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Abstract  
 

This paper is based on a qualitative textbook analysis aiming to investigate what image four 

selected textbooks, designed for religious education course 1 in Swedish upper secondary 

school, gives about the Swedish citizen in relation to religion and Christianity, focused on 

Protestant and Orthodox orientations. And further discuss if it is recognizable and associated 

with the social context Swedish students live in today. This by examining how the textbooks 

describe religion, the contemporary religiosity in Sweden and the construction of Christian 

Protestants in relation to Orthodox Christians . The material was analyzed in relation to 

previous research, and this papers theoretical basis based on new published literature 

distributing with contemporary perspectives on the religious landscape - private religiosity in 

a globalized society and young people’s ability to create meaning, the postsecular Swedes and 

understanding of religion and Christianity in the postsecular classroom.   

 The contemporary religious understanding and production of the religious human, 

and in this case exactly Christian Protestants and Orthodox, do not seem to be associated with 

the social context that Swedish students live in today. The lack of education of contemporary 

religiosity perspective, and the maintaining of social power structures demands for a critical 

discussion about the didactic challenges in Swedish religious education.   
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1. Inledning  
 

Undersökning på undersökning visar på religionsämnets impopularitet hos svenska elever 

sedan senare delen av 1900-talet. Befintlig forskning pekar på att elever upplever 

religionskunskapsundervisningen som irrelevant och tråkig då den bygger på stereotypa, svår 

identifierade, andrafierande framställning av religion och religiöst utövande (Hartman 2011, 

Bergendahl 2015). Eleven förväntas ändå utveckla ”kunskaper om människors identitet i 

förhållande till religioner och livsåskådningar” (Lgr 11:137) och för att uppnå betyget E i 

religionskunskap kurs 1 förväntas eleven bland annat kunna precisera världsreligionernas 

kännetecken i det samtida Sverige och i sin analys förklara enkla samband och slutsatser om 

religion i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv 

(Lgr 11:139). Här har val av läromedel och dess innehåll och möjlighet till reflektion en viktig 

roll. Läroboken har en fortsatt stark ställning i den svenska skolan, den används inte enbart i 

undervisningssammanhang tillsammans med elever, utan ligger ofta till grund för planering, 

urval och upplägg av undervisningen. Många lärare beskriver läroboken som legitimerande 

och förväntar sig att den innehåller allt som krävs för att uppfylla de nationella 

styrdokumentens krav på undervisningen (Ammert 2011). Den religionsinriktade 

läromedelsforskning som finns tillgänglig har fokuserat främst på läroboken och då analyserat 

islam, hinduism eller buddismens framställning, orsaker till och konsekvenser av en stereotyp 

och andrafierande beskrivning av nämnda religiösa inriktningar. Det har även bedrivits en hel 

del läromedelsanalyser med genusperspektiv. Studier handlar då ofta om gestaltningen av ”de 

andra” i förhållande till ”oss” eller framställningen av kvinnan i förhållande till mannen. Det 

är alltså ofta det ”avvikande” som studeras i relation till det normativa. Går det att göra tvärt 

om? Studera det normativa i förhållande till det avvikande.  

Jag upplever det som paradoxalt att Sverige ofta beskrivs som ett sekulariserat samhälle 

samtidigt som en majoritet av eleverna som går i svenska skolan ändå antas ha sin bakgrund i 

kristendomen. Läroplanen särskiljer dessutom kristendomens betydelse för det svenska 

kulturarvet. Under min gymnasietid i Södertälje antogs jag som etnisk svensk vara antingen 

protestant eller sekulär ateist och inget annat, mina syrianska klasskamrater antogs vara 

ortodoxa utan undantag. Och det får mig att undra, hur gestaltas den samtida kristendomen i 

läroboken? Är den också svår att identifiera sig med, andrafierande och stereotypisk? Om så 

är fallet, hur skulle religionskunskapsundervisningen kunna utformas för att den svenska 

skolans elever ska finna den intressant och givande? 
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Syfte och frågeställning  

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilken bild ett urval av läroböcker ämnade 

för religionskunskap 1, ger av svenska medborgare i relation till religion och kristendom, med 

fokus på protestantisk och ortodox inriktning. Och vidare diskutera om den är 

igenkänningsbar och förankrad i den samhällskontext svenska elever lever i idag. Syftet 

konkretiseras genom att besvara frågeställningarna nedan:  

a) Hur framställs religion i läroböckerna? 

b) Hur framställs den samtida religiositeten i Sverige? 

c) Hur framställs kristna protestanter respektive ortodoxa? 

d) Är den bild som framställs av religion och det samtida religiösa samhället förenligt 

med den samhällskontext som svenska elever lever i idag?  

 

Uppsatsens disposition  

 

Uppsatsens inleds med ett en bakgrundbeskrivning där tidigare forskning om läromedel som 

argumenterar för läromedels roll som didaktisk kompass, sedan presenteras en kort 

beskrivning av religionskunskapsämnets utformning i Sverige och avslutningsvis en 

förklaring till vilken religionsförståelse som denna uppsats analys och diskussion grundar sig 

på. Sedan presenteras tidigare forskning i ämnet, den första delen ger olika perspektiv på 

läromedelsforskning och den andra delen ger en forskningsöverblick av genomförda 

läromedelsanalyser på religionskunskapsböcker med ett funktionellt perspektiv. Efter det 

presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt som består av ett avsnitt om privatreligiositet i 

ett globalt samhälle, ett avsnitt om det postsekulära klassrummet och ett avsnitt om 

postsekulära svenskar och kristendomsförståelsen. Sedan följer en redogörelse av uppsatsens 

metod: urval, material, genomförande och metodreflektion. Därefter kommer uppsatsens 

analys med uppsatsens frågeställningar som rubriker. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av slutsatser och en avslutande diskussion, följt av en referenslista.   
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2. Bakgrund  

 

Uppsatsens bakgrund består av tre delar. Den första delen behandlar forskning om läromedel 

och framförallt lärobokens användning och betydelse för undervisningen och lärarens 

didaktiska val. Den andra säger något om den svenska religionskunskapsundervisningens 

utveckling. Och den tredje delen behandlar begreppet religion ur ett funktionellt och 

substantiellt perspektiv, en religionsförståelse som denna föreliggande uppsats grundar sig i.  

 

2.1 Läromedel som didaktisk kompass  

 

Läromedel, eller läroböcker som analyseras i denna uppsats, är någonting som har använts 

inom utbildning i alla tider, från katekesen till nutida läroböcker. Textens roll är fortfarande 

central i dagens utbildningssystem trots den moderna teknikens genombrott i skolan och 

enligt den befintliga forskningen utgör läroboken fortfarande det viktigaste verktyget i 

undervisningen (Svensson, Ammert, Englund, Karlsson 2011 m.fl.). Läroboken har inte 

enbart en dominerande ställning i den faktiska undervisningen, eller som referensverktyg till 

övrigt material. Studier visar även på att läroboken har stor betydelse för ämnets planering, 

urval och upplägg (Ammert 2011). Många lärare använder sig av läroboken då de upplever att 

den har en legitimerande funktion och förväntar sig att den utgår ifrån de nationella 

styrdokumenten som läroplan och kursplan och därmed uppfyller de krav som förväntas på 

undervisningen (Englund 2011). Forskning visar även att läroboken har olika roller beroende 

på den undervisande lärarens kunskapssyn och rutin, men även att undervisningsämnets spelar 

stor roll. Läroböcker tenderar att ha en större betydelse för undervisning i matematik, 

naturvetenskapliga ämnen och språk än i de humanistiska ämnena samhällskunskap och 

religion där lärarna använder sig mer av övriga läromedel, så som debattartiklar, 

skönlitteratur, studiebesök och digitala medier (Englund 2011). Men även om läraren hämtar 

material från andra medier så förblir läroboken ändå ledande (Ammert 2011). Läroboken är i 

vissa fall den enda bok som många elever någonsin läst (ibid.) och den går ut till en bred 

grupp unga människor som inte har erhållit tillräckligt stor kunskap för att kunna förhålla sig 

kritiskt och distanserat till lärobokens innehåll (Karlsson 2011).  
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2.2 Svensk religionskunskapsundervisning  
 

Religionskunskapens utformning och didaktiska överväganden skiljer sig åt markant inom 

den europeiska unionen. Majoriteten av länderna inom EU bedriver konfessionell 

undervisning, en del läser enbart om just sin religiösa tillhörighet, en del tar med 

utgångspunkt i den egna tillhörighet sig an att studera andra religioner och livsåskådningar. 

Sverige är det enda landet som bedriver enbart icke-konfessionell, obligatorisk 

religionsundervisning i skolan, finansierad och styrd av statliga riktlinjer (Schreiner 2002, 

Berglund 2015). Sven Hartman (2011) redogör genom en analys av läroplansutveckling för att 

religionsundervisningens utformning, plats och innehåll har förändrats markant sedan tidigt 

1900-tal. Han beskriver en utveckling där tre olika sätt att se på den didaktiska ”vad” aspekten 

i undervisningen går att urskilja, till en början var syftet att eleven skulle läras in i en religion, 

för att sedan lära av en religion för att till sist utmynna i en lära om religion. 

2.3 Substantiell och funktionell religionsförståelse   

 

För att studera religionskunskapsundervisningens innehåll och utformning behövs ett 

klargörande av vad som kan tänkas inkluderas inom begreppet religion. Religion är ett 

omdiskuterat och svårtolkat begrepp. Det råder ingen akademisk konsensus och en fullständig 

redogörelse för begreppets tänkta betydelser ryms inte i denna uppsats. Vad som däremot bör 

poängteras inledningsvis är att det är ett begrepp färgat av en västerländsk religionsförståelse 

som är konstruerad med kristendomen som modell (Thurfjell 2015:72). De definitioner som 

finns går dock att dela upp, grovt, mellan två typer av definitioner (Svensson & Arvidsson 

2010:12). Den substantiella religionsförståelsen och den funktionella religionsförståelsen. De 

definitioner som ryms i den substantiella förståelsen har ett innehållsligt fokus, där religion 

förstås som någonting som förväntas innehålla exempelvis en tro på en Gud eller högre makt, 

olika dogmer eller trossatser. Medan de definitioner som ryms i den funktionella förståelsen 

fokuserar på religionens betydelse/funktion för individ och samhälle och vad den faktiskt gör, 

här beskrivs religion ibland som meningsskapande, gemenskap och tröstingivande. Problemet 

med denna grova uppdelning är att det som inryms i den substantiella religionsförståelsen ofta 

blir allt för snävt och olika traditioner som vi förstår som religiösa definieras inte som religion 

på grund av de snäva antaganden som inkluderas i begreppet. I motsats till den funktionella 

religionsförståelsen som kan uppfattas som för vid istället, i den definitionen kan idrott och 

andra hobbys också ges religiös innebörd (ibid.)  



8 

 

3. Tidigare forskning  
 

Den tidigare forskningen som presenteras i detta avsnitt handlar dels om läromedelsforskning 

generellt på såväl internationell som nationell nivå samt olika perspektiv på 

läromedelsforskning. Därtill kommer en redogörelse av tidigare granskningar av 

religionskunskapsläromedel med ett funktionellt perspektiv.    

 

3.1 Läromedelsforskning 

 

I och med att den statliga granskningen av läromedel försvann när statens institut för 

läromedelsinformation lades ner 1991 så kom ansvaret för urval och kvalitetssäkring bli helt 

decentraliserat och avgörs av skolan och då framför allt av den undervisande läraren. I den 

nya lärarutbildningen betonas vikten av att ge lärarkandidaten kunskap och redskap för att 

kunna kvalitetsgranska läromedel1 En rapport som publicerades av tidningen Skolvärlden 

2014 problematiserar detta och det hävdas att det finns en stor diskrepans i förväntningen på 

lärarnas faktiska möjligheter till läromedelsgranskning. Rapporten visar att åtta av tio lärare 

inte hinner granska läromedel, vilket leder till stora brister i utbildningens uppdrag.    

Även om staten numer inte ansvarar för kvalitetsgranskning av läromedel genomförs flertalet 

granskningar av både forskare på världens olika universitet och olika internationella 

branschorganisationer. Branschorganisationen Svenska läromedel ingår exempelvis i 

Educational Publishers Forum inom International Publishers Association, vars syfte är att 

lyfta kvalitetsgranskning och rapportera om olika läromedel2. Läromedelsanalys är ett globalt 

forskningsområde och har pågått under många år. Den finns en läroboksanalys som behandlar 

bilden av islam i läroböcker i USA publicerad så tidigt som 1969. Och redan 1995 skrev 

Sewall artikeln Religion an the classroom – what the textbook tell us, om vikten att studera 

läromedel och förstå dem ur ett större samhällsvetenskapligt perspektiv. Det bör dock 

poängteras att läromedelsgranskning ändå är ett relativt nytt forskningsområde, då läromedel 

används som undervisningsunderlag betydligt längre än läromedelsforskning bedrivits.  

                                                           
1 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-

1.181769. 

