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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en diskursteori analysera hur begreppet 

identitet framstår i två utvalda läromedel inom religionsvetenskap. Uppsatsen har även 

som syfte att klargöra vad läromedlen konkret beskriver om identitet och dess samband 

till religioner.  

  Resultatet visar två framträdande diskurser och jag har valt att kalla dessa två för 

”en individualistisk diskurs” och ”en traditionell diskurs”.  

Den ”individualistiska diskursen” innebär konkret att läromedlen använder ett modernt 

språk om individen kring hur begreppet identitet skall förstås. Författarna använder 

gärna ord eller begrepp som handlar om individens självförverkligande. 

  Den andra framträdande diskursen belyser rubrikerna kring kön, genus och 

sexualitet utifrån en traditionell ansats. Här finns det ett samband mellan hur författarna 

väljer att belysa dessa rubriker och när religionen blir ett hinder för människans lika 

värde. Konservativa och traditionella värderingar står då som en motpol mot den 

värdegrund som skolan bygger på.  

 

 

Nyckelord: Religionsvetenskap, diskursanalys, identitet, traditionell, individualism 
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1. Inledning och bakgrund 

Under min första VFU som lärarstudent kastades jag rakt in skolverkets styrdokument. 

Jag skulle ansvara för de asiatiska religionerna och min handledare påpekade noga 

vikten av att hålla sig till läroplanens riktlinjer. I momentet var det särskilt viktigt att få 

med begreppet identitet i relation till religion. På ytan låter det enkelt, de flesta vuxna 

kan nog på ett någorlunda rimligt sätt relatera till sin identitet och religion, eller att 

religionen kan bli ens identitet.  När jag sedan fördjupade mig i ämnet visade det sig 

vara än mer komplext att lära ut. Jag hade svårigheter, utifrån den webbaserade litteratur 

skolan använde sig av, att överhuvudtaget hitta fakta om identitet och (i detta fall) 

hinduism var jag tvungen att söka mig vidare till andra källor, och fann flera artiklar 

som beskrev hinduistisk identitet.  Dessa artiklar var skrivna av olika svenska 

nyhetssidor eller hjälporganisationer som på olika sätt beskrev hinduismens kastsystem 

och dess inverkan och påverkan på Indien. Uteslutande alla källor beskrev hinduismens 

kastsystem som något negativt.  Det var då jag insåg att jag ville studera vidare i ämnet 

och undersöka vilken bild av identitet det är som jag egentligen undervisar till mina 

elever?   

  I skolverkets direktiv för ämnet religionsvetenskap inom gymnasiet skall eleven 

för att få betygen ”E” ha kunskap om: ”människors identitet i relation till religioner och 

livsåskådningar”. Dessutom skall eleven förstå sambandet mellan religionen och 

identitet där: ”eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till 

etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.” (Skolverket GY 2011, s. 137–

139). Det centrala innehållet i kursen Religionsvetenskap 1 är:  

 

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 

historiska och nutida händelser (Skolverket GY 2011, s. 138). 

 

Skolan har även ett viktigt uppdrag att förmedla till eleverna.  Skolan är inte bara en 

kunskapsbank där eleverna lär sig faktakunskaper om respektive ämne utan läroplanen 

skriver även om den människosyn varje lärare skall förmedla till sina elever:   

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
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på. […]  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla 

(Skolverket GY 2011, s. 5). 

 

 

Det går alltså att koppla samman kraven inom religionskunskap och identitet med 

skolverkets generella riktlinjer för skolans syn på mänskliga rättigheter. Eleven skall 

som vi tidigare läst i kunskapskravet, bilda sig en kunskap om religionens påverkan på 

sexualitet, kön etc. Det innebär att eleven skall ha möjlighet att fördjupa sina kunskaper 

i hur religioner påverkar människors identitet till sexualitet, kön, social status. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande arbete är att med diskursanalytisk metod och teori undersöka 

texter i två utvalda läroböcker inom ramen för religionskunskap i gymnasiet. 

 

– Hur presenteras identitetsbegreppet i läromedlen? 

 

– Vilka diskurser är framträdande i läromedlen kring identitet och dess relation till 

religion? 
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2. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är indelad i tre underrubriker. I den första används Antony 

Giddens forskning kring begreppet identitet. Under den andra rubriken ”forskning inom 

religionsvetenskap, identitet och läromedel” har jag tagit med en rad olika 

forskningsområden kring religion och identitet. Kerstin von Brömssen och Signild 

Risenfors har i sin forskning granskat ungdomars inställning till identitet och religion. 

Här har även Kjell Härenstams granskning av läromedel och tibetansk buddhism valts 

ut. I tredje rubriken har jag valt ut några studenters examensuppsatser som ger en 

kompletterande bild till forskningsområdet.  

 

2.1 Begreppet ”Identitet”  

Antony Giddens (1999, s. 94) beskriver hur komplext begreppet ”identitet ”är och lyfter 

fram flera aspekter av begreppet, bland annat att identiteten är starkt förknippad med 

individens jag. Religionssociologen Mia Lövheim har sammanställt Giddens syn på 

identitet:  

 

Giddens beskriver identitetsskapande som en reflexiv process, där individen 

fogar samman en sammanhängande och meningsfull berättelse om sitt liv med 

utgångspunkt i de händelser och erfarenheter som möter honom eller henne. […] 

Identitet är alltså inte ett givet tillstånd, utan alltid under konstruktion (Lövheim 

2010, s. 120–121). 

 

Giddens (1999, s. 94) lyfter fram individens identitet som en relativt ny företeelse 

format av det moderna samhällets utveckling.  Under medeltiden var det istället fokus 

på det kollektiva såsom släktskap, kön, klass som formade dåtidens människors syn på 

identitet.  Därmed driver han tesen att den rådande synen på självidentiteten är ett 

västerländskt fenomen med rötter i individualismen. 

