyckelord som jag kommer fram till är: mystik, passivitet, gudstjänst, 

ikoner och ikonostasen. Eftersom dessa nyckelord konstruerar uttalanden om den ortodoxa 

läran i läromedlen förmedlas en viss bild till eleven att uppfatta den ortodoxa troende.  

   Uppfattningen om den ortodoxa kristendomen är i läromedlen följande: Gudstjänsten och 

mystiken är integrerade med varandra. Det är gudstjänsten som ska vara en mystisk 

upplevelse genom att framställas som ”vacker”, ”heligt skådespel”, ”religiös opera” eller att 

det handlar om en ”drama”. Under gudstjänsten byggs denna mystik upp med hjälp av 

”brinnande vaxljus” och ”doftande rökelse”. Passivitet förknippas också med denna del av 

läran, den ortodoxe troende är en ”åskådare” och är ”passiv” och på det sättet upplever 

han/hon en närhet av Jesu Kristi i kyrkan. Det förstärks med helgonen som finns porträtterade 

på ikonostasen i kyrkorummet. Även ikonerna bidrar med en mystisk framställning av läran 

genom att den troende ska känna hur helgonen ”är närvarande” i rummet. Ikonerna verkar 

också som ett förlängand arm år läran och/eller kyrkan genom att de är flyttbara och är en del 

av den ortodoxa troendes hem. Men enligt beskrivningen gör ikonerna mer än bara 

representerar läran och porträtterar personer som har ägnat sitt liv åt kristendomen. Ikonerna 

uppfattas vara ”fönster mot himlen” och hjälper den troende att nå Gud. Men fakta om att 

ikoner också har ”undergörande kraft” kan förstärka en bild av en mystisk lära.  

   Vad innebär denna diskurs? I läromedlen är det tydligt att det mellan den ortodoxa och 

katolska kyrkan finns en oenighet och att den beror på olika tolkningar av kristendomen. Det 

ges ingen närmare förklaring till att dessa olika tolkningar ledde till en slutlig delning. Istället 

förklarar man delningen med en maktkamp där ortodoxa lärda förmodligen kände sig 

tilldelade en lägre status inom en kyrka. Här kan man uttolka tydligt Foucaults begrepp 

”diskursers möjlighetsvillkor” (Bergström & Boréus 2012) och att det handlar om att skapa en 

maktstruktur för att påverka individens uppfattning av ortodoxa läran. Detta, enligt min 

analys, kan också ledda till en anmärkning på auktoritetsfrågan i enlighet med Foucaults 
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tänkesätt (Bergström & Boréus 2012). Det som jag vill lyfta fram är frågan för vem respektive 

vilken sida av kristendomen som hade tillräckligt med inflytande för att skapa ramar för den 

utveckling som skedde. Det som görs i läromedlen skulle också kunna tolkas som frågan om 

vem som har tillräckligt inflyttande för att skapa en rätt tolkning, om än en förenklad 

beskrivning, av den kristna kyrkan och om den ortodoxa läran såsom den framställs i svenska 

läromedlen.  

   Jag har i denna uppsats tittat på vad som förekommer i diskussionen om den ortodoxa läran. 

I nästan alla fall så indelas kristendomen i en östlig och västlig kategori. De kategoriseringar 

som används ger en bild av den ortodoxa läran som en inriktning vilken har förkastat och 

fördömt katolicismen. Det finns enligt mig en alltför stor religionshistorisk betoning av 

kristendomens delning på 1000-talet. Istället bör läromedelsförfattarna fokuseras på att 

förklara de skillnader i tron som finns att spåra i den västliga och i den östliga kristendomen. 