 
2 http://svenskalaromedel.se/internationellt-3/  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
http://svenskalaromedel.se/internationellt-3/
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Som ett resultat av terrorattacken den 11 september 2001 granskades läromedel som används i 

fyra länder i mellanöstern; Turkiet, Egypten, Iran och Palestina, för att se hur de representerar 

kristendomen och det västerländska samhället. Fyra års arbete ledde fram till rapporten The 

Representation of Chistianity and the West in School Textbooks in the Middle East. Main 

conclusions and findings of a German research Projekt (2006) vars konklusion var att det inte 

gick att finna en entydig bild av kristendomen eller västerlänningen i de fyra länderna, men 

författarna uppmanar till dialog för religiös tolerans och fredsbevarande arbete, författaren 

understrykte dock att bilden av kristendomen behöver nyanseras. Wiseman (2014) 

publicerade, som ett svar på denna rapport, artikeln Representations of Islam and Arab 

Societies in Western Secondary Textbooks, där presenteras en undersökning av 72 läroböcker 

från 15 länder i västvärlden och Israel och kommit fram till att islam och det arabiska 

samhället ofta framställs stereotypiskt och som våldsamma, att muslimer är socialt, politiskt 

och ekonomiskt undertryckta och religiöst och ideologiskt förtryckta. Bilden av islam och den 

arabiska världen i läromedel är ett väl utvecklat forskningsfält där de flesta kommer fram till 

liknande bild som Wiseman.   

Niklas Ammert (2011:28) delar upp läromedelsanalyser i tre olika perspektiv. Processuell, 

strukturell och funktionell. Studier med det processuella perspektivet analyserar läroboken 

som en del i en process, ur en samhällelig kontext, från förlag och läroboksförfattare till 

slutprodukt. Det strukturella perspektivet analyserar läroboken för att se vad som kan ha 

påverkat vid lärobokens tillkomst och vidare analysera verkan och orsak av dessa 

påverkningsprocesser. Och slutligen det funktionella perspektivet, som denna uppsats utgår 

ifrån, där analyseras läroboken utifrån vad den förmedlar och kan tänkas ha för konsekvenser 

för vad elever faktiskt tar till sig. ”Lärobokens funktion kan handla om att identiteter befästs 

eller att maktpolitik legitimeras. Läroböckerna är en del av den socialisationsprocess där 

människors syn på sig själva och på samhället i dåtid, nutid och framtid skapas.” (Ammert 

2011:33). Funktionen kan studeras på tre olika sätt. Det första handlar om urval och hur 

läromedel i realiteten används, sådan forskning stod att läsa under rubriken bakgrund i denna 

uppsats. Och går även att läsa om i flertalet rapporter från skolverket, som exempelvis 

Läromedlens roll i undervisningen: grundskolelärarens val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (2006). Det andra funktionella perspektivet 

analyserar hur lärobokens innehåll mottas och hur elever kan tänkas uppleva det innehåll och 

perspektiv som presenteras. ”Här står elevernas möte med innehållet i centrum. Det är här vi 

kan undersöka vilka kunskaper och färdigheter hos eleven som kan stimuleras genom 
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läroboken och därmed vilka eventuella resultat man de facto kan uppnå med hjälp av 

läroböckerna.” (Ammert 2011:37). Och den tredje funktionen handlar om vilket innehåll och 

perspektiv som läroboken förmedlar till eleverna (Ammert 2011:35). Detta är någonting som 

denna uppsats kommer att undersöka och därför ges mer utförliga exempel på sådana studier i 

följande avsnitt.   

 

2.3 Tidigare läromedelsanalyser   

 

Kjell Härenstam är professor emeritus i religionsvetenskap från Karlstads universitet. Han har 

publicerat ett flertal studier som berör läromedelsforskning, bland annat hans avhandling 

Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap (1993), samt Kan 

du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap (2000). Han har även 

skrivit rapporten En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker (2006) på uppdrag av skolverket, där hans undersökning avgränsat sig till fokus på 

islam och hinduism. I rapporten kommer han fram till att bilden av islam har förbättrats sedan 

tidigare studier han gjort. Han spekulerar kring orsakerna till detta och menar att en orsak helt 

enkelt kan vara att det bor fler människor som identifierar sig med islam i Sverige idag och 

därmed fler som kritiskt ifrågasätter det som framställs, samt att undervisning som behandlar 

islam har legat under lupp och problematiserats i många år, inte minst i media. Han menar på 

att ”ingen seriös läromedelsförfattare kan idag undvika att diskutera text och bildval med 

muslimska företrädare.” (Härenstam 2006:47). Hinduismen framställs dock fortfarande 

stereotypiskt och exotifierande, en orsak torde, enligt Härenstam, vara att hinduismen inte fått 

lika stort medialt utrymme och läroboksförfattarna har därför inte samma ”krav” på sig när 

det kommer till att presentera en reflekterad, nyanserad bild av hinduism.  

Härenstam diskuterar även läroboksförfattarnas utmaningar, det är svårt att 

återge en rimlig bild av en religion i kort omfång. Läroboken förväntas stå på forskningsgrund 

samtidigt som läroboksförfattaren inte kan förväntas ha tillräckligt med kunskap för att ge en 

fullständig bild. Samtidigt problematiserar han att kunskap alltid handlar om val, och att dessa 

val ofta underbyggs av maktförhållanden och värderingar. ”Urvalet av kunskaper, både i text 

och bild, är alltså en fråga om vad man värderar som väsentlig kunskap. Där spelar det en 

avgörande roll vilken målsättning skolan ska ha med undervisningen i religionskunskap 

(Härenstam 2006:8).  
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Vidare skriver han att ”en grundläggande fråga är vidare om läroboken ifråga ger en bild av 

en religion som någon monolitisk enhet eller om det framkommer att en religion kan tolkas 

och levas på rätt olika sätt i olika kulturer och att detta är faktorer som medför förändringar” 

(Härenstam 2006:18). Detta är viktigt att medvetandegöra för skolans elever då det som väljs 

ut som väsentlig kunskap om en religion får representera vad dessa elever kan förstå om den 

religionen, men även hur de uppfattar sig själva.   

Jonas Otterbeck är professor i islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid 

Lunds universitet. Han har bland mycket annat skrivit artikeln Vad kan man egentligen 

begära? – läromedelstexter om islam, som grundar sig i en undersökning där han analyserat 

sju läromedelstexter. Han gör en diskursanalys där han bland annat tittar på den generella 

strukturen, enkla fel och utelämnad information, osynliggörandet av annan än stereotyp islam 

m.m. Han kommer fram till att en hel del faktafel infinner sig i beskrivningen av islam och att 

urvalet kan ifrågasättas. Faktafelen grundar sig enligt Otterbeck på författarnas oförmåga att 

problematisera stereotypa framställningar och ”fel som beror på en blindhet hos författaren, 

när felen uppstår på grund av att författarna inte ser att de reproducerar ordningar som de 

kanske egentligen inte ställer upp på”(Otterbeck 2004:57). Detta kan röra allt från 

beskrivningar av Koranens innehåll och roll till berättelser av Muhammeds uppenbarelse. Han 

presenterar i sin slutdiskussion punkter på vad en faktiskt borde kunna begära av en 

läroboksförfattare, han efterlyser exempelvis ökad reflektion, ett större mått av konsekvens, 

ett förtydligande av vilka perspektiv textens helhet och delar grundar sig i och kanske fram för 

allt en frigörelse från tidigare läromedelspresentationer. I nuläget upplever många elever att 

de inte känner igen sig i beskrivningen av deras tradition: 

Unga muslimer från Malmö som jag samtalat med är bekymrade över det som de får läsa 

om islam i böckerna. En del är djupt kränkta, andra förbryllade. De känner inte igen 

helhetsbeskrivningen av sin religion. De flesta unga muslimer vet i och för sig inte så 

mycket om islamiska teologier eller om historieforskning om islam och kan inte precisera 

kritiken, men de känner att något är fel. Texterna faller i två fällor, dels orientalismens 

som skapar avstånd till islam, dels islamismens som genom att skaffa sig 

tolkningsföreträde kan tysta andra islamuttryck. Genom texterna stigmatiseras en del av 

skolans elevers tro. I mening efter mening konstrueras muslimska elever som annorlunda 

än vad ”vi” är, när de de facto är en del av detta samtidssvenska ”vi”. (Otterbeck 

2004:71).   
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Detta är någonting som även Jenny Berglund lyfter i artikeln Etnografiska glasögon på 

religion i vardagen (2011), där hon belyser ”fallgropar” associerade med religionskunskap 

undervisningen. Den främsta är en allt för generell beskrivning av religiösa människor och 

dess utövning vilket leder till stereotypa framställningar. Ofta får de mest fromma och 

praktiserande anhängarna statuera exempel och den pluralism som förekommer i alla 

religioner hamnar i skymundan. Detta kan leda till att viss religion och religiösa människor 

andrafieras och exorciseras. 

Masoud Kamali är professor i socialt arbete verksam på Mittuniversitet och vid centrum för 

multietnisk forskning vid Uppsala universitet. Han har bland annat publicerat studien 

”Skolböcker och kognitiv andrafiering” (2006) i rapporten Utredningen om makt, integration 

och strukturell diskriminering. Han har gjort en innehållsanalys på sju böcker ämnade för 

religionskunskap och historia i gymnasieskolan. Han studerar hur ”vi” definieras i relation till 

”de andra” genom att analysera utsagor, mönster och tendenser i respektive lärobok. Hans 

avgränsning är islam, hinduism och kristendom, där islam och hinduism får statuera som ”de 

andra” och kristendomen som ”vi”. Bilden av islam och hinduism är som tidigare forskning 

visat oftast andrafierande och stereotypa. Kristendomen där emot har en helt annan 

förutsättning enligt Kamali, kristendomen får generellt större utrymme än övriga religioner 

och målas upp som en del av ”vår kultur och identitet”. Det multireligiösa samhället 

framställs ofta som problematiskt och som en direkt orsak av ökad invandring. Läroböckerna 

tycks vända sig till en ”majoritetssvensk” läsare där ”vi” konstrueras som överlägsna, kristna 

västerlänningar i en europeisk kultur. Och Kamalis analys pekar på att de religionsböcker han 

granskat har ett kristocentriskt förhållningssätt i förhållande till övriga religioner.  ”Med andra 

ord, utbildningsinstitutionerna tillhandahåller lärarna det maktmedel som ger dem legitim 

makt att genom utbildning återskapa den symboliska föreställningen om ”verkligheten”, om 

”rätt” och om ”fel”. Följaktligen blir reproduktionen av status quo med dess makthierarkier 

och den eviga indelningen av samhället i ett ”vi” och ett ”dem” en del av utbildningssystemets 

mekanismer” (Kamali 2006:49). Detta perspektiv ges ytterligare stöd i Kerstin von Brömssen 

avhandling Tolkningar, förhandlingar och tystnader (2003), där hon kommer fram till att det 

förekommer en svensk hegemoni trots det mångkulturella klassrummet och att eleverna 

upplever att deras kunskaper och iakttagelser om kultur, religion och språk inte inkluderas i 

undervisningen. Anders Karlssons licentiatuppsats Vilket religionskunskapsämne? 

Ämneskonstruktioner i religionskunskap på gymnasiet med samtalsförhandlingar i centrum 

(2015), kommer bland annat fram till att det i Sverige råder en stark sekulär norm i 
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klassrummet och att religion och religiösa människor ofta främlighetgörs och stereotypiernas. 

Detta är någonting som även Jenny Berglund (2013:173) lyfter i artikeln Swedish Religion 

Education: Objective but Marinated in Lutheran Protestantism? där hon redogör för en 

kritisk diskussion om den svenska skolans icke-konfessionella uppdrag och kritiska röster från 

olika religiösa samfund som anser att den svenska skolan framställer ateism och sekulära 

livsåskådningar som ideal.  

Analyser av läromedel med ett funktionellt perspektiv tenderar till synes att ha med makt att 

göra. Någonting som Klas-Göran Karlsson (2011) poängterar i sitt kapitel i antologin Att 

spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik där han diskuterar två 

tolkningsmönster:  

Den ena är att läroboken anses vara en maktens spegel, ett uttryck för de maktägandes 

ideala självförståelse och vilka att behålla sin maktposition genom att socialisera och 

disciplinera eleverna och de blivande medborgarna. Den andra är att läroboksförfattaren 

och dennes verk anses vara ett lydigt respektive effektivt redskap för denna makts 

ambition att prägla elevers och blivande medborgares identiteter och världsbilder. 

(Karlsson 2011:45)  

Som forskningsöversikten visar så handlar större delen av forskningen av läromedel om att de 

stereotyperar och förfrämligar ”de andra” vilket leder till upprätthållande av makthierarkier 

men också att en stor andel elever inte känns sig representerade i undervisningen då ”deras” 

religion blir oidentifierbar. Min avsikt är att studera hur ”vi” gestaltas i läroböckerna. De 

samtida kristna med fokus på protestantiska och ortodoxa inriktningar. Är den bild som 

framställs av kristna också stereotypiserade och därmed oidentifierbara? Och går det att, 

bortom fokuseringen på ”vi” och ”dem”, att dra några generella slutsatser om 

religionskunskapsundervisningens perspektiv och innehåll?  
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4. Teori   

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt bygger på nypublicerad litteratur som behandlar samtida 

perspektiv på det religiösa landskapet, där globalisering, sekulariseringsteser, individualism 

och privatreligiositet senare sätts i relation till samtida religionskunskapsundervisning. 

Teoriavsnittet är indelat i tre delar, den första delen behandlar privatreligiositet i ett 

globaliserat samhälle och ungdomars förutsättningar till meningsskapande. Den andra delen 

handlar om det postsekulära klassrummet där bland annat undervisningsfokuseringen på de 

fem världsreligionerna problematiseras. Och den tredje delen handlar om de postsekulära 

svenskarna och kristendomsförståelsen; den utbredda förståelsen av Sverige som ett 

sekulariserat och avkristnat land samtidigt som synen på ”de andra” som religiösa består.  