  Vidare menar Giddens (1999, s. 44) att den moderna identiteten även kan ses i 

ljuset av institutioner som på olika sätt kontrollerar medborgare, skola och statliga 

instanser. Detta i sin tur skapar en ny slags livsstil där vår identitet formas genom dessa 

olika instanser, som sedan bidrar till att individens ”själv” och ”samhället” står vid 

varandras sida på ett nytt sätt historiskt.  
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   Giddens (1999, s. 44–45) menar vidare att individens liv var mer kopplat till 

kollektivets olika riter, snarare än den inre individuella personens självförverkligande. I 

forna tider i en mer religiös och traditionell epok, genomgick individen olika 

förändringar genom riter (Rites de passage), såsom konfirmation från ungdom till 

vuxenliv och i det moderna samhället har dessa riter luckrats upp. Han visar exempel på 

en skilsmässa som blivit en ny rit in i vuxenlivet. Men där det uppstår aspekter med nya 

sociala relationer, såsom styvföräldrar. När en individ genomgår en skilsmässa uppstår 

det ny självkänsla genom att bryta riten. I ett strikt traditionellt religiöst samhälle vore 

det socialt tabu att bryta mot dessa riter. Men det nya och moderna samhälle skapar 

genom dessa sociala aspekter en ny form av självidentitet som inte tidigare fanns 

(Giddens 1999, s. 45). 

 

2.2 Forskning inom religionsvetenskap, identitet och läromedel 

Kerstins von Brömssen har genom sin avhandling ”TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR 

och TYSTNADER - Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet” (2003) kartlagt hur ungdomar i en mångkulturell skola ser på sin egen religion, 

etnicitet och hur de betraktar andra religioner. Hon lyfter särskilt fram olika religiösa 

identiteter i ett diskursivt perspektiv.      

   Här ger von Brömssen en överblick om hur flertalet framstående forskare ser på 

begreppet ”religiös identitet”. Och hon landar i den traditionen som menar att religiös 

identitet skall betraktas som: 

 

en dimension av den kulturella identiteten, eftersom den teoretiska 

utgångspunkten i studien är att religion är en social och kulturell konstruktion. 

(Brömssen 2003, s. 62) 

 

Hon menar vidare i sin förklaring om religion och kultur att vissa länder är så 

sammanknutna med varandra att det inte går att skilja dem åt, det vill säga att det blir 

religionen som skapat kulturen. I västerländska länder har man valt att göra en starkare 

kontrast mellan religion och kultur. Hon skriver ” Det som västvärlden gör försök att 

abstrahera som religion, spelar olika stor roll inom olika kulturer” (Brömssen 2003, s. 

62). 

   Hon intervjuar ett antal ungdomar i sin undersökning där hon diskuterar deras 
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religion och kultur och hur de ser på sin egen religiösa identitet. Eleverna samtalar om 

vad som kännetecknar deras religion och dess olika särdrag. När von Brömssen sedan 

sammanfattar alla elevernas svar kommer hon till slutsatsen att flertalet elever inte anser 

att deras egen kultur, begrepp och språk alls lyfts fram i det pedagogiska sammanhanget 

i skolan. Det var även få som hade erfarenhet av att samtala kring sina egna religiösa 

erfarenheter i skolan. Därmed uppstår en situation där skolans pedagogiska syn på 

religioner upplevs som främmande i deras egna liv. Von Brömssen sammanfattar 

slutsatsen: 

 

Skolan som institution är sannolikt en av de viktigaste aktörerna 

som är med och konstruerar identitet(er), men som också upprätthåller 

hegemoniska föreställningar om hur världen ser ut och bör 

kategoriseras (Brömssen 2003, s. 305). 

 

Von Brömssen menar här då att skolan skapar stängda ramar för hur världen ser ut. 

Ungdomarna känner sig inte hemma i det konstruerade begreppet ”identitet” som skolan 

förmedlar. 

  I Signild Risenfors avhandling ”Gymnasieungdomars livstolkande” från 2011 

analyserar hon gymnasieungdomars syn på livstolkande utifrån ämnet 

religionsvetenskap och deras egna liv. Risenfors använder en diskursanalytisk ansats när 

hon undersöker ungdomars användning av språket. Vilket konkret innebär att hon 

analyserar ungdomarnas ordval och dess betydelse (Risenfors 2011, s. 48–49). 

Risenfors tar även upp en rad exempel kring ungdomar och identitet. När ungdomar i 

studien får frågor om identiteten svarar de att identiteten till stor del handlar om att 

”vara sig själv”. Hon skriver:  

 
Utifrån denna studies analytiska fokus på identifikation kan det vara intressant 

att peka på många ungdomars tal om att vara sig själv som något ganska fast och 

oföränderligt, en sorts autenticitet som uttrycks som ”mitt sanna jag” eller ”mitt 

rätta jag” (Risenfors 2011, s. 223). 

 

Vidare visar studien att ungdomar prövar sin identitet och testar dess begränsningar, 

samtidigt visar även studien att ungdomarna känner sig låsta och fångade i bestämda 
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roller. Risenfors använder Giddens syn på identitet och teorierna om en splittrad 

västerländsk postmodern identitet.   Risenfors studier av svenska gymnasieungdomar 

stödjer därmed den teori som Giddens står för. 

  I Kjell Härenstams bok ”Kan du höra vindhästen” (2000) har han utfört en 

läromedelsanalys och granskat vad läromedel beskriver kring tibetansk buddhism. Han 

har granskat en rad olika läromedel från olika årtionden och hur dessa uppvisar stora 

variationer i den bild av buddhism som de förmedlar.  Han talar om begreppet 

”etnocentrism”, att läromedlen är skrivna med västerländska ögon. Ett exempel på detta 

syns i läromedlen från 60–70 talet där tibetanska buddhismen beskrivs med negativa 

ord, de troende utför magi eller besvärjelser och mekaniserad bön (Härenstam 2000, s. 