Som det ser ut nu, enlig min undersökning, går det ut på att endast introducera eleven till de 

viktigaste begreppen i den ortodoxa läran. Att förmedla kunskap som kan ledda till en större 

förståelse hos eleverna om inriktningarna försummas dock. 
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4. Slutsats 

 

   I diskursen som kommer till uttryck beskrivs den ortodoxe kristne som en passiv troende 

vars tro är en mystisk upplevelse. Det är svårt för den svenske eleven att sätta sig in i detta 

eftersom det handlar om mysterier som är obegripliga för oss. Den ortodoxa kristendomen 

kategoriseras som en invandrarkyrka i Sverige. Läromedlen producerar en markör mellan 

kristna protestanter, katolikerna och ortodoxa troende genom att ständigt framställa en öst- 

respektive västkristendom med varsitt centrum i Europa. Diskursanalysen lyfter fram 

människans begränsade tillgång till att tala om den ortodoxa kristendomen. När elever talar 

om läran med varandra kommer de använda ord som mystik, invandrarkyrka, skådespel, opera 

och många andra begrepp som har redovisats ovan. 

   Däremot, läromedel anpassar kunskapen till elever som befinner sig på högstadiet och i 

gymnasiet. Meningen är att introducera eleverna till den ortodoxa läran och till en viss nivå 

fördjupa deras kunskap under skolgången. Allt kan inte få plats i ett komprimerat läromedel, 

utan det viktiga är att ta upp begrepp som representerar en religiös inriktning och 

förhoppningsvist ska det leda till elevens nyfikenhet. Min analys visar hur begränsningar i 

form av krav som läggs på läromedelsproduktion kan leda till att läroboksförfattaren 

omedvetet försummar kunskap om den ortodoxa läran med anledningen att utrymmen inte ger 

plats åt vidare fördjupning och/eller förklaring. 

    

4.1 Vidare forskning 
 

   I min uppsats vill jag lyfta fram det som skulle kunna definieras, med hjälp av Foucaults 

begrepp, som ”den ortodoxa diskursens möjlighetsvillkor”. Man kan studera hur 

framställningen av den ortodoxa kristendomen sett ut i läromedel under tidigare perioder, vad 

som har lyfts fram som viktig kunskap och på vilket sätt har ett diskussionsunderlag har sett 

ut. Det jag menar är i fall det har skett en förändring i diskursen, kanske en utveckling som 

leder till större hänsyn och förståelse mellan nationsgränserna och/eller de religiösa 

inriktningarna. Intervjuer med lärare om deras erfarenhet att undervisa om ortodox 

kristendom kan bidra till utvecklingen av denna lära i svenska skolan. Det kan påverka 

insynen hos läromedelsförfattarna gällande urvalet av kunskapen samt hur språket konstruerar 
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en bild. Det skulle vara betydelsefullt också att göra intervjustudie med elever och hur de 

uppfattar den ortodoxa kristendomen.  
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5. Sammanfattning 
 

   I en läromedelsdiskurs framställs ortodox kristendom som en främmande religion som är 

svår att uppfatta och/eller förstå för den västerländske protestantiske eller katolske kristne. 

Informationen om läran är kortfattad och inriktad på att skildra den som bland annat mystisk, 

passiv och prästinriktad. Gudstjänsten förklaras i termer av ”skådespel”, ”drama” ”religiös 

opera” med mera.  

   Jag kommer fram till min slutsats genom att göra en textanalys av läromedel i ämnet 

religionskunskap på högstadiet och gymnasiet. Till mitt arbetssätt använder jag mig av min 

tolkning av Foucaults diskursanalys. Meningen är att redogöra för hur den ortodoxa 

kristendomen behandlas i det svenska utbildningssystemet.  

   Med hjälp av diskursanalytiska begrepp söker jag efter de ord, begrepp, kategorier eller 

teman som är mest användbara i skolan. Min intention är att diskutera vad för resultat 

kunskapen ger, det vill säga vilken uppfattning konstrueras för eleven.  

   Mitt empiriska material består av läromedel som inte är äldre än två år och det är 

sammanlagt åtta böcker. Forskningsläge behandlar läromedel och det har visat sig att det inte 

har gjorts tidigare studier om den ortodoxa kristendomen i svenska läromedel.  
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