 

4.1 Privatreligiositet i ett globaliserat samhälle  

 

Globaliseringen beskrivs ofta som en orsak till förändringen i det religiösa landskapet. 

Modern kommunikation har gjort världen till en mer överskådlig plats där vi blir allt mer 

medvetna om mänsklighetens pluralism. Denna utveckling tycks aktualisera teologiska 

frågeställningar om grupper, nationers och inte minst individens roll i det globala samhället 

(Gardell 2011:22).  

Detta medför att det meningssystem och världen som utvecklats och hållit för sanna av 

huvudfårorna i de olika kulturerna nödvändigtvis blir relativiserade. Globalkulturen 

relativiserar alla andra kulturer och organiserade meningssystem inklusive de religiösa 

(Gardell 2011:22).  

I och med att det som tidigare var främmande nu är bekant blir också det som vi alltid 

uppfattat som naturligt bekant i sin tur främmande, vilket kan liknas vid en identitetskris. Och 

här kan vägarna till att finna nya identifikationsmarkörer ta olika riktning. Och ena sidan finns 

det studier som pekar på att ett resultat av framväxten av det globala samhället är att religiösa, 

kulturella och nationella gränsdragningar blir allt viktigare för vissa (Andersson & Sander 

2015:82). Och andra sidan tycks det, som ett svar av det globala multireligiösa samhället 

finnas ett intresse för religiösa traditioner att förändras och anpassas efter den nya 

samhällskontexten (Andersson & Sander 2015:16). 
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Som ett resultat av bland annat globalisering, det mångkulturella samhället och framväxten av 

det individualistiska idealet har privatreligiositet vuxit fram, i skuggan av forskning som visar 

på svenskarnas låga religiösa engagemang i traditionellt organiserad religion (Pettersson 

2011:35). I en mer privat livsfrågeorienterad religiositet söker individen svar på olika 

menings- och livsfrågor hämtade från tidigare skilda religiösa traditioner (ibid.). Andersson & 

Sander skriver att:  

Ungdomars förmåga att i olika sammanhang om- och nytolka religiösa traditioner visar 

att religion och religiositet har övergått från att vara något ”tillskrivet” till att bli 

pragmatiskt motiverade rationella val. Denna ”subjective turn” anses av många 

individualiserings- eller subjektiviseringsteoretisker som något av det väsentligaste som 

hänt inom religionens värld de senaste decennierna. Senmodernisering och globalisering 

innebär att framför allt ungdomar blir ”kulturellt friställda” och både kan tvingas att 

”välja, utprova och erövra sin identitet”.( Andersson & Sander 2015:107).  

Ungdomar tycks alltså ovilliga att identifiera sig med ”färdigpaketerade” religiösa system och 

kollektiva ideologipaket. Denna utveckling leder i sin tur till motsättningar då skolan, 

hemmets och andra delar av samhällets uppfattning av religion och identitet ofta stämmer 

dåligt överens med ungdomars egna behov och förväntningar (Andersson & Sander 

2015:109). 

 

4.2 Det postsekulära klassrummet 

 

I antologin Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp 

problematiserar författarna religionskunskapsundervisningens utformning och att berörda 

styrdokument är relativt oförändrade sedan 1960-talets revidering av läroplanen, detta trots att 

det religiösa landskapet har förändrats markant: ”Den traditionella inriktningen på de stora 

världsreligionerna består, har till och med kanske förstärkts, medan ungdomar inte sällan 

lever i en privatreligiös verklighet som ser helt annorlunda ut.” (Thalén & Carlsson 2015:7). 

Detta leder i sin tur till att de didaktiska frågor som läraren står inför i planeringen av sin 

undervisning aktualiseras; vad förväntas jag lära ut, hur ska jag göra det och varför ska jag 

göra det?  

Det är vanligt att lärare i religionskunskap (befogat med tanke på styrdokumentens 

målstyrning) bygger upp undervisningen med fokus på världsreligionerna, ett sådant 

undervisningsfokus landar lätt i en undervisning om ”de andra” och tar enligt Carlsson 
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(2015:55) inte elevernas egna livsfrågor på allvar. Detta är problematiskt då den enskilda 

eleven får svårt att uppfatta relevansen av religionskunskap då den enbart fokuserar på ”de 

andra” och dessutom finns det en risk att ”de andra” gestaltas som någonting homogent 

snarare än heterogent (ibid).   

Som bokens titel antyder så använder sig författarna av begreppet postsekulär i sin 

beskrivning och problematisering av att religionskunskapsundervisningen har andra 

förutsättningar idag än på 1960-talet. Men begreppet låter sig inte lätt definieras, Thalén och 

Carlsson (2015) ger exempel på inte mindre än sju olika betydelser av begreppet postsekulär, i 

denna omskrivning väldigt förenklade; I vissa fall används begreppet för att belysa 

upplösningen av den upplysningsfärgade ideologi som antog att religionen skulle försvinna i 

det ”upplysta samhället”, en idé som inte tycks besannats i dagens samhälle (Thalén & 

Carlsson 2015:8). I andra sammanhang används begreppet för att förklara en större kulturell 

förändring, där de som beskrivs som ”det sekulära” fått lov att ge vika för ”det religiösa” 

(ibid). Ytterligare en tolkning av vad begreppet kan belysa är av kulturfilosofisk karaktär och 

syftar till att studera hur ”det sekulära” och ”det religiösa” tycks gå in i varandra allt mer, och 

bilda en slags sekulär-religiös-hybrid, vilket används i beskrivningen av vissa samtida andliga 

företeelser (Thalén & Carlsson 2015:9). Ett fjärde perspektiv av begreppet är diskussionen om 

religionens återkomst som figurerar flitigt, främst i diskussioner om andlighet och hälsa i 

samtiden (ibid). Författarna ger sedan exempel på Jürgen Habermas samhällsvetenskapliga 

definition samt två inom akademiska perspektiv. Thalén & Carlsson argumenterar vidare för 

att det postsekulära klassrummet, i vissa betydelser, redan är här: ”Såväl lärare som elever är 

påverkade av den nya tidsandan där religionen återigen fått en ökad betydelse i samhället. 

Mycket tyder på att en ny karta har börjat ta form där äldre polariserade framställningssätt – 

motsättningen mellan vetenskap/förnuft och religion och den skarpa uppdelningen mellan 

”religiöst” och ”sekulärt” – inte längre är gångbara som självklara utgångspunkter.” (2015:12) 

Carlsson och Lantz (2015) aktualiserar två ”problemområden” som undervisande 

religionskunskapslärare står inför, dels den svårfångade eleven och dels innehållsfrågan 

kopplad till religionsundervisningen. För att religionskunskapsundervisning ska kunna uppnå 

de mål som styrdokumenten förespråkar behövs ”förståelse om och av elevernas 

föreställningsvärldar”(Carlsson & Lantz 2015:194). Läraren behöver förstå att elevers 

uppfattningar om religion och livsfrågor är mer komplexa än antingen sekulariserade eller 

religiösa och att de elever som identifierar sig som religiösa inte enbart är institutionellt, 

traditionellt troende, med det inte sagt att det inte skulle finnas några elever i klassen som 
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identifierar sig som t ex kristna eller muslimer. Läraren behöver även medvetandegöra 

”individuell pluralitet där elever kan vara präglade av flera olika föreställningsvärldar som 

dessutom är sammanlänkade på olika sätt.”(Carlsson & Lantz 2015:194) samt ta i beaktning 

att elevernas föreställningar troligen kommer att förändras i takt med att de får nya perspektiv, 

de är inte statiska aktörer. Och det är inte ovanligt att eleverna finner vägledning via 

subjektivt skapande föreställningsvärldar, som finns representerade i populärkulturen. Denna 

individuella tolkning har betydelse för elevens livshållning, någonting som bör påverka 

religionskunskapens urval och innehåll. Carlsson & Lantz (2015:194) argumenterar för att 

läraren, genom att möta eleven där hen befinner sig, möjliggör för livslång kunskap och 

meningsskapande hos eleven ”Kunskap och medvetenhet om elevers individuella och 

kollektiva mångfald tillsammans med en förståelse för potentiell föränderlighet skapar 

förutsättningar för en relevant samtida religionsundervisning.”(Carlsson & Lantz 2015:195).  

 

4.3 Postkristendom och den samtida kristendomsförståelsen  

 

David Thurfjell, religionshistoriker och professor på Södertörns högskola har skrivit boken 

Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen (2015), som fått stor medial 

uppmärksamhet. Thurfjell problematiserar det paradoxala i att Sverige ofta beskrivs som ett 

av världens mest sekulariserade länder, samtidigt som 79 % av Sveriges medborgare är 

medlemmar i olika religiösa samfund (Thurfjell 2015:29). Många svenska medborgare firar 

påsk och jul, gifter sig och döper sina barn i kyrkan, men kallar sig ändå varken troende eller 

kristna. Hur kommer det sig?  

Som diskuterats tidigare finns ett minskat intresse för traditionell, institutionaliserad religion. 

Samtidigt som den utbredda bilden av Sverige som fullt sekulariserat och avkristnat samhälle 

numer ses som överdriven, det talas om förändring snarare än försvinnande. ”Ett tecken på 

detta är att många av de som anger att de inte tror på Gud, samtidigt svarar jakande på frågan 

om de tror på ”något slags ande eller livskraft” eller om de tror att ”Gud är något inom varje 

människa snarare än utanför”. År 2005 gav 53 % av svenskarna ett jakande svar på denna 

fråga, vilket är näst flest i Europa.” (Thurfjell 2015:25)  

Fokus i Thurfjells studie är de postkristna svenskarna, begreppet postkristen beskrivs som 

mittfåran mellan de svenska medborgare som identifierar sig som fullt sekulära och de som 

identifierar sig som troende kristna, vilket utgör Sveriges majoritetsbefolkning.  
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En orsak till svenskarnas självbild som oreligiösa ses av Thurfjell (2015:39) som ett resultat 

av kristendomsförståelsens utveckling under 1900-talet. Vad som läggs in i ordet kristen har 

förändrats. Ordet kristen går från att ha inkluderat egenskaper som solidaritet, medkänsla, 

rättvisa m.m. för att sedan reduceras till att handla om en tro på Jesus, frälsning och 

engagemang på gudstjänster. Detta leder till att den majoritet som Thurfjell benämner som 

postkristna inte känner att de kan identifiera sig med varken ordet kristen eller ordet sekulär. 

Thurfjell problematiserar fenomenet ”att vi över huvud taget tänker på de mänskliga 

samhällena i termer av en sekulär och en religiös sfär avslöjar alltså hur vårt språk och våra 

kategorier har uppstått i en kristen tankevärld.”(Thurfjell 2015:52). Anledningen till 

förståelsen av begreppet kristen och i det långa loppet religiös, förklaras av Svenska kyrkans 

oförmåga att bevara tolkningsföreträdet. Tolkningsföreträdet har istället givits sekulära 

debattörer och väckelsekyrkor som enats kring den beskrivning som används av många idag, 

nämligen beskrivningen av kristna som den som försanthåller trossatser och engagerar sig i 

kyrklig gruppsamvaro regelbundet (Thurfjell 2015:65).  

Det paradoxala i den förståelsen är dock att samtidigt som de postkristna ser sina högtider, 

medlemskap i kyrkan, uttryck i form av exempelvis kläd- och namnval, som någonting 

kulturellt betingat, så ter sig förståelsen för andra religiösa traditioner annorlunda. En kvinna 

som bär sjal och firar ramadan betraktas som muslim, där tar sig hennes uttryck religiös form 

och inte kulturell. Ordet religion och religiös har kommit till att bli någonting som handlar om 

andra (Thurfjell 2015:37,112). Privatreligiösa svenskar tenderar att beskriva sig själva som 

andliga men inte religiösa, möjligen för att komma ifrån det negativt laddade, andrafierande, 

religionsbegreppet. (ibid)   
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5. Metod 

 

Inom läromedelsforskning kan man använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder 

beroende på studiens syfte. Denna uppsats bygger på en kvalitativ läromedelsanalys med ett 

funktionellt perspektiv där begreppen religion, religiös och kristen analyseras och diskuteras i 

relation till de samtida perspektiv som presenterats i uppsatsens teoriavsnitt. Fyra läroböcker 

avsedda för religionskunskap på gymnasieskolan skrivna efter publiceringen av Lgr 11 har 

analyserats. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken bild dessa läroböcker ger av svenska 

medborgare i relation till religion och kristendom, med fokus på protestantisk och ortodox 

inriktning. Detta genom att analysera religionsdefinitioner, framställningen av den religiösa 

människan och beskrivningar av det svenska samtida religiösa landskapet, och specifikt 

framställningen av kristna protestanter och ortodoxa. För att vidare diskutera om den är 

igenkänningsbar och förankrad i den samhällskontext svenska elever lever i idag.  

 

5.1 Material och urval  

 

Fyra läroböcker ligger till grund för min analys. Det har inte funnits någon tidigare forskning 

över hur just dessa böcker används i undervisningssammanhang och inte heller någon 

försäljningsstatistik. Så urvalet grundar sig på att de är publicerade av ett stort bokförlag, att 

de syftar till att användas i religionskunskapsundervisning på gymnasieskolan och att de är 

tillräckligt nya för att bygga på de centrala innehåll som Lgr 11 förordar. Samtliga böcker har 

antingen kommit ut i fler upplagor eller skrivits av en författare som författat ett flertal 

läroböcker.  