108). 

   Härenstam (2000, s. 78–79) nämner även den tidigare aktuella konflikten mellan 

Kina och Tibet, och han menar att författarna bakom läromedlen har påverkats av denna 

konflikt. Det framgår klart att de ställer sig på Kinas sida i konflikten. Hans forskning 

visar därmed hur författare påverkas av rådande politiska åsikter samt ur ett 

etnocentriskt perspektiv bibehåller fördomar mot andra kulturer.  

 

2.3 Tidigare uppsatser av studenter 

Angelica Koc och Paulina Möller Almasidou har i sitt examensarbete ”Elevers och 

lärares uppfattningar om identitetsbegreppet i relation till religion, etik och livsfrågor” 

(2017) forskat kring hur ungdomar och lärare använder begreppet identitet. Deras arbete 

tangerar min egen frågeställning och ger intressanta ingångar och tillägg till min egen 

forskning. Mitt eget fokus ligger på enbart läromedel medan deras forskning breddar 

förståelsen av begreppen genom observationer ute i skolmiljön. En del lärare i studien 

fann begreppet ”identitet” svårt att undervisa om och att det inte fanns utrymme för 

djupare diskussioner eller bra läromedel i ämnet (Koc & Möller Almasidou, s. 33). De 

skriver:  

Problemet med det blir att eleverna inte får en chans till att utveckla sin egen 

identitet men inte heller chans att lära sig om andras. Det blir därför viktigt att 

lärare inkluderar begreppet i sin undervisning även om det är svårt och kan skapa 

”obekväma” diskussioner (Koc & Almasidou 2017, s.  34–35). 
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I citatet lyfter Koc & Möller Almasidou fram svårigheten med begreppet identitet och 

att det konkret innebär att eleverna inte får möjlighet att utveckla sin egen identitet. 

  Mohammed Zakholis (2010) examensarbete ”En kritisk läromedelsanalys: En 

studie av 10 läroböcker från 1995 till 2005 i religionskunskap på grundskolans senare 

del” har försökt klargöra vilka diskurser om katolicismen och katoliker som framträder 

i läroböckerna utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys och Kemalis teori om ”den 

andre”. I sin granskning av läromedel finner Zakholi en rad olika diskurser gällande hur 

katolicism framställs i läromedlen.  
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3. Metodologi  

I detta kapitel kommer undersökningens teoretiska och metodiska utgångspunkter 

förklaras.  Kapitlet är uppdelat i fyra underrubriker. I den första delen tar jag upp 

metoden och ger en ingång till diskursanalys och hur denna metod används i min 

forskning. Under den andra rubriken beskriver jag uppsatsens material och 

avgränsningar. Den tredje rubriken belyser Ernest Laclau och Chantal Mouffes 

diskursanalys och dess teoretiska bakomliggande aspekter.  I den fjärde rubriken tar jag 

upp de diskursanalytiska verktyg som kommer att användas.  

 

3.1 Diskursanalys - som metod 

En diskurs är begrepp med många olika områden och betydelser. En enkel definition av 

en diskurs är: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad 

2007, s. 12).  Brian Paltridge ger en utförlig förklaring till begreppet när han skriver:  
 

Diskursanalysen undersöker språkliga mönster i texter och betraktar 

relationen mellan språket och den sociala och kulturella kontext det används 

i. (Paltridge 2012, s. 2, Egen översättning). 

 

Paltridges definition används inom ramen för språkforskare, lingvister och olika 

språkfilosofier. Forskare har haft olika ingångar till vad språket egentligen säger till oss 

människor om vår verklighet. Eller om, språket i själva verket konstruerar vår verklighet 

(Jörgensen & Phillips 1999, s. 15).  

  Jörgensen & Phillips (1999, s. 7) problematiserar svårigheten med diskurser, och 

lyfter som ett konkret exempel fram en händelse med en stor översvämning. Vid en 

övergripande syn är översvämningen en materiell verklighet som för med sig stora 

materiella skador etc., men det är när människor börjar tala om översvämningen i ett 

specifikt sammanhang, som författarna menar att en diskurs uppstår (Jörgensen & 

Phillips 1999, s.15).  Några skulle beskriva översvämningen som ett naturfenomen, 

andra skulle påstå att det berodde på det massiva regnet innan, medan andra skulle påstå 

att det berodde på politikernas åtgärder att bygga dammar etc. Slutligen finns det 

religiösa som påstår att det är Gud som straffat landet genom översvämningen. Vilken 

av dessa olika perspektiv återspeglar egentligen verkligheten, och påverkar dessa 

perspektiv individers levnadsvillkor? (Jörgensen & Phillips 1999, s. 16).  Dessa olika 
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beskrivningar av händelseförloppet är olika diskurser kopplade till översvämningen.  

  I min analys av begreppet identitet finns det likheter med den metod och teori 

som Ernest Laclau och Chantal Mouffes har utvecklat. I likhet med exemplet ovan om 

översvämningen går det att belysa begreppet identitet från olika infallsvinklar. 

 

3.2 Material och avgränsningar 

Jag har valt ut kurslitteraturen utgiven efter den aktuella läroplanen från 2011 och 

utifrån de anvisningar kring identitet i kursplanen, och har därför medvetet valt ut 

litteratur som tar upp detta specifikt.  Det finns litteratur som utgivits i anslutning till 

eller något år tidigare än läroplanen, men dessa tar inte upp den nya planens riktlinjer 

kring identitet och religion.  

  Insamlingen av litteratur har skett i Göteborgs universitets pedagogiska bibliotek 

och dess interna sökningsdatabas. Jag har sökt på alla böcker inom ramen för 

religionsvetenskap utgivna från år 2011. Inledningsvis fick jag fram nio olika böcker 

utgivna efter år 2011. Jag valde bort de som var anpassade för vuxenutbildning eller var 

utgivna precis i brytpunkten mellan 2010–2011 och därmed missade läroplanens nya 

riktlinjer gällande identitet.  Författaren Börje Ring hade dessutom skrivit två av dessa 

nio, och jag valde därmed bort dessa som var relativt lika varandra. Tillslut hade jag tre 

läromedel att välja mellan.  

  Inledningsvis hade jag tänkt att analysera dessa tre, men valde sedan ut 

”Religion 1” skriven av Birgitta Thulin & Sten Elm och ”Religionskunskap 1 – Om 

mening, värde och tro” skriven av Olof Franck. Den tredje boken ”En människa, tusen 

världar” skriven av Robert Tuvesson valdes bort, då dess kapitel om identitet innehöll 

för lite text i jämförelse med de andra två.  

  ”Religion 1” är skriven av Birgitta Thulin & Sten Elm och utgiven år 2012 på 

förlaget Interskol förlag AB.  Religion 1 är enligt förordet anpassad för 

gymnasieskolans kursplan GY 2011 och religionskunskap 1 50 p. Jag har inte funnit 

någon information om författarna på förlagets hemsida eller i läromedlet. Bokens 

sammanlagda sidantal är på 168 sidor. 

  ”Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro” är skriven av Olof Franck 

och är utgiven år 2014 på förlaget Studentlitteratur AB.  Olof Franck är docent och 

universitetslektor vid Göteborgs universitet och han har även bakgrund som gymnasie-

lektor i religionskunskap. Olof Franck har även varit ämnesexpert åt skolverket.  
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   I förordet till läroboken skriver författaren att läromedlets stoff utgår från det 

centrala innehållet i skolverkets riktlinjer och betonar samtidigt att boken inte tar upp 

allt inom det breda ämnet religionskunskap. Boken innehåller 183 sidor och det 

medföljer även lösenord och användarnamn till en digital användning. 

 

3.3 Diskursanalys - som teori 

Laclau & Mouffes teori går under namnet ”diskursteori” och är både en teoretisk ansats 

och en analysmetod, det går inte att skilja dem åt. (Jörgensen & Phillips 1999, s. 10). 

  Samhällsteoretikerna Ernest Laclau och Chantal Mouffes teorier är ursprungen 

ur den poststrukturalistiska traditionen. En tradition som innefattar en kritik mot den 

tidigare strukturalistiska hållningen, strukturalisterna ansågs ha en för snäv och stel bild 

av språkets struktur. Språket var i mångt och mycket uppdelat i strukturer utan 

förändring. Den poststrukturalistiska traditionen hävdar istället att de tecken som formar 

vårt språk inte på förhand går att sätta på en enskild plats eller egen tolkning. Språket är 

enligt dessa anhängare ett socialt fenomen och måste betraktas utifrån rådande klimat 

och aktuella konflikter (Jörgensen & Phillips 1999, s. 32–33). 

  Jörgensen & Phillips (1999, s. 32) menar att Laclau & Mouffes diskursteoretiska 

ansats är ett verktyg som kartlägger de processer som fastställer ett ords betydelse, 

fenomen eller teckens betydelse. De använder de sig av olika begrepp för att kartlägga 

dessa processer, ett sådant begrepp är ”nodalpunkt”.  För att förklara innebörden av 

”nodalpunkt” använder Jörgensen & Phillips (1999, s. 33) exempel från 

läkarvetenskapen. Ordet ”kropp” inom läkarvetenskapen är en nodalpunkt. Författarna 

menar att kroppen (den mänskliga) är det som hela sjukvården kretsar kring. Ordet 

”skalpell” eller ”vävnad” har enligt Jörgensen & Phillips en fast förankrad koppling till 

ordet ”kropp”. Inom den medicinska diskursen så finns det en koncensus kring dessa 

ord kopplade till nodalpunkt ”kropp” och ”nodalpunkten” skapar då en gräns för vad 

den aktuella diskursen kan tillåta. När en rådande diskurs utesluter vissa ord eller tecken 

kopplade till en ”nodalpunkt” så kallar Laclau & Mouffes teorier enligt Jörgensen & 

Phillips (1999, s. 33) för ”det diskursiva fältet”. Jörgensen & Phillips (1999, s. 34) lyfter 

särskilt fram alternativa behandlingsformer inom sjukvården, exempelvis olika 

behandlingar som tar hjälp av energier. Här tycks den rådande diskursen inom 

läkemedelvetenskapen vara att sambandet mellan ”energier och kropp” inte skall 

användas.  Enligt Laclau & Mouffes teorier och den rådande diskursen uppstår det här 
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en viss förvirring kring ordet kropp. Denna förvirring kallas ”flytande signifikanter”. 

Ordet kropp flyttas då mellan en nodalpunkt till att bli en flytande signifikant i den 

alternativa behandlingen (Jörgensen & Phillips 1999, s. 33).  

  Laclau & Mouffes teorier kan användas som verktyg genom att klargöra de 

bakomliggande mekanismerna till varför vissa aspekter utesluts ur en diskurs. Ibland 

uppstår det en konflikt mellan två diskurser, denna strid kallas antagonism. Denna strid 

upplöses genom maktstrider och det kallas då hegemoni (Jörgensen & Phillips 1999, s. 

33).  Bergström & Boréus (2009, s. 321) beskriver att begreppet ”hegemoni” innebär en 

diskurs som inte utmanas. 

    

3.4 Analysbegrepp  
De analysbegrepp jag använder mig av är fetmarkarade och beskrivs här i citatet från 

Jörgensen & Phillips bok:  

 

• Nodalpunkter, mästersignifikanter och myter som tillsammans kan kallas för 

knuttecken i den diskursiva organiseringen. 

• Begreppet för den verksamhet där knuttecken får innehåll: ekvivalenskedjor.  

• Begrepp för konfliktanalys: flytande signifikanter, antagonism och hegemoni. 