Lärobok 1: Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro. Är författad av Olof Franck som 

arbetar som docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han har undervisat i 

religionskunskap och filosofi på gymnasieskolan och var en av ämnesexperterna för 

Skolverket i arbetet med Lgr113. Boken är utgiven av bokförlaget Studentlitteratur 2014, det 

är första upplagan. Boken har totalt 183 sidor, indelad i två huvuddelar med totalt 12 kapitel.  

                                                           
3 Författarinformation på baksidan av Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro (2014) 
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Första delen Mening och värde som behandlar religion i allmänhet och andra delen Tro, som 

behandlar världsreligionerna. Till boken hör även ett digitalt läromedel som inte ingår i 

analysen.  

Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs 1. Är författad av Malin Mattsson Flennegård 

som arbetar som religionskunskapslärare på gymnasieskolan4 samt Leif Eriksson. Boken är 

utgiven av bokförlaget Liber 2013, och är den tredje upplagan. Den är totalt 343 sidor, indelad 

i 8 kapitel. Inledning behandlar religion i allmänhet och senare delen världsreligionerna och 

sekulära livsåskådningar.  

Lärobok 3: Mittpunkt, Religionskunskap 1. Är författad av Bengt Tollstadius som arbetar som 

gymnasielärare5 och Ingemar Östberg. Boken är utgiven av bokförlaget studentlitteratur 2011, 

och är den tredje upplagan. Den är totalt 144 sidor. Indelad i 11 kapitel, inleder med religion i 

allmänhet och avslutar med världsreligionerna. Till boken hör ett digitalt läromedel som inte 

ingår i analysen. Boken riktar sig specifikt till yrkesinriktade gymnasieprogram.   

Lärobok 4: Religion och andra livsåskådningar, religionskunskap 1 & 2. Är författad av Börje 

Ring som arbetar som gymnasielärare, men även kompositör och har författat flertalet psalmer 

och arbetade tidigare som präst6. Boken är utgiven av bokförlaget Liber 2015, det är den 

första upplagan. Boken är ”syskonbok” till läroboken Religion helt enkelt (2012) även den 

skriven av Börje Ring, till den boken finns en lärarbok avsedd för lärarhandledning som även 

går att använda till den här boken, men den ingår inte i analysen. Boken innehåller totalt 366 

sidor indelad i 15 kapitel, den inleder med ett avsnitt som behandlar religion och andra 

begrepp relaterade till det och avslutar med bland annat en genomgång av de fem 

världsreligionerna.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Författarinformation på baksidan av Söka svar. Religionskunskap kurs 1 (2013)  
5 https://www.studentlitteratur.se/#person/221312/Bengt+Tollstadius 
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rge_Ring 
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5.2 Genomförande  

 

De fyra läroböckerna har lästs grundligt flertalet gånger. För att besvara uppsatsens syfte har 

jag som tidigare nämnt utgått från fyra frågeställningar. Efter noggrann genomgång av 

materialet samt inläsning av tidigare forskning och möjliga teoretiska utgångspunkter, 

utformades analysfrågor under respektive frågeställning som används som redskap för analys, 

diskussion och vidare slutsatser.  

Jag har sökt specifikt efter rubriker och meningar som behandlar religionsdefinitioner, 

beskrivningar av religiösa individer och Sveriges religiösa landskap, skildringar av kristen 

protestantism och kristen ortodox inriktning samt uttryck för samtida perspektiv på religion 

och det religiösa landskapet. Detta genom att läsa inledningskapitlet samt kristendomskapitlet 

med särskild fokus på rubrik protestantism och ortodoxi. . Jag har sedan plockat ut citat ur 

respektive bok och kategoriserat i förhållande till frågeställning, för att sedan identifiera 

likheter och skillnader i läroböckernas framställningar.  

1. Hur framställs religion i läroböckerna? 

- Vad finns det för religionsdefinitioner? 

- Hur beskrivs den religiösa människan, vem är hon?  

2. Hur framställs den samtida religiositeten i Sverige? 

- Sekularisering eller annan typ av religiös förändring 

- Religiös mångfald  

3. Hur framställs kristna protestanter/ortodoxa? 

- Var och på vad ligger fokus?  

- Ges uttryck för någon förändring i allmänhet och i Sverige i synnerhet? 

- Vilka inkluderas? Vilka får statuera exempel för en protestantisk/ortodox kristen 

4. Är den bild som framställs av religion och det samtida religiösa samhället 

förenligt med den samhällskontext som svenska elever lever i idag?  

- Återfinns någon beskrivning om globalisering och individualismens roll för samtidens 

religiösa landskap?   

- Återfinns någon beskrivning av framväxten av privatreligiositet?  

- Återfinns någon beskrivning om postsekulära teorier?  
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5.3 Metodreflektion   

 

Tidigare refererad forskning som visar på lärobokens betydande roll i undervisning och 

planering, samt lärobokens lättillgänglighet för analys, utgör de främsta anledningarna till 

uppsatsens val av undersökningsmaterial. Fördelar med materialet är som Denscombe 

(2009:299) poängterar att användningen av skriftliga källor innebär färre problem än vid 

användning av människor som data, det finns inga överenskommelser att ta hänsyn till, inga 

fördröjningar vilket har sparat avsevärt mycket tid, det har inte kostat någonting och 

reflektion av etiska överväganden för att skydda individens integritet uteblir.  

Genom att inta ett kvalitativt perspektiv har jag kunnat gå in djupare på de fenomen som 

undersökts och återge det som Denscombe (2009:383) benämner som ”tät” beskrivning och 

kunnat analysera bakom- och underliggande faktorer. Då materialet grundar sig på skriftliga 

källor är det lätt för utomstående att läsa samma text, och kanske analysera det ur flera olika 

perspektiv. Inom den kvalitativa analysen finns således tolerans för motsägelser och 

tvetydigheter och potential för alternativa förklaringar (Denscombe 2009:398). Nackdelar 

med kvalitativ analys är att kvalitativ data alltid är en produkt av en tolkningsprocess, 

”Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras från 

analysprocessen vid kvalitativ data.” (Denscombe 2009:384). Det finns då en risk att 

forskarens ”jag” lyfter betydelser ut ur sin kontext (ibid.). Då en tätare beskrivning av 

materialet görs så blir urvalet inte lika stort, denna uppsats analys grundar sig på enbart fyra 

böcker och kan därför inte anses representativt även fast det går att göra flertalet analytiska 

poänger, som kan relateras till tidigare forskning i ämnet.  

Det faktum att enbart inledningskapitlet och kapitlet som behandlar kristendom 

analyserats är en medveten avgränsning, samtidigt som annat material som kanske också 

skulle ha varit relevant för den här uppsatsen kan ha gått miste. En annan nackdel med 

kvalitativ analys är att den i sin tur tar längre tid att genomföra än en kvantitativ studie (ibid). 

Det har varit svårare att kategorisera materialet under berörd frågeställning och analysfråga än 

vad jag trodde, då vissa citat passar in under fler frågor. Detta gäller speciellt framställningen 

av den samtida religiositeten i Sverige och framställningen av protestantism som ofta 

formulerades på liknande sätt fast under två olika kapitel.      
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6. Analys  
 

Uppsatsen syfte var att undersöka vilken bild ett urval av läroböcker ämnade för 

religionskunskap 1, gav av svenska medborgare i relation till religion och kristendom, med 

fokus på protestantisk och ortodox inriktning. Och vidare diskutera om den är 

igenkänningsbar och förankrad i den samhällskontext svenska elever lever i idag. 

Undersökningen visar att de fyra läroböckerna som uttryckligen säger att de utgår ifrån 

samma styrdokument (Lgr 11) redogör för olika framställningar av begreppet religion och den 

religiösa människan, av det samtida religiösa samhället och framställningen av kristna 

protestanter och ortodoxa. Med uppsatsens analyspunkter som utgångspunkt har det dock gått 

att kategorisera, med hjälp av tidigare forskning och uppsatsens teoretiska utgångpunkt, några 

generella framställningar.  

 

6.1 Hur framställs religion i läroböckerna? 
 

Läroböckernas gemensamma men även varierande framställningar av religion analyseras 

under tre huvudrubriker; Framställningen av religion med ett substantiellt perspektiv - i 

relation till (sekulär) livsåskådning som framställs ur ett funktionellt perspektiv, 

framställningen av den religiösa människan som meningssökande, i behov av tröst och svag 

tilltro till vetenskap med en underliggande sekulär norm. Men även framställningen av 

religion som någonting föränderligt och en påtalad risk för generaliseringar.   

 

6.1.1 Framställningen av religion med ett substantiellt perspektiv, i relation till (sekulär) 

livsåskådning som framställs ur ett funktionellt perspektiv  

Den substantiella religionsförståelsen som av Svensson & Arvidsson (2010) beskrivs 

inkludera en framställning av religion som någonting som förväntas innehålla exempelvis en 

tro på Gud eller högre makt, olika dogmer och trossatser, är till övervägande del representerad 

i de analyserade läroböckerna.   
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I boken Mittpunkt (2011) står det exempelvis att:  

Det som är gemensamt för alla religioner är tron på någon form av högre makt och på ett 

liv efter döden. Men man har olika syn på vad som händer efter döden och om det finns 

en eller många gudar. Man har även olika syn på vad det innebär att bli frälst (räddad) 

och få ett bra liv efter döden. De flesta kristna menar till exempel att frälsning är en gåva 

av Gud, som kan få oavsett om man förtjänar den eller inte. Inom hinduism och buddhism 

anser de flesta att man själv måste uppnå sin frälsning (Tollstadius & Öberg 2011:12–

13).  

Detta citat ger utryck för en substantiell religionsförståelse där religion innebär en tro på en 

högre makt, denna högre makt tycks uteslutande innebär en tro på en eller fler gudar. Det 

visar även på den religionsförståelse som Thurfjell (2015) redogör för, där 

kristendomsförståelsen och i det långa loppet religionsförståelsen, tolkats av sekulära 

debattörer och väckelsekyrkor och har tillskrivits en innebörd av kristna/religiösa som den 

som försanthåller trossatser, i det här fallet frälsning och en tro på ett bra liv efter döden, men 

även en religionsförståelse som grundar sig på en västerländsk syn på religion med 

kristendomen som mall.  

Begreppet livsåskådning däremot, framställs i boken Mittpunkt (2011) ur ett vad Svensson & 

Arvidsson (2010) benämner som ett funktionellt perspektiv, där fokus istället ligger på 

betydelse/funktion för individ och samhälle och vad den faktiskt gör, här tillskrivs religion 

som meningsskapande, inbringa gemenskap och vara tröstingivande. 

En livsåskådning är ett sätt att se på livet. Den försöker förklara hur saker och ting 

fungerar och meningen med detta. Varje livsåskådning säger vad som är gott och vad 

som är ont (etik). Det gör att en livsåskådning leder till en viss livsstil, alltså hur vi väljer 

att leva våra liv. Det finns två slags livsåskådningar. Vissa är religiösa. Islam och 

kristendom är exempel på religiösa livsåskådningar (Tollstadius & Öberg 2011:16).  

I läroboken Religionskunskap. 1 (2014) använder sig författaren av begreppet mening snarare 

än religion och livsåskådning, orden smyger sig dock in i olika förklaringar. I det inledande 

kapitlet står att läsa att:   

Ett sätt att närma sig ämnet religionskunskap är att diskutera frågan om livet har någon 

mening. Är det något som gör livet viktigt och meningsfullt? Denna fråga har människor 

ställt genom historien och det finns många olika försök att besvara den. Religioner kan 

ge svaret att det är en eller fler gudar som ger livet en mening, och att det är viktigt att 

försöka finna och leva enligt denna mening. (Franck 2014:8)  

Här intar författaren först ett funktionellt perspektiv och beskriver religion som 

meningsskapande, när författaren sedan ska förklara olika sätt att tänka kring meningen med 

livet övergår beskrivningen till en mer substantiell förståelse där bud och regler står i fokus:  
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Man kan till exempel tro att en gud har skapat världen och människan, och att denna gud 

då har skapat en bestämd mening med livet. Denna mening kan kanske vara att leva i 

enlighet med de bud och regler som anses bygga på gudens vilja.  (Franck 2014:11). 

Läroboken Religion och andra livsåskådningar (2015) är tydligt begreppsinriktad och 

författaren använder sig av begreppen livsåskådning, livstolkning, livshållningar och religion. 

Det är dock endast livsåskådning- och religionsdefinitionerna som lyfts fram här. En 

livsåskådning innehåller, enligt författaren: 

1. Tankar om människan och världen, vad som kännetecknar en människa och 

världen, hur man förhåller sig till döden och livets mening och 

2. Tankar om vad som är rätt och fel, vad som är goda handlingar och ett gott liv. 

(Ring 2015:15).  

När man lägger till tro på högre makter, en gud eller en andlig tillvaro blir det en religion. 

Religion är en form av livsåskådning… Om man inte räknar med en religiös värld kallas 

det för en sekulär livsåskådning (Ring 2015:15).  