(Jörgensen & Phillips 1999, s. 57).   

 

Forskarens roll i en diskursanalys är i första hand inte att utreda vad som är rätt och fel 

kring vissa påståenden. (Jörgensen & Phillips 1999, s. 28). I exemplet med 

översvämningen blir forskarens uppgift att samla in olika texter och intervjuer med 

människor som varit med i översvämningen, och sedan objektivt granska detta material 

från ett ovanförperspektiv.  

  I mitt aktuella exempel har jag med neutrala ögon läst igenom de utvalda 

läromedlen. Jag har sedan studerat kapitlet om identitet på ett djupare plan och valt att 

markera vissa upprepande ord och begrepp som framträder och skrivit ner dessa ord i ett 

dokument. Jag har letat efter nodalpunkter i texterna som utmärker sig, ord eller 

begrepp som är huvudord och styr förklaringarna. I exemplet med översvämningen 

skulle sådana ord vara ”gud, ”straff” varje gång som översvämningen nämns. 

  Begreppen nodalpunkter, flytande signifikanter och hegemoni har 

punktmarkörer genom min analys. De ord och begrepp jag skrivit ner i dokumentet har 
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sedan analyserats utifrån begreppen. Dessa begrepp kan vara komplicerade att förstå, 

men det hela har tillslut hamnat i att analysbegreppen tillämpas till följande 

frågeställning: ”vilket ord styr förklaringen, och vill den förklaringen inkludera eller 

exkludera andra diskurser?”. I exemplet med översvämningen så kan orden ”guds 

straff” vara det enda skälet till att översvämningen inträffade, det innebär att alla andra 

diskurser utesluts. På det här sättet har jag analyserat läromedlen. 
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4. Analys av läromedel 

Här presenteras hur läromedlen väljer att beskriva begreppet identitet samt en 

övergripande överblick över läromedlens struktur och upplägg.. 

 

4.1 ”Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro” skriven av Olof Franck  

Författaren har valt att ha ett eget kapitel om identitet och inleder med kapitels mål och 

syfte för eleven.  Eleven skall här:  

 

Förstå centrala ord i kapitlet som identitet., naturlig tillit, du-det, generalisering, 

genus, normalt-onormalt, hetronormativitet och hbtq, och diskutera dem i relation 

till diskriminering och kränkningar. 

Kunna reflektera över olika slag av identiteter och livsstilar 

 

Förstå hur moral och människosyn kan knytas till varandra när handlar om 

frågor som rör identitet, tillhörighet och samlevnad (Franck 2014, s. 54). 

 

Inledningsvis förklarar Franck (2014, s. 54) begreppet identitet i ljuset av 

nationalencyklopedins definition av begreppet där betoningen ligger på 

självmedvetenhet, självbild och egenvärdet hos den unika individen. Vidare skriver 

Franck (2014, s. 54) att kulturen och den sociala kontexten spelar roll för individens 

värderingar och att individens identitet återspeglas på flera plan, både socialt och 

individuellt. 

   Religiös identitet skapar, enligt Franck (2014, s. 58) en trygghet i tillvaron, 

individen tillhör en grupp och en gemenskap som bildar en stark självkänsla. Franck 

(2014, s. 59) lyfter även fram en pluralism kopplat till identiteten, där religiösa kan ha 

många olika identiteter, exempelvis att alla kristna inte tycker likadant.  

   Manliga och kvinnliga identiteter, könsidentiteter, könsuppdelning och 

stereotypa roller är ett annat område Franck (2014, s. 60–62) tar upp. Dessa stereotypa 

identiteter kan ta sig i uttryck att ”män inte skall gråta” eller ”kvinnan skall laga mat 

enligt traditionell syn”.  Resonemanget förs sedan in till genus och splittrade 

könsidentiteter och androgyna identiteter. Många kan uppleva sig fångade i manliga och 

kvinnliga identiteter och att det finns en frigörelse från dessa i samhället. 

   Franck (2014, s. 65) nämner även sexualiteten, före 1979 betraktades 
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homosexualitet som sjukdom i Sverige, i Sverige har det förvisso efter 1979 blivit en 

frigörelse för homosexuella, medan på andra håll i världen blir fortfarande människor 

diskriminerade på grund av sin sexuella identitet.  

  I bokens övriga kapitel har författaren valt en strategi att använda sig av samma 

rubriker när han beskriver de olika världsreligionerna. Han tar upp hinduism, buddhism, 

judendom, kristendom och islam. Boken har rubriker kring etik och vetenskap och 

själva religionens fundament och psykologiska grundvalar (varför tror människor på 

gud etc.). Författaren har valt att strukturera upp varje kapitel av varje religion med 

underrubrikerna: 

 

- Ursprung 

- Urkunder och skrifter 

- Gudsbegrepp 

- Människosyn 

- Etik 

- Samhälle 

- Traditioner 

- Utövning i Sverige 

 

I varje kapitel får en troende person svara på varierande frågor gällande religionens 

budskap, regler och tolkningar. Lite varstans i kapitlet finns det även små inflikade rutor 

där eleven skall reflektera över fördjupande frågor kopplat till rubriken. Ett exempel är 

under rubriken ”kristen arvsynd” då skall eleven själv formulera en mer modern 

tolkning av begreppet (Franck 2014, s. 154). 

  I underrubrikerna ovan läggs mycket fokus på faktakunskaper om respektive 

religion. I rubrikerna ”samhälle” och ”traditioner” lyfter författaren in några aspekter 

som kan knytas an till identiteter. I kapitlet om hinduism lyfter författaren in 

kastsystemet i rubriken ”samhälle” och poängterar orättvisan i systemet som drabbar de 

fattiga, vilket då kan knytas an till det ursprungliga kapitlet om identitet och 

definitionen kring de svaga mot starka krafterna i samhället.  