Även detta exempel visar på en livsåskådningsförståelse som grundar sig på en funktionell 

beskrivning där mening och stöd i olika frågor framhävs. Den religiösa livsåskådningen 

särskiljs där det substantiella perspektivet med en tro på en högre makt står i fokus, det visar 

även exempel på en förenklad åtskillnad mellan sekulär och religiös. Thurfjell (2015) 

problematiserar uppdelningen av mänskliga samhällen och individer som antingen religiösa 

eller sekulära, och att denna uppdelning vittnar om ”hur vårt språk och våra kategorier har 

uppstått i en kristen tankevärld.”(Thurfjell 2015:52). Hans studie visar att svenskar har svårt 

att definiera sig som varken religiösa och sekulära och därav hamnar många, elever i detta 

fall, ”mellan stolarna”. Thalén & Carlsson (2015) för ett liknande resonemang där de 

argumenterar för att en sådan uppdelning inte är förenligt med det postsekulära klassrummet, 

där uppdelningen mellan religiös och sekulär inte längre kan användas som obestridda 

utgångspunkter.  

I läroboken Söka svar (2013) definieras både religion och livsåskådning under varsin rubrik. 

Författarna inleder med att beskriva begreppet livsåskådning som en ”livsmodell” och 

förklarar att de antingen kan vara religiösa eller icke-religiösa. Gemensamt för alla 

livsåskådningar, oavsett om den är religiös eller icke-religiös, är grundläggande tankar som 

behandlar: världen och den historiska utvecklingen, en människosyn, människans etik och 

moral samt vilket mål världen och människan strävar efter (Mattsson Flennegård & Eriksson 

2013:14). Här inkluderas religionsbegreppet av både substantiella och funktionella 

beskrivningar, men en viktigare poäng är att de inte ger uttryck för någon särskiljning mellan 
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sekulär och religiös. Religionsbegreppet problematiseras dock sedan, tillskillnad mot 

betydelsen av livsåskådningen. Vilket utvecklas i rubrik 6.1.3.  

6.1.2 Framställningen av den religiösa människan ur ett funktionellt perspektiv - som 

meningssökande, i behov av tröst och svag tilltro till vetenskap med en underliggande 

sekulär norm.   

Boken Mittpunkt (2011) inleds med att författarna uttrycker ett behov av att förklara varför 

svenska elever överhuvudtaget behöver läsa religionskunskap:  

För det stora flertalet av jordens människor är religionen viktig. För att förstå dem 

måste vi veta åtminstone lite om deras religioner. Religionerna förklarar ju i stor 

utsträckning varför människor tänker och handlar som de gör (Tollstadius & Öberg 

2011:8. Min kursivering). 

Författarna frågar sig även ”varför tror så många på en religion?” (Tollstadius & Öberg 

2011:12–13. Min kursivering). Denna religionsförståelse bygger på en föreställning om 

religioner som monoteistiska enheter utan nyanser, ett perspektiv som står i motsats till 

samtida perspektiv på religion vilket kommer att diskuteras vidare i punkt 6.4.1. Författarnas 

framställning av den religiösa människan inrymmer likt Karlsson (2015) undersöknings-

resultat visar en sekulär norm där religion och religiösa människor främlighetsgörs. 

Någonting som även Berglunds (2015) artikel Swedish Religion Education: Objective but 

Marinated in Lutheran Protestantism? Problematiserar där ateism och sekulära 

livsåskådningar framställs som ideal. Läroboken Mittpunkt (2011) tycks, likt Kamalis (2006) 

analyserade läroböcker, vända sig till en ”majoritetssvensk” läsare vilket främjar dikotomin 

”vi” och ”de andra”. Här tycks religion vara någonting som ”de andra” har, detta perspektiv 

återfinns i Thurfjells studie som visar på att ordet religion och religiös har kommit till att bli 

någonting som handlar om andra (Thurfjell 2015:37,112). Detta är problematiskt då 

förekomsten av en svensk (sekulär) hegemoni trots det faktiska mångkulturella svenska 

klassrummet kan, precis som von Brömssens avhandling visar, leda till att eleverna upplever 

att deras kunskaper och iakttagelser om kultur, religion och språk inte inkluderas i 

undervisningen, detta gäller då alla som inte är sekulära, inte minst de ”osynliggjorda” 

postkristna.    
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Läroboksförfattarna till Mittpunkt (2011) beskrivning av livsåskådningar skvallrar om synen på 

den religiösa människan:  

Det finns två slags livsåskådningar. Vissa är religiösa. Islam och kristendom är exempel 

på religiösa livsåskådningar. Dessa menar att det finns saker i livet som inte kan förklaras 

med vetenskap och förnuft, som Gud och ett liv efter döden. Det finns också icke-

religiösa livsåskådningar. Enligt dem finns det inte några övernaturliga förklaringar till 

livet. Allt kan förklaras med vetenskap. Vi ska se närmare på två icke-religiösa 

livsåskådningar, nämligen marxism och existentialism (Tollstadius & Öberg 2011:16).  

Under rubriken ”behovet av en tro” ges en beskrivning av den religiösa människan och en 

förklaring till dennes behov av religion: 

För den troende ger religionen livet ett mål och en mening. Man vet varför man finns, 

och man vet vad man ska göra. Religionen ger tröst och stöd. Det är något att hålla sig 

till när det är svårt. Den förklarar hur livet fungerar. (Tollstadius & Öberg 2011:14). 

Här tillskrivs religion ett funktionellt perspektiv som meningsskapande, till skillnad från 

tidigare nämnda substantiella framställningen av religion. Och då religion, som tidigare 

diskuterats, anses vara någonting som andra har så framställs här ”de andra” som vilsna, i behov 

av stöd och tröst och därmed som underlägsna ”oss” icke-religiösa. Denna framställning är, likt 

Kamalis (2006) studie visar, djupt problematisk då den indelningen reproducerar redan 

existerande makthierarkier.  Vidare i samma stycke skriver författarna ”Tron innebär ofta också 

att man inte ser döden som ett skrämmande slut på livet. Den är istället början på något nytt och 

bättre.” (Tollstadius & Öberg 2011:14). Denna framställning kan koppas till Kamalis (2006) 

analys som pekar på att de religionsböcker han granskat har ett kristocentriskt förhållningssätt 

i förhållande till övriga religioner och författarnas religionsförståelse grundar sig på det som 

Thurfjell (2015) beskriver som en västerländsk syn på religion med kristendomen som mall.      

I läroboken Religionskunskap. 1 (2014) under rubriken ”Religiösa identiteter” går att läsa:  

För religiöst troende människor erbjuder tron en trygghet i tillvaron och någonting att 

bygga sitt liv på. Genom att tillhöra en viss religiös gemenskap kan en troende uppleva 

sig ha en förankring i livet. Man känner en tillit och förtröstan, man har ett hopp inför 

framtiden och samvaron i den grupp man tillhör gör att ens identitet och ens självkänsla 

utvecklas (Franck 2014:58).  

Även här framställs bilden av den religiösa människan genom att tillskriva religionsbegreppet 

en funktionell karaktär. Det blir även i denna mening tydligt att svensk religionskunskaps-

undervisning premierar kunskap om religion och religiösa individer (Hartman 2011). 

Någonting som nyanseras av läroboksförfattarna i följande avsnitt.   
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6.1.3 Framställningen av religion som någonting föränderligt och en påtalad risk för 

generaliseringar 

I läroboken Söka svar (2013) har jag inte funnit någon tydlig beskrivning av den religiösa 

människan och vad som kan tänkas känneteckna hen. Författarna inledde förvisso sitt kapitel 

om religion och livsåskådningar med att förmedla åsikten att alla människor har en egen 

personlig livsåskådning och det således är omöjligt att beskriva hen utan att generalisera och 

stereotypisera. Författarna problematiserar även religionsbegreppet och poängterar att religion 

kan ges många olika betydelser och olika associationer.   

Det är svårt att exakt ringa in och bestämma vad religion är. Det finns många olika 

definitioner. Man brukar skilja mellan innehållsliga och funktionella definitioner: 

Innehållsliga definitioner utgår ifrån religionens innehåll i form av: tro och lära, 

traditioner, heliga skrifter, riter, organisation och etik. De beskriver religionen utifrån. 

De funktionella definitionerna utgår ifrån vad en religion kan fylla för funktion för en 

människa, t.ex. ge tröst, mening, styrka och gemenskap. De beskriver religionen inifrån. 

Lättast är att beskriva religion utifrån, genom hur dess innehåll tar sig uttryck. På så sätt 

kan definitionen användas för de flesta religiösa former. En sådan innehållslig definition 

kan lyda: 

Tro på en gudomlig verklighet som människan ser sig vara beroende av och därför 

försöka sätta sig i förbindelse med genom religiösa handlingar.  

Det är svårare att beskriva religion inifrån, genom människors personliga upplevelse. 

Sådana funktionella definitioner blir lätt så vaga och vida att mycket av det som inte är 

religion ändå kan stämma in 

Något som ger människan en känsla av mening och trygghet, svar på existentiella frågor 

och gemenskap med andra människor. 

Men naturligtvis handlar religion både om det yttre och det inre. De inre personliga 

upplevelserna samspelar med de yttre uttrycken. Dessutom är religion ingenting statiskt, 

något som alltid ser likadant ut. En människas personliga tro liksom hela religionen är 

under ständig utveckling. Religion och människa lever och växer i ett ständigt samspel 

(Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:16-17).  

Här återges en mer nyanserad religionsförståsele som liknar Svensson & Arvidssons (2010). 

Författarna poängterar även, som Svanberg & Westerlunds (2011) forskning visar att 

organiserade meningssystem är under ständig utveckling.  
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Författarna i läroboken Söka svar (2013) diskuterar även förhållandet mellan religion och 

kultur och hur den kristendom som vi känner till i Sverige är kulturellt färgad.  

Sverige är ett kristet land. I Sverige har kristendomen fått sina specifika uttryck. Man 

firar t.ex. jul med gran, tomtegröt, julskinka och klappar på julafton och påsk med fjädrar, 

sill och godisägg. Religionen kristendom finns dock över hela världen. I t.ex. Etiopien 

firas jul och påsk på helt andra sätt eftersom den ortodoxa kristendomen där har tagit 

intryck av den etiopiska kulturen. I båda fall handlar det om religionen kristendom, men 

en religion som kan se oerhört olika ut beroende på i vilket kulturellt sammanhang den 

utvecklas. Kulturella traditioner förändras i takt med att samhället förändras. Det som en 

gång varit självklara kulturyttringar försvinner och lämnar plats för nya. Samma sak sker 

med religionens traditioner. Många lever kvar, medan andra lämnas eller tar sig nya 

uttryck. Varken religion eller kultur är något statiskt, utan utvecklas mer eller mindre hela 

tiden (Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:92–93)  

Precis som Härenstam (2006) efterlyser i sin rapport förtydligar författarna att religion inte är 

någonting statiskt utan att den förändras i takt med att samhället och kulturen förändras. Detta 

är, enligt Härenstam (2006) viktigt att medvetandegöra för skolans elever då det som väljs ut 

som väsentlig kunskap om en religion får representera vad dessa elever kan förstå om den 

religionen, men även hur de uppfattar sig själva.   

Även författaren av Religionskunskap 1 (2014) understryker att det i beskrivningar om 

religion finns risk för generaliseringar.  

Det är dock viktigt att bli klar över att en religiös tro kan ta sig många olika uttryck i 

människors liv och att det därför i allmänhet inte går att säga hur troende med en viss 

religiös tillhörighet tycker och tänker i olika frågor. Alla kristna tycker inte likadant i alla 

frågor, det gör inte heller alla muslimer, alla judar, alla hinduer, alla buddhister eller alla 

människor som inte tror på någon gud. Två personer som båda kallar sig kristna kan ha 

en tro som delvis skiljer sig åt, och de kan även ha delade meningar om hur en kristen tro 

ska tolkas när det gäller till exempel frågor om etik och moral (Franck 2014:58).  

Franck skriver vidare, som inledning till kapitlet som behandlar de fem världsreligionerna att:   

Det finns en risk att läroböcker allt för mycket betonar hur religioner och religiös tro 

beskrivs teoretiskt och läromässigt. Visst kan det vara bra att närma sig dessa traditioner 

genom att se vilka trossatser som kan knytas till dem. Men återigen, det är viktigt att 

komma ihåg att det finns stora variationer bland de religiösa anhängarna när det gäller 

hur de tolkar och uttrycker sin religiösa tro. Dessutom är det inte sällan som den troende 

själv upplever att det praktiska livet är det allra viktigaste i sin tro. Den troende kanske 

inte bryr sig så mycket om hur olika trossatser ska förstås eller tolkas (till exempel om 

Jesus var både gudomlig och mänsklig eller hur man kan tänka om vad ett liv efter döden 

skulle kunna innebära); hon eller han ser sin tro mer som en fråga om att leva och uppleva 

än att fundera över teologiska frågor (Franck 2014:98).  
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Läroboksförfattaren ger uttryck för en problematik, av vad jag uppfattar det som, den 

övervägande substantiella beskrivningen av religion. Detta kan kopplas till Carlssons (2015) 

analys som pekar på att ett sådant undervisningsfokus lätt landar i en undervisning om ”de 

andra” och inte tar elevernas egna livsfrågor på allvar. Detta är problematiskt då den enskilda 

eleven får svårt att uppfatta relevansen av religionskunskap då den enbart fokuserar på ”de 

andra” och dessutom finns det en risk att ”de andra” gestaltas som någonting homogent 

snarare än heterogent (ibid).   