  Under rubriken ”traditioner” lyfter författaren in synen kring det manliga och 

kvinnliga i hinduismen. Samma kapitel inom kristendom, judendom och islam har en 

utvidgad bild av kända högtider och utövarnas stora variation på tolkningar av sin 
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religion.  

  I kapitlet gällande etik förs resonemangen kring människors värdegrund och 

skolans demokratiska uppdrag mot religioners värdegrund. Även om många religioner 

lyfter fram människans värde som viktigt och okränkbart, innebär det samtidigt att 

religionen kan vägleda människan på vägar som inte är förenliga med våra 

demokratiska rättigheter (Franck 2014, s. 77). Ett genomgående tema genom kapitlet 

om etik är att eleven skall resorna och tänka hur de själva skulle ha gjort inför ett etiskt 

dilemma, därmed berör även detta kapitel individens identitet. 

 

4.2 ”Religion 1” skriven av Birgitta Thulin & Sten Elm. 

Författarna har valt att lägga in rubriken ”identitet ”under kapitlet ”Religion och 

livsåskådningar - ger identitet” vilket därmed innebär att kapitlet är fristående från 

bokens övriga kapitel. 

  Begreppet identitet och dess förklaring inleds genom en historisk tillbakablick 

till forna tider där religionen formerade både nationer och människors identiteter. Men i 

ett mer modernt och pluralistiskt samhälle ger religionen istället människan möjlighet 

att forma sin egen identitet och lära känna sig själv. Religionen ger inte bara regler och 

vägledning utan ger även individen gemenskap och ett socialt sammanhang. De 

religiösa riterna skapar även det i sin tur en djupare gemenskap. Kläder, regler för mat 

och dryck och sexualitet, val av partner och familjen blir då viktiga identitetsmarkörer 

för den troende (Thulin & Elm 2012, s. 133–134). 

  Vidare beskriver Thulin & Elm (2012, s. 134) att ”identitet” innebär självbilden 

och dess unika individuella koppling. Individen kan även visa sin identitet genom sitt 

handlande eller via symboler och klädval. Författarna nämner att identiteten förändras 

under livets olika skeenden. I anslutning till texten visas en Sikhisk man i turban som 

arbetar som polis i London. Bilden visar hur denna turban påvisar och påverkar 

mannens identitet genom plagget (Thulin & Elm 2012. s. 134). 

  Thulin & Elm (2012, s. 135) skriver om familjen och det känslomässiga band 

familjen skapar till individen. Här lyfter de fram kärnfamiljen som den vanligaste 

formen, men påpekar samtidigt de nya familjekonstellationer som uppstått i det 

moderna samhället, såsom samkönade äktenskap och/eller ensamstående med 

styvföräldrar. Vilket formar individers identitet.  

  Thulin & Elm (2012, s. 137) förklarar att sexualiteten är en viktig 
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identitetsmarkör för religiösa människor och att sexuella relationer mellan man och 

kvinna är rådande normen inom många religioner. Författarna beskriver hur många 

religioners syn på homosexualitet är, och där nämns de abrahamitiska religionernas 

traditionella förbud mot homosexualitet. Thulin & Elm (2012, s. 139) påpekar här att 

det svenska moderna samhället kommit långt i utvecklingen av acceptans, då 

samkönade här kan gifta sig och upplever en ökad tolerans. Även om religionens äldre 

värderingar fortfarande påverkar många individer i det svenska samhället. I likhet med 

Francks läromedel finns det här korta frågor i anslutning till varje sida. Frågorna 

relaterar till eleven själv med frågeställningen: ”-hur skulle det kännas om du.” 

  I bokens övriga kapitel har författarna valt att dela in varje religion i ett eget 

kapitel, enligt följande religioner: hinduism, buddhism, judendom, kristendom och 

islam samt ett kapitel om livsåskådningar såsom sekter, new age och privatreligiositet. 

Här finns även ett kapitel som rör religion och vetenskap samt etiska frågeställningar 

och slutligen ett eget kapitel om människosyn och gudsuppfattningar. 

 Kapitlen om respektive religion har en viss struktur och likhet, även om det 

finns variationer. Författarna går grundläggande igenom historiska händelser och 

bakgrunden till skrifterna samt vidare resonemangen in till dess teologiska kärna. 

Religionens olika indelningar, rörelser och dess varierande utövning förklaras. I slutet 

finns ett kapitel om hur religionen efterlevs i nutid som avslutas med viktiga ritualer och 

högtider kring respektive religion.   
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5. Resultat av analysdelen 

Genom den diskursanalytiska metoden har jag funnit två framträdande diskurser kopplat 

till identitet och dess relation till religion. Den första har jag valt att kalla ”en 

individualistisk diskurs” och den andra går under namnet ”en traditionell diskurs”. Båda 

dessa diskurser har jag här valt att presentera i två olika underrubriker.  

 

 

5.1 En individualistisk diskurs 

De utvalda läromedlen ger olika förklaringar till begreppet identitet, men det finns även 

en viss struktur kring dessa bakomliggande teorier.  Båda böckerna inleder sina kapitel 

om identitet genom att använda ord eller fraser som ”forma sin egen identitet” eller 

”självmedvetenhet, självbild och egenvärdet”. Dessa ord beskriver identiteten utifrån 

individens perspektiv. Vilket stöder den tes som Giddens driver, att självindentitet är ett 

nytt modernt fenomen utsprungna ur individualismens rötter. Francks läromedel ger inte 

någon historisk förklaring till att begreppet ”identitet” i forna tider såg annorlunda ut. 

Francks ansats är därmed hegemonisk och lyfter inte in andra diskurser i sin inledande 

förklaring av begreppet. Även von Brömssens forskning visar att skolan ”upprätthåller 

hegemoniska föreställningar om hur världen ser ut och bör kategoriseras” (Brömssen 

2003, s.305).  Skolan bidrar till att upprätthålla vissa kategorier om hur människor och 

religioner är, vilket indirekt också innefattar religionens identitet.   

  Om människors identitet blir synonymt med självmedvetenhet och sin självbild 

då blir den uteslutande gentemot andra diskurser kring identitet.  Thulin & Elms 

läromedel ger i jämförelse en förklaring till att identiteten har genomgått en process från 

ett nationalistisk och religiöst påverkat samhälle till dagens pluralistiska moderna 

samhälle. Thulin & Elm lyfter in aspekten att moderna människor kan utveckla sin egen 

identitet på ett nytt sätt.  

 Nodalpunkter är ord eller begrepp som är ledande eller knutpunkter.  Begreppet 

identitet är just ett sådant ord som genom analysen kategoriseras till nodalpunkt. 

Begreppet är ledande då båda läromedlen exempelvis valt ut enskilda kapitel som heter 

identitet.  När författarna väljer att beskriva begreppet så väljer de att tillfoga andra ord 

som tex ”självmedvetenhet” eller ”egenvärde”. När dessa ord används i samband med 

identitet så blir dessa nya ord i stället nodalpunkter och identitet blir en flytande 
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signifikant. Exempelvis blir det ”självmedveten identitet” och det tillfogade ordet är 

styrande kring hur begreppet skall tolkas och även blir dominerande.  Den 

självmedvetna identiteten blir därmed den rådande kring hur elever skall se på sin egen 

identitet, samt hur denna identitet skall ses i ljuset av andras identiteter.  Thulin & Elm 

skriver: ”Identitet är den bild du har av dig själv som unik individ” (Thulin & Elm 2012, 

s. 134). Här är orden ”identitet” och ”unik individ” styrande i meningen. Den unika 

individen är likställt med identiteten enligt författarna.  Även i Francks läromedel 

framkommer likande argument, han väljer att citera från nationalencyklopedins 

uppslagsverks kring identitet, vilket lyder:  

 

 

Självbild, medveten om sig själv som unik en unik individ. Identitet består i 

första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs att vara levande (vitalitet), att det 

finns en skarp gräns till andra (Franck 2014, s. 54). 

 

  

Franck väljer ett citat där identitet beskrivs vara en medvetenhet om sitt jag. Det är 

samtidigt värt att notera att Franck även väljer att citera ytterligare ur 

nationalencyklopedin längre ner i texten, där identitet beskrivs vara en social aspekt 

kopplat till kultur eller religion (Franck 2014, s. 54). Samtidigt har Franck valt ett citat 

som skriver ”identitet består i första hand av medvetenhet om sitt jag” och det är även 

bland det första han skriver om ämnet identitet. Orden självmedvetenhet och självbild är 

styrande kring hur nodalpunkten ”identitet” skall förstås.  

  Den individualistiska diskursen syns även i Risenfors avhandling från 2011, där 

eleverna svarar att identitet handlar om att ”finna sig själv” eller ”sitt sanna jag”. Att 

finna sitt rätta jag är dessutom en djup existentiell fråga, likväl landar den i den 

individualistiska ståndpunkten som Giddens talar om. Båda mina utvalda citat från 

läromedlen stödjer därmed Risenfors forskning kring elevers syn på identitet.   Även 

den individualistiska diskursen kan knytas an till verkligheten ute i skolorna genom 

elevernas svar.  Det innebär inte att eleverna måste ha läst just den litteratur jag valt ut, 

utan snarare tyder det på att den individualistiska diskurs som varit framträdande i min 

analys, i allra högsta grad existerar. 
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5.2 En traditionell diskurs 

Båda läromedlen som jag analyserat rör sig inom liknande ämnen kring kapitlet om 

identitet. De kopplar samman genus, stereotypa könsroller, sexualitet och betraktar 

dessa som identitetsmarkörer. En anledning till att författarna lyfter fram just dessa 

punkter kan härledas till att just dessa lyfts fram i skolverkets kunskapskrav där ”eleven 

kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet 

och socioekonomisk bakgrund” (Skolverket GY 2011, s. 137–139). Detta skall även 

sättas i perspektiv kring hela skolans värdegrund med ”alla människors lika värde och 

individers okränkbarhet” (Skolverket GY 2011, s. 5).   

 De båda läromedlen lyfter fram exempel när denna svenska värdegrund kan 

krocka med vissa former av religiösa riktlinjer.  Exemplet kring homosexualitet blir 

ledande och här pekas det svenska samhället ut som exemplariskt och en förebild 

genom att samkönade kan viga sig etc. Samma aspekt framstår när det kommer till 

traditionella könsroller och genus, här lyfts det svenska samhället fram som förebild.   

  I detta förhållningsätt uppstår det en viss åtskillnad mellan ”vi” och ”dem”. Kjell 

Härenstam fann i sin studie att läromedlen gällande tibetansk buddhism innehöll vissa 

element av etnocentrism. Vilket innebär att vår kultur anses vara förträfflig och de lägre 

stående mindre begåvande folkslagen måste utbildas till att bli som oss. Detta samband 

syns även i Thulin & Elms läromedel, de skriver:  

 

Vårt samhällssystem är uppbyggt för att nå jämställdhet och demokrati. Män och 

kvinnor skall vara jämställda i vårt samhälle (Thulin & Elm 2012, s. 139) 

 

Här betonas just ”vårt” samhälle två gånger, vilket är då det andra samhället som inte 

vill att män och kvinnor skall vara jämställda? Författarna nämner inte något annat 

samhälle i texten, men det som är avgörande för individens syn på jämställdhet: ”beror 

på den kultur man tillhör” (Thulin & Elm 2012, s. 139). Indirekt innebär det ”andra” 

kulturer än den svenska. När något negativt med religionen lyfts fram så används ord 

som ”förlegade traditioner” och dess bevarande av stereotypa könsroller. Det blir 

underförstått något dåligt med vissa former av könsuppdelade normer från det forna 

traditionella samhället, eller från andra samhällen. Även om författarna här är mycket 

försiktiga i sin kritik och inte direkt pekar ut något speciell religion. Det blir i stället de 
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som står för en traditionell hållning som pekas ut. Franck skriver angående kön och 

identitet:  

 

Traditionellt sett har flickor och pojkar, kvinnor och män, på många områden 

behandlas olika, som en följd av människors föreställningar om att kvinnor och 

män har skilda roller och uppgifter när det gäller både familje- och arbetsliv. [...] 