I läroboken Religion och andra livsåskådningar (2015) under rubriken ”olika sätt att utöva sin 

tro på” står det: 

Egentligen är det självklart att människor utövar religion på oändligt många sätt. Ibland 

hamnar vi ändå i lättköpta beskrivningar av komplexa sammanhang och fastnar i 

förutfattade meningar om hur exempelvis en hindu, en kristen eller en muslim är. 

Tolerans och förståelse av varandra bygger på modet att våga se nyanser, att det inte är 

så enkelt som svart eller vitt, rätt eller fel. Mångfald ger mönster. (Ring 2015:19) 

Denna ”fälla” som författaren ger uttryck för är en fälla som han själv kommer att fastna i, i 

sin framställning av protestantism och ortodoxa inriktningar i punkt 6.3.  
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6.2 Hur framställs den samtida religiositeten i Sverige? 
 

Läroböckernas framställning av den samtida religiositeten i Sverige kretsar kring begrepp som 

sekularisering, växande andlighet och mångreligiositet som ett resultat av framväxten av det 

mångkulturella samhället.  

 

6.2.1 Framställningen av samtida religiositet i Sverige i termer av sekularisering och 

växande andlighet 

 

I läroboken Mittpunkt (2011) står det att ”De flesta av jordens invånare har någon religion. 

Sverige skiljer sig dock från många andra länder genom att religionen inte är lika viktig här.” 

(Tollstadius & Öberg 2011:19). Under rubriken ”religioner i Sverige” i tidigare nämnda 

lärobok: 

Idag är Sverige ett i hög grad sekulariserat land. Det betyder att religionen inte längre är 

så viktig. Religionen har tillexempel inte längre någonting med staten att göra. Den är en 

privatsak. Svenska kyrkan är ingen statskyrka, utan en kyrka bland många andra (fast den 

är fortfarande störst). Andra religioner som buddhism och islam tillåts verka fritt och 

växer på grund av bland annat invandring av människor från andra länder och andra 

kulturer. De flesta i Sverige tror inte på någon särskild religion längre. Många som kallar 

sig kristna och är med i Svenska kyrkan håller egentligen inte med om det kyrkan säger. 

Däremot tror många ändå att det finns en gud och någon sorts fortsatt liv efter döden. 

Men man följer inte en särskild religion (Tollstadius & Öberg 2011:7. Min kursivering).     

 

Återigen gör författarna av Mittpunkt (2011) anspråk på att beskriva andra som religiösa med 

en underliggande sekulär norm. Citatet är motsägelsefullt där religion först beskrivs som 

oviktigt men att många ändå tror att det finns en gud. Det är en förståelse som Thurfjell 

analyserar i sin studie och precis som tidigare refererat tycks läroboksförfattaren ha en 

substantiell religionsförståelse som grundar sig på sekulära debattörers tolkning om vad 

religion är och vad det innebär att kategoriseras som en religiös människa. Formuleringen att 

andra religioner tillåts verka fritt, finner jag problematisk.  Men det kan också tolkas som en 

av de postsekulära förståelserna som Thalén och Carlsson (2015) exemplifierar: som en 

förståelse av att ”det sekulära” fått lov att ge vika för det ”religiösa”.   
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I läroboken Söka svar (2013) motsätter sig författarna bilden av Sverige som till stor del 

sekulariserat, under rubriken ”Kristendom – försoningens religion.” står att läsa att:  

De kristna tillhör världens största religion och är spridda över hela jordklotet. I det 

svenska samhället bygger många regler och lagar på kristna tankar och många firar de 

största kristna högtiderna på något sätt. Ändå är många osäkra på vad kristendomen 

innebär och står för. De nordiska länderna har länge varit vad religionsforskare kallar 

sekulariserade samhällen, samhällen där religion och samhälle är åtskilda. Samtidigt har 

intresset för andlighet ökat. Den nya situationen gör att religionsforskarna talar mer om 

religiös förändring än om sekularisering. (Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:242-

243)  

Författarna ger istället uttryck för den redogörelse av samtida kristendomsförståelse som 

Thurfjell (2015) analyserat. Vad som läggs in i ordet kristen har förändrats. Ordet kristen går 

från att ha inkluderat egenskaper som solidaritet, medkänsla, rättvisa m.m. för att sedan 

reduceras till att handla om en tro på Jesus, frälsning och engagemang på gudstjänster. Detta 

leder till att den majoritet som Thurfjell (2015) benämner som postkristna inte känner att de 

kan identifiera sig med varken ordet kristen eller ordet sekulär. Och då ordet religiös har 

kommit till att bli någonting som beskriver andra visar de privatreligiösa svenskarna 

tendenser att beskriva sig själva som andliga istället (Thurfjell 2015). Detta kan kopplas till 

Thalén och Carlsson (2015) beskrivning av en förståelse av begreppet postsekulär som 

används i beskrivningen av vissa samtida andliga rörelser, som tycks framkomma här. 

Nämligen en teori om att det som tidigare beskrivits som skilda religiösa och sekulära 

företeelser numer kan förstås som en blandning, en sekulär-religiös-hybrid. Detta är 

ytterligare ett argument som talar emot beskrivningen av religion och livsåskådningar med 

utgångspunkt i religiösa och sekulära föreställningsvärldar.  

Det ökade intresset för andlighet i beskrivningen av den samtida religiositeten i Sverige 

återges även i Religion och andra livsåskådningar (2015), där det står att läsa:  

På senare år har det uppstått en tydlig skillnad mellan religiöst och andligt. Att vara 

religiös förknippas med institutioner som kyrkor och moskéer och de etablerade och 

gamla religionerna. Att vara andlig uppfattas som mer personligt och individuellt. 

Forskare som studerar religionens roll i samhället och i människors liv menar att för varje 

år som går blir människor mer och mer privata i sin tro. Den personliga upplevelsen väger 

tyngre än de svar som religioner eller andra livsåskådningar kan ge. Förklaringen till det 

skulle främst vara globaliseringen, det vill säga de stora möjligheter vi har att på ett enkelt 

sätt få del av tankar från hela världen. Via internet kan vi använda källor från hela 

världens religioner och formulera vår egen tro (Ring 2015:19).  

Även detta citat kan kopplas till Thurfjells (2015) undersökning om kristendomsförståelsens 

utveckling och innebörd. Läroboksförfattaren redogör för perspektiv som uttryckts av bland 
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annat Andersson & Sander (2015) där en mer privat livsfrågeorienterad religiositet vuxit fram 

där individen söker svar på olika menings- och livsfrågor hämtade från tidigare skilda 

religiösa traditioner. Samtidigt som Carlsson & Lantz (2015) anser att läraren behöver förstå 

att elevers uppfattningar om religion och livsfrågor är mer komplexa än antingen 

sekulariserade eller religiösa och att de elever som identifierar sig som religiösa inte enbart är 

institutionellt, traditionellt troende, med det inte sagt att det inte skulle finnas några elever i 

klassen som identifierar sig som t ex kristna eller muslimer. Författaren av Religion och andra 

livsåskådningar (2015) skrev dock tidigare i boken att: 

Det har även gjort undersökningar om människors attityder om religion. Sverige sticker 

verkligen ut. Det är det land som är det mest individualistiska landet i världen och det 

minst religiösa. Svenskar deltar i mycket liten utsträckning i en organiserad religion, det 

vill säga som medlemmar av en kyrka, en moské eller tempel och så vidare (Ring 

2015:11)  

Detta citat vittnar om en substantiell religionsförståelse och en sekulär föreställning om att 

religion och individualism inte går att kombinera. Någonting som går emot Svanberg & 

Westerlunds (2011) beskrivning av det samtida religiösa samhället och framväxten av den 

privatreligiositet som vuxit fram i skuggan av forskning som visar på svenskarnas låga 

religiösa engagemang i traditionellt organiserad religion. 

 

6.2.2 Framställningen av det samtida religiösa Sverige som ett resultat av det 

mångkulturella samhället. 

 

Det samtida religiösa Sverige beskrivs i samtliga läroböcker som multireligiöst och ofta som 

ett resultat av ökad invandring. I läroboken Mittpunkt (2011) beskriver de Sveriges religiösa 

mångfald under rubriken ”mångkultur”:  

Sverige har också tagit emot inflyttade (immigranter) genom alla tider. På 1500-talet var 

det tyska handelsmän. Senare kom belgiska valloner till Sverige för att de var duktiga 

smeder. Under 1970-talet behövde den svenska industrin arbetskraft och lockade folk 

från Finland, Balkan och södra Europa att flytta hit. Idag är de flesta som kommer till 

Sverige flyktingar från krig och förtyck. När människor flyttar tar de med sig sina 

värderingar, sin religion och sina vanor. Så gjorde även svenskarna i USA. De bosatte sig 

också gärna tillsammans för att ha tryggheten i den egna etniska gruppen. Och så gör 

invandrare till Sverige idag – av samma skäl.( Tollstadius & Öberg 2011:11)  
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Denna skildring går att analysera med flera olika perspektiv men fokus ligger på att citatet 

vittnar om en åsikt där invandrare beskrivs som religiösa, de kommer hit med sin religion och 

det är dem som skapar den pluralism som råder i det svenska samhället, vilket vittnar om en 

förståelse av etiska svenskar som en homogen grupp. En syn som återspeglats i bland annat 

Karlssons (2015) licentiatuppsats som visar att det i Sverige råder en stark sekulär norm i 

klassrummet och att religion och religiösa människor ofta förfrämligas. 

Författarna av Söka svar (2013) skriver under rubriken ”Sveriges mångreligiösa samhälle” 

Det svenska religiösa landskapet har förändras sedan mitten på 1900-talet. Den kristna 

majoritetskulturen är idag en mångkultur där islam är vår näst största religion och där 

många religioner och livsåskådningar sätter sin prägel på samhället. I större städer finns 

inte bara katolska och ortodoxa kyrkor vid sidan om frikyrkor och Svenska kyrkans 

byggnader utan också moskéer, synagogor och hinduiska och buddistiska tempel. Det 

finns muslimska och judiska gravplatser. I matbutikerna kan man köpa halal- och 

kosherkött. Inom vården erbjuds människor av olika religiös bakgrund alternativ och 

hjälp som stämmer överens med deras religion. I skolorna kan elever få ledigt för att fira 

religiösa högtider som inte finns i den svenska almanackan. Ute bland människor syns 

religiösa symboler och kläder som längre tillbaka upplevdes som främmande men idag 

är en naturlig del av det svenska samhället. (Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:94)  

Här beskrivs istället det mångreligiösa samhället som ett samhälle, förändringen som skett de 

senaste hundra åren har bildat en del av det samtidssvenska ”vi” som Otterbeck (2004) 

uttrycker det.   

Läroboken Religion och andra livsåskådningar (2015) inleds med en beskrivning av det 

mångreligiösa svenska samhället.   

Sveriges befolkning är liten internationellt sett, men på ett annat plan är Sverige stort, för 

Sverige har blivit mångfaldens land… Religionen spelar stor roll i världen idag, världen 

är religiös. Kristendomen är med mer än två miljarder anhängare störst och därefter 

kommer islam med drygt 1,5 miljarder utövare. Judendom, hinduism, buddhism, 

konfucianism, daoism, bahai, shintoism, sikhism och många fler är exempel på religioner 

som påverkar världens människor. Dessa och många andra religioner finns 

representerade i Sverige bland annat på grund av invandringen, en invandring som också 

fört människor till Sverige för att de velat lämna samhällen med politiskt eller religiöst 

förtryck och för att här kunna utöva sin självvalda livsåskådning om den så är religiös 

eller icke-religiös. (Ring 2015:10-11)  

Den här beskrivningen särskiljer Sverige som speciellt, för det första beskrivs Sverige som ett 

mångfaldens land, har inte alla länder mer eller mindre mångfald? 
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 För det andra ges uttryck för att Sverige skulle vara helt homogent om det inte vore för 

invandringen. Vilket Ring explicit uttrycker i sitt inledande kapitel till kristendomen:  

I mer än tusen år har kristendomen präglat Sverige. Fram till mitten av 1900-talet var 

kristendomen i stort sett den enda religionen. Genom invandringen till Sverige finns idag 

ett stort antal kristna riktningar representerade i Sverige och flera andra religioner.(Ring 

2015:90) 

Denna förståelse leder oss in till nästa frågeställning, framställningen av protestantism och 

ortodox inriktning.  

 

6.3 Hur framställs kristna protestanter respektive ortodoxa? 
 

Framställningen av kristna protestanter respektive ortodoxa är den delen i undersökningen där 

majoriteten av läroböckerna fokuserar på samma sak. Nämligen Protestantismens 

framställning ur ett historiskt perspektiv, protestantismens framställning som antingen 

frikyrklig eller kulturellt betingad och framställningen av den ortodoxa ”invandrarkyrkan” 

som annorlunda och i behov av förklaring.  

Inledningsvis kan sägas att Olof Franck som skrivit Religionskunskap 1 (2014) går emot de 

andra läroboksförfattarna och har ett annat upplägg när det kommer till beskrivningarna av de 

fem världsreligionerna. I hans bok går det inte att läsa om några kristna inriktningar, utan han 

hänvisar under kapitlet kristendom till lärobokens tillhörande digitala läromedel för mer 

information om protestantism och ortodoxa skildringar. Det materialet har inte legat till grund 

för denna undersökning och presenteras således inte här. Franck skriver som inledning till 

kapitlet som behandlar de fem världsreligionerna, som citerades under analysens punkt 6.1.3. 

att beskrivningar av särskilda traditioner ofta beskrivs teoretiskt och därmed lätt blir 

stereotypiserade. Den enda han återger som behandlar protestantismen handlar om en 

historisk utveckling som påverkat det svenska samhället, vilket beskrivs utförligare nedan.    

 

6.3.1 Protestantismen framställning ur ett historiskt perspektiv  

 

I läroboken Religionskunskap. 1 (2014:159) återges under rubriken ”kristna i Sverige” en 

historisk genomgång om när den kristna lärans tradition kom till Sverige genom Ansgar och 

Olof Skötkonung. För att sedan i underrubriken ”svenska kyrkan” beskriva människors tvång 
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att tillhöra statskyrkan till möjligheten att träda ur Svenska kyrkan till förmån för något annat 

kristet samfund. För att sedan landa i ytterligare en underrubrik, ”inte längre statskyrka”, där 

uppbrottet mellan stat och kyrka beskrivs, ”Kyrkan är inte längre en statskyrka, även om den 

samtidigt inte är fullkomligt skild från staten.” (Franck 2014:160)   

Tollstadius & Öberg skriver i Mittpunkt (2011:63) att ”Flertalet svenska kristna är 

protestanter.” Under rubriken: ”påven mot munken – den protestantiska kyrkan bildas.” står 

att läsa att ”Protestantismen grundades på 1500-talet av en tysk munk, Martin Luther. Liksom 

många andra vid denna tid var han missnöjd med den katolska kyrkan.” (Tollstadius & Öberg 

2011:67) detta efterföljs av en, en sida lång genomgång om Luthers historia och de viktigaste 

punkterna i hans lära.  

I kapitlet som behandlar kristen protestantism är Martin Luther huvudperson och får statuera 

det enda personliga exemplet för den protestantiskt kristna, i såväl Mittpunkt, (2011), Söka 

svar (2013) och Religion och andra livsåskådningar (2015). Beskrivningen av protestantism i 

Sverige har i de tre nämnda läroböckerna ett historiskt perspektiv, för att sedan övergå till 

framväxten av frikyrkor.  

I läroboken Söka svar (2013) står det:  

Protestantismen uppstod i början på 1500-talet till följd av Martin Luthers strävan att 

reformera den katolska kyrkan. Hela perioden kallas därför reformationen. Luther var 

djupt missnöjd med katolska kyrkans avlatshandel, det vill säga att man kunde köpa sig 

fri från synd. Dessutom tyckte han att kyrkan hade glömt bort det viktigaste, predikans 

betydelse, för att istället koncentrera sig på krångliga ritualer. Luther gjorde predikan till 

gudstjänstens kärna och erkände bara dopet och nattvarden som sakrament, eftersom det 

var dessa heliga handlingar som Jesus själv hade instiftat. Från denna gren uppstod också 

bland annat den reformerta och den anglikanska kyrkan (Mattsson Flennegård & 

Eriksson 2013:247).  

Läroböckerna Söka svar (2013) och Religion och andra livsåskådningar (2015) presenterar 

inte några förändringar av just den inriktningen, varken i Sverige eller i allmänhet, förutom 

den tidigare nämnda, utvecklingen av frikyrkor. Däremot skriver författarna i bägge böckerna 

under den gemensamma rubriken ”kristna i Sverige” om framväxten av ”invandrarkyrkor”, dit 

den ortodoxa inriktningen räknas.  
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6.3.2 Protestantismens framställning som antingen frikyrklig eller kulturellt betingad.  

Efter den historiska genomgången om protestantismens framväxt kommer i läroboken 

Mittpunkt (2011) ett kapitel om ”Protestantiska frikyrkor i Sverige” där Metodistkyrkan, 

Baptistkyrkan, Frälsningsarmén och Pingströrelsen får statuera exempel (Tollstadius & Öberg 

2011:68–69). Även i läroboken Religion och andra livsåskådningar (2015) följs den 

historiska utvecklingen av ett avsnitt om frikyrkornas framväxt. Detta kan tala för att det 

tolkningsföreträde som givits väckelsekyrkor när det kommer till vad och vilka som bör 

inkluderas i begreppet kristen och religiös, kan ha påverkat läroboksförfattarnas urval och 

vilka som ska få representera protestanter. I läroboken Söka svar (2013) finner jag inget 

avsnitt som behandlar frikyrkor generellt.  

Författarna av Mittpunkt (2011) ger sedan under rubriken ”svenska kyrkan” ett uttryck för 

kyrkans förändrade roll i svenska samhället:  

Svenska kyrkan var statskyrka fram till den 1 januari 2000. Det betydde att kyrkan styrdes 

av staten och fick speciella förmåner. Alla svenskar som var medlemmar före detta datum 

blev automatiskt medlemmar i den nya frikyrkan som Svenska kyrkan blev och nu är. 

Om man inte vill vara med kan man få gå ur. Det sägs ibland rent allmänt att kyrkan har 

spelat ut sin roll. Men kyrkans tjänster vill vi gärna ha genom livet. De flesta döper sina 

barn i kyrkan, låter konfirmera sig och får sin sista vila på kyrkogården. Jourhavande 

präst både per telefon och ”live” har mycket kontakt med människor som söker hjälp och 

tröst för ångest och andra problem. Gudstjänster av olika slag har också fler besökare än 

man vanligen tror. Kyrkan behövs fortfarande för många människor. Naturligtvis väntar 

du en ny roll för Svenska kyrkan som frikyrka med helt andra villkor än förut då man var 

statskyrka (Tollstadius & Öberg 2011:70. Min kursivering).  

Detta är intressant då samma författare tidigare sagt att religion inte är så viktigt i Sverige. 

Återigen kan detta förstås som ett uttryck av den kristendomsförståelse som Thurfjell (2015) 

beskriver, där begreppet religiös är något som tillskrivs andra. Att döpa sina barn, konfirmera 

sig och gå på gudstjänst kan här förstås som en kulturell företeelse. Beskrivningen om ”oss 

själva” ger en positivare syn på religiöst bruk än vad som tidigare setts uttryckas i samma 

lärobok.   

 

6.3.3 Framställningen av den ortodoxa ”invandrarkyrkan” som annorlunda och i 

behov av förklaring  

Den ortodoxa kyrkan benämns som ”invandrarkyrka” i såväl Söka svar (2013) som Religion 

och andra livsåskådningar (2015) och den ortodoxa inriktningen förklaras på ett helt annat 

sätt än den protestantiska.  
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I Mittpunkt (2011) återfinns ett kort avsnitt om den ortodoxa inriktningen, där det står:  

 

Liksom i den katolska kyrkan har man inom den ortodoxa kyrkan sju sakrament (ordet 

ortodox betyder renlärig). Men man tillåter skilsmässa, och den som vill får gifta om sig. 

Också präster kan gifta sig, men den som vill bli munk eller nunna måste leva i celibat. 

Den ortodoxa kyrkan finns bland annat i Grekland och Ryssland. Det finns inte någon 

gemensam ledare, ingen motsvarighet till påven. Varje lands kyrka styr istället sig själv.  

Speciellt för den ortodoxa kyrkan är: 

 Gudstjänsten. Den bygger på mycket gamla traditioner och påminner om en 

teaterpjäs. Pjäsen som spelas är den om Jesus liv. Deltagande är prästerna, en kör 

utan musik och de vanliga gudstjänstbesökarna. Sittplatser finns bara till de 

gamla och sjuka, övriga står upp. Man kan fritt gå ut och in i kyrkolokalen under 

gudstjänstens gång. En gudstjänst varar minst två timmar.  

 Ikoner. I alla ortodoxa kyrkor finns bilder på Jesus, hans mor Maria, helgon och 

änglar. Bilderna, ikonerna, sitter på en särskild vägg. De ses inte som 

utsmyckningar. En ikon föreställer inte till exempel Jesus utan Jesus finns 

närvarande i ikonen. Därför tänder man ljus framför den och kysser den 

(Tollstadius & Öberg 2011:66–67).  

Den här beskrivningen av den ortodoxa inriktningen visar på en beskrivning där de mest 

fromma får statuera exempel, detta är någonting som problematiseras ibland annat Berglunds 

(2011) artikel där hon argumenterar för att en allt för generell beskrivning av religiösa 

människor och dess utövning vilket leder till stereotypa framställningar och de ortodoxa 

förfrämligas och exotifieras. Stycket kan tolkas som att alla ortodoxa går på gudstjänst och de 

exemplifierar endast grekisk och ryskortodoxa även fast den gruppen inte är störst i Sverige. 

Dess förklarande drag är kanske inte så konstigt då svensk religionskunskapsundervisning har 

ett lära om perspektiv, men det blir märkligt i relation till redovisningen av protestantismen. 

Detta kan tolkas som att boken är riktad till en ”majoritetssvensk” som Kamalis (2006) analys 

av läromedel poängterar och ger uttryck för en svensk hegemoni (von Brömssen 2003).  

I läroboken Söka svar (2013) står det:  

 

Ortodoxa kyrkan fungerar som nationella kyrkor med biskopar och präster och är störst i 

Ryssland och Grekland. Det finns ingen central ledning men alla ortodoxa kyrkor 

respekterar patriarken av Konstantinopel högt. Det ortodoxa kyrkorummet innehåller en 

skiljevägg (en ikonostas) smyckad med heliga bilder (ikoner) av bland annat Jesus och 

Jungfru Maria. Ikonostasen skiljer den himmelska delen av kyrkrummet, som är öppet 

för församlingen, från den himmelska delen, där altaret med evangelieboken finns. 

Sakramenten är desamma som hos katolska kyrkan men kallas här för mysterier 

(Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:247).  
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Gudstjänsten hålls främst på det språk som kyrkans medlemmar talar men det finns också 

församlingar där gudstjänsten sker på svenska. Man följer den ortodoxa kyrkans kalender 

vilket gör att vissa högtider infaller vid andra tidpunkter än de protestantiskt kristna. 

Påsken är en sådan högtid. Av de österländska kyrkorna är den syrisk-ortodoxa kyrkan 

störst. Den har ditt centrum i Södertälje men finns också i flera av de större städerna. 

(Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:247)  

Även denna skildring tyder på en förklaring av ”de andra” som annorlunda ”oss”, uppenbarligen 

behövdes inte de protestantiska gudstjänsterna och kyrkorummen någon vidare förklaring. Det 

författarna av Söka svar (2013) ger utryck för i sin beskrivning av ortodoxa överensstämmer 

inte med deras uttalade kritik om svårigheten att beskriva en religiös tradition utan att 

stereotypisera som gick att läsa under rubrik 6.1.3.  

Detta gäller även författaren till Religion och andra livsåskådningar (2015) som i en 

dramatisk skildring av en ortodox gudstjänst ger en exotisk bild av ”de andra”: 

I en ortodox kyrka finns inga statyer med helgon. I stället finns ikoner. Ikoner är inte 

bilder i vanlig bemärkelse, utan fönster mot himlen. Genom att se på ikonerna ser den 

troende lite av himlen. Hela den ortodoxa gudstjänsten är ett drama som bland annat 

spelar upp Jesu liv. Jesus är segraren och allhärskaren. En lidande Jesus på ett kors, ett 

krucifix, är sällsynt i ortodoxa kyrkor. Det är den uppstående, segraren, som avbildas, 

vanligtvis i kyrkans kupoltak. Längst fram i kyrkan finns en vägg med tre dörrar. Väggen 

är full med ikoner och kallas ikonostas. Framför och bakom denna vägg, som 

symboliserar gränsen mellan jordeliv och himmel, agerar prästerna. Folket sitter inte utan 

står, männen till höger, kvinnorna till vänster. Genom att stå upp visar man Gud respekt, 

men också att man är på väg till himlen (Ring 2015:128). 

Här ställer författaren upp protestantismen som jämförande exempel till, med ”en lidande 

Jesus på ett kors, ett krucefix, är sällsynt i ortodoxa kyrkor.”. Otterbeck (2004)  efterlyser i sin 

artikel en läroboksförfattare med ökad reflektion och ett större mått av konsekvens. Denna 

framställning hade inte behövt uppfattas som problematisk om alla religiösa traditionerna 

beskrevs konsekvent och under samma premisser. Hade beskrivningen av den protestantiska 

kyrkans utformning beskrivits i liknande relation till den ortodoxa kyrkans utformning hade 

det inte varit något särskiljande och därmed inget problem. Sen kan jag förstå att 

protestantismen särskiljs ur ett historiskt perspektiv för det svenska samhället.  
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6.4 Är den bild som framställs av religion och det samtida religiösa samhället 

förenligt med den samhällskontext som svenska elever lever i idag?  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har syftat till att ge ett samtida perspektiv på religion och 

det religiösa landskapet genom att referera till nypublicerad forskning om postsekulära 

teorier. Studierna poängterar bland annat att religionsförståelsen har gått från att ha haft ett 

inkluderande, funktionellt perspektiv till en substantiell religionsförståelse som handla om tro 

på gud eller högre makt, dogmer och trossatser (Thurfjell 2015). Detta leder enligt Thurfjells 

(2015) studie till att religion är någonting som tillskrivs ”de andra” vilket kan förklara den 

samtida tendensen att beskriva sig själv som andlig men inte religiös. Detta medför att det 

finns en stor del av Sveriges befolkning som varken ser sig själv som religiös eller sekulär. 

Ändå visar tidigare delar av uppsatsens undersökning på att läroböckerna tenderar att beskriva 

antingen religion (ur ett substantiellt perspektiv) eller sekulära livsåskådningar (ur ett 

funktionellt perspektiv), se punkt 6.1.1.      

Beskrivningen av det samtida religiösa landskapet görs i termer av globalisering, 

individualism och mångkultur. Där en privatreligiositet vuxit fram, en livsåskådning som inte 

kan beskrivas med dikotomierna religiös eller sekulär som utgångspunkt (Thalén & Carlsson 

2015). Andersson & Sander (2015:109) menar att ungdomar tycks ovilliga att identifiera sig 

med ”färdigpaketerade” religiösa system och kollektiva ideologipaket. Utan att de ser sig 

själva som kulturellt friställda där de kan om-och nytolka religiösa traditioner så att det passar 

dem. Denna utveckling leder i sin tur till motsättningar då skolan, hemmets och andra delar av 

samhällets uppfattning av religion och identitet ofta stämmer dåligt överens med ungdomars 

egna behov och förväntningar (Andersson & Sander 2015:109).  

6.4.1 ”Det individuella livsprojektet” och en religiös identitet i ständig förändring 

Jag har, för att undersöka om den framställningen av religion och det samtida religiösa 

samhället som framkommer i läroböckerna stämmer överens med de samtida perspektiv som 

forskning framhäver, sökt efter meningar som inkluderar perspektiv så som globalisering, 

individualism, privatreligiositet och postsekulära teorier. 

Efter genomgång av litteraturen fann jag få exempel som talade för ett uttryck av samtida 

perspektiv. Som tidigare nämnts har framväxten av andlighet lyfts fram, i punkt 6.2.1. Samt 

ett exempel från läroboken Söka svar (2013) som ger uttryck för ett postsekulärt perspektiv 

där författarna motsätter sig bilden av Sverige som till stor del sekulariserat:  



41 

 

De nordiska länderna har länge varit vad religionsforskare kallar sekulariserade 

samhällen, samhällen där religion och samhälle är åtskilda. Samtidigt har intresset för 

andlighet ökat. Den nya situationen gör att religionsforskarna talar mer om religiös 

förändring än om sekularisering. (Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:242-243)  

Ett annat exempel som visar på samtida perspektiv återfinns i Religion och andra 

livsåskådningar (2015)  under rubriken ”Det individuella livsprojektet” står det:   

I någon mening har alla människor en egen livshållning, som de själva format. Det är få, 

om ens någon, som helt och fullt följer en redan färdigformulerad livsåskådning. Även 

om jag säger mig vilja vara muslim eller humanist, så väljer jag en tolkning av denna lära 

som jag känner mig hemma i och som blir en del av min identitet. Denna tolkning blir 

min livshållning med egna tillägg och modifiering (Ring 2015:49).  

För 50 år sedan fanns inte så stora valmöjligheter som idag, livet var mer utstakat, men 

idag tvingas vi välja och formulera våra liv om vi så vill eller ej. Det blir ett personligt 

individuellt livsprojekt att formulera vem man är, vem man vill vara, hur man vill forma 

sitt liv. Någon som inte alla gånger är så lätt (Ring 2015:49). 

Här ges uttryck för det som Andersson & Sander (2015) benämner som privatreligiositet, det 

ges även utryck för inom religiös pluralism samt en förståelse för att livshållningen är under 

ständig utveckling. De beskriver också, indirekt, ett resultat av det globala samhället (mer 

valmöjligheter idag).  

Carlsson & Lantz (2015) framhöll vikten av att läraren förstår att deras elever inte är statiska 

aktörer, utan att deras föreställningar kommer att förändras i och med att de får nya perspektiv. 

Detta kan tolkas komma till uttryck i läroboken Söka svar (2013) som i sin beskrivning av 

begreppet religion skriver: 

Men naturligtvis handlar religion både om det yttre och det inre. De inre personliga 

upplevelserna samspelar med de yttre uttrycken. Dessutom är religion ingenting statiskt, 

något som alltid ser likadant ut. En människas personliga tro liksom hela religionen är 

under ständig utveckling. Religion och människa lever och växer i ett ständigt samspel 

(Mattsson Flennegård & Eriksson 2013:16-17).  

 I Religionskunskap. 1, Om mening, värde och tro (2014) står det:  

Ett annat svar är att det inte finns en bestämd mening i livet som gäller för alla, utan att 

var och en själv måste skapa sin egen mening. Då tänker man att det finns många olika 

meningar och kanske också att det inte går att avgöra om en mening är ”bättre” eller ”mer 

betydelsefull” än någon annan. (Franck 2014:8)  

Även detta citat kan tolkas med privatreligiositet som referens, men också att elevens 

livsfrågor kan variera över tid och att olika meningar kan få olika betydelser i olika skeden i 

livet.  
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 6.4.2 Diskrepansen mellan ett inledande kapitel som problematiserar generaliseringar 

och framställningen av kristna protestanter och ortodoxa 

Thalén och Carlsson (2015) problematiserar att svenska skolans styrdokument fortfarande 

propagerar för vikten av kunskap om de fem världsreligionerna, trots att många elever lever i 

en privatreligiös verklighet. Ett undervisningsfokus på de fem världsreligionerna landar 

istället lätt i en undervisning om ”de andra” och tar enligt Carlsson (2015:55) inte elevernas 

egna livsfrågor på allvar. Detta är problematiskt då den enskilda eleven får svårt att uppfatta 

relevansen av religionskunskap då den enbart fokuserar på ”de andra” och dessutom finns det 

en risk att ”de andra” gestaltas som någonting homogent snarare än heterogent (ibid).  

Carlsson & Lantz (2015) framhöll även vikten av att läraren förstår att deras elever inte är 

statiska aktörer, utan att deras föreställningar kommer att förändras i och med att de får nya 

perspektiv. 

Som tidigare framkommit problematiserar läroboksförfattarna av böckerna Religion och 

andra livsåskådningar (2015), Religionskunskap 1 (2014) och Söka svar (2013) 

framställningen av religion som någonting statisk och att det finns risk för förenklade 

generaliseringar i beskrivningen av religiösa människor och traditioner, i punkt 6.1.3. Ändå 

vittnar framställningen av kristendomens protestantiska respektive ortodoxa inriktning på 

oreflekterad gestaltning av protestanter som antingen sekulära eller frikyrkliga och ortodoxa 

som ”invandrarkyrkor” i behov att förklaras i böckerna Mittpunkt (2011), Religion och andra 

livsåskådningar (2015) och Söka svar (2013). Medan författaren till boken Religionskunskap 

1 (2014) valt att inte återge någon beskrivning av de kristna inriktningarna. Båda uppläggen 

kan beskrivas som problematiska. Då en för beskrivande bild av en religiös tradition lätt 

hamnar i stereotypa generaliseringar. Och en för snål beskrivning av en religiös tradition 

försvårar elevens möjlighet till analys och reflektion.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte framkommer särskilt mycket samtida perspektiv i 

någon av läroböckerna. Och i dem där det framkommer lite, så står det i motsättning till 

beskrivningen av kristendomen och dess olika inriktningar.  
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8. Sammanfattning av slutsatser  
 

Uppsatsen syfte var att undersöka vilken bild ett urval av läroböcker ämnade för 

religionskunskap 1, ger av svenska medborgare i relation till religion och kristendom, med 

fokus på protestantisk och ortodox inriktning. Och vidare diskutera om den är 

igenkänningsbar och förankrad i den samhällskontext svenska elever lever i idag.  

Undersökningens analys visade på variation läroböckerna emellan. Men där det generellt går 

att finna en framställning av religion som ofta tar sin utgångspunkt med ett substantiellt 

perspektiv - i relation till (sekulär) livsåskådning som framställs ur ett funktionellt perspektiv, 

framställningen av den religiösa människan som meningssökande, i behov av tröst och svag 

tilltro till vetenskap med en underliggande sekulär norm. Men även framställningen av 

religion som någonting föränderligt och en påtalad risk för generaliseringar.   

Läroböckernas framställning av den samtida religiositeten i Sverige kretsar kring begrepp som 

sekularisering, växande andlighet och mångreligiositet som ett resultat av framväxten av det 

mångkulturella samhället.  

Framställningen av kristna protestanter respektive ortodoxa är den delen i undersökningen där 

majoriteten av läroböckerna fokuserar på samma sak. Nämligen Protestantismens 

framställning ur ett historiskt perspektiv, protestantismens framställning som antingen 

frikyrklig eller kulturellt betingad och framställningen av den ortodoxa ”invandrarkyrkan” 

som annorlunda och i behov av förklaring.  

Framställningen av samtida perspektiv var inte många, men de som framkom var 

gestaltningar av ”Det individuella livsprojektet” och en religiös identitet i ständig förändring. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte framkommer särskilt mycket samtida perspektiv i 

någon av läroböckerna. Och i dem där det framkommer lite, så står det i motsättning till 

beskrivningen av kristendomen och dess olika inriktningar.  
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9. Avslutande diskussion  

 

I en global värld där få ungdomar identifierar sig med färdigpaketerade religiösa traditioner, 

utan snarare skapar sin egen privata religion som grundar sig på individuella livsfrågor, 

tenderar det postsekulära klassrummet stå i motsatsförhållande till dagens 

religionskunskapsundervisning. Dagens religionskunskapsundervisning tenderar snarare att 

förfrämliga religiösa människor och därmed rasera möjliga identifikationsmarkörer och 

försvåra förståelsen för religiös pluralism.  

Om det är som den tidigare forskningen visar, att läroboken har en legitimerande 

effekt och att den utgör utgångspunkten för planering av undervisningen finner jag det väldigt 

problematiskt att det samtida perspektivet på religion och religiöst utövande lyser med sin 

frånvaro. Inte konstigt att svenska elever finner undervisningen irrelevant och tråkig. Den 

kristendomsförståelse som Thurfjell (2015) ger uttryck för i kombination med en substantiell 

religionsbeskrivning gör kristendomen svår att identifiera sig med. Det är i majoriteten av de 

analyserade läroböckerna frikyrkor, eller väckelsekyrkor som Thurfjell (2015) kallar det, som 

får statuera exempel för den samtida protestantismen. Den samtida protestantismen är alltså 

också svår att identifiera sig med för en postkristen som mig.  

Jag tror att den skeva framställningen om religion och religiösa människor gör att avståndet 

mellan ”vi” och ”de andra” ökar och att den förståelse som ska förmedlas inom 

religionskunskapsundervisningen går förlorad. Precis som tidigare forskning visar 

reproducerar även dessa religionsläroböcker makthierarkier, ”där människors syn på sig själva 

och på samhället i dåtid, nutid och framtid skapas.” (Ammert 2011:33). Den dikotomin som 

Kamali (2006) beskriver mellan ”oss” (kristna) och ”de andra” (muslimer och hinduer) 

nyanseras i den här uppsatsen där min poäng är att ”vi kristna” också andrafieras och 

stereotypiseras i bristen på samtida perspektiv. Jag tror dock inte att läromedelsförfattare har 

för avsikt att reproducera påtalade makthierarkier, men jag tror likt Otterbeck och Härenstam, 

att författare ibland famlar i oreflekterad blindo och att de inte har tillräckligt med kunskap i 

ämnet. Jag tror att den bästa läroboken skulle skrivas av en författarduo där den ena är en 

verksam religionskunskapslärare och den andra en verksam forskare i religionsvetenskap. 

Läroboksförfattare har dock ändå de nationella styrdokumenten att förhålla sig till, så 

fokuseringen på de fem världsreligionerna är svår att komma ifrån helt.    
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En annan problematisk sak som jag reflekterat över under uppsatsens gång är 

progressionsaspekten i dagens religionskunskapsundervisning. Svenska elever börjar läsa 

religionskunskap i årskurs 3 i grundskolan, de har alltså läst religionskunskap i sju år innan de 

börjar på gymnasiet. Jag kan tycka att den fortsatta fokuseringen på kunskap om religion och 

världsreligionerna på gymnasial nivå är problematisk ur progressionssynpunkt. Hur mycket 

”fakta” om en religion kan det finnas? Känns som att det är en ständig upprepning. Jag anser 

att den faktabaserade, substantiella religionsförståelsen, hör hemma i grundskolan och att 

gymnasieskolan bör ta religionskunskapen (om kursen ens bör benämnas så då) till en annan 

nivå, med fokus på funktionella, personliga, perspektiv som skulle visa på reell pluralism och 

bygga på samtida perspektiv.  

Så för att återknyta till uppsatsens inledning, ja, den samtida kristendomen är också svår att 

identifiera sig med. Och även fast det har gått över 10 år sedan jag gick gymnasiet och 

samhället har förändrats markant, så har inte dikotomin svenska elever – invandrar elever 

förändrats. Jag är fortfarande sekulär svensk och mina syrianska vänner fortfarande ortodoxa 

utan undantag.  

Jag önskar se mer forskning om religionskunskapsämnets progressionstanke, en 

läroplansanalys kanske. Och ytterligare forskning, som likt Carlsson och Lantz, 

problematiserar fokuseringen på de fem världsreligionerna och kommer med förslag på hur 

elevers funderingar kring olika livsåskådningar och livsfrågor ska lyftas upp och arbetas med. 

För det perspektivet som dagens religionskunskapsundervisning har tycker inte ens jag är kul, 

och då är det illa.  
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