Många traditionella bilder av kvinnor lever kvar på åtskilliga håll i världen, och 

Sverige är inget undantag (Franck 2014, s. 60–61).   

 

Franck använder ordet ”traditionell” två gånger och han använder ”lever kvar” och att 

människor har ”föreställningar” om att de har skilda roller, vilket då får en negativ 

klang. Längre ner i texten beskriver han att Sverige och många andra länder länge 

arbetat för jämställdhet, vilket även det är en positionering, att nu har det blivit bättre 

gentemot den forna traditionen. 

  Begreppet identitet är en framträdande nodalpunkt i texterna, men när ordet 

”identitet och traditionell” hamnar bredvid varandra så uppstår det en låsning i 

diskursen. Hela diskursen som den utmålas i texterna får en prägel av något negativt, 

ord och fraser som ”förlegade” och ”gammal tradition”.  Franck gör här en positionering 

från det traditionella samhället mot det nya jämställda samhället i Sverige. Det finns 

även äldre forskning som tyder på liknande tendenser och positionering i författares 

texter. Vilket framkommer i studenten Mohammed Zakholis examensarbete med dess 

analys av läromedel från 1997. Han visar att äldre läromedel ger stereotypa förklaringar 

av katolska och ortodoxa konservativa rörelsers identitet.  Han beskriver i uppsatsen att 

författarna valt att betona ord med negativ klang när katolicism beskrivs. Ett citat som 

Zakholis lyfter fram från uppsatsen i boken RELIGIONSKUNSKAP – möte med 

livsfrågor: 

 

I vissa frågor har katolska kyrkan än idag en ´gammaldags´ och sträng 

uppfattning (Westerberg & Samuelsson 1997, s. 109).  

 

Zakholis problematiserar denna hållning genom diskursanalytiska verktyg och skriver:   
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Om man gör som läroboken gör och använder orden ”gammaldags” och ”sträng” 

så infaller här en värdering. För att något ska anses gammalt måste det finnas 

något som står i en motsatsrelation till det gamla, nämligen det nya, för att något 

ska verka strängt så måste det finnas något som anses icke strängt. […] Eftersom 

katolicismen är gammaldags och sträng, så är ”vårt” samhälle eller ”vår” 

religion, protestantismen, modern och mild. (Zakholis 2010, s. 16–17). 

 

Både Thulin & Elm och Franck läromedel gör liknande positioneringar i sina citat där 

det moderna jämförs med en traditionellt sett äldre syn. I det moderna Sverige har vi 

kommit längre och det äldre traditionella var något dåligt från forna tider. Det är en 

uppenbar positionering från författarnas sida och dessa positioneringar släpper heller 

inte in traditionella företrädare till diskussion, därmed uppstår en hegemoni.  
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6. Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning har varit att analysera två utvalda läromedel inom 

ramen för religionskunskap 1 på gymnasiet. Frågeställningen har varit att analysera hur 

identitetsbegreppet presenteras i läromedlen, samt analysera vilka diskurser som är 

framträdande i läromedlen kring identitet och dess relation till religion.  I skolverkets 

kunskapskrav från år 2011 inom religionskunskap skall eleven kunna förstå sambandet 

mellan identitet och religion och hur dessa påverkar sexualitet, genus, könsroller etc.  

  Thulin & Elm och Francks läromedel är utgivna efter år 2011och de har 

applicerat de nya kunskapskraven från skolverket från år 2011. I den första 

frågeställningen visade jag hur författarna valde att presentera identitetsbegreppet. Båda 

läromedlen valde att ha ett helt eget kapitel för begreppet identitet och båda läromedlen 

valde att fokusera på mer faktabaserade kunskaper i de övriga kapitlen om religionerna. 

En möjlig tolkning av detta upplägg är förmodligen att eleven skall kunna applicera de 

kunskaper de fått genom läsning av kapitlet om identitet till läromedlets övriga kapitel. 

Båda läromedlen väljer även att presentera begreppet identitet på ett liknande sätt där 

fokus läggs på ord som ”egenvärde” och/eller ”unik självmedvetenhet”. Läromedlen har 

enligt min analys valt att belysa identiteten och dess koppling till det svenska samhället 

och de värderingar som vi har idag. Här lägger de även in aspekter kring identiteten 

kopplat till sexualitet, genus och könsroller och när det uppstår krockar eller 

kränkningar kring detta.  

  En svårighet i undersökningen har varit att definiera och förtydliga begreppet 

”identitet”.  Giddens forskning går att problematisera och det finns många olika rön och 

forskningsområden i ämnet. Likväl ger hans teorier en aspekt till hur begreppet 

”identitet” sett ut historiskt, och enligt min tolkning antas en diskursteoretisk ansats när 

han lyfter fram identiteter ur olika tider. Vilket bidrar till en ansats kring begreppet från 

ett ovanförperspektiv. 

  Undersökningens metod och teori är en diskursteori med inspiration från Ernest 

Laclau och Chantal Mouffes. Den diskursteoretiska ansatsen ger forskaren verktyg som 

kartlägger de processer som fastställer ett ords, teckens eller fenomens betydelse.  Med 

dessa verktyg kan forskaren synliggöra bakomliggande faktorer kring ett ord eller ett 

begrepps betydelse. Enligt det diskursteoretiska perspektivet är det just språket som 

skapar vår verklighet. Forskaren skall ställa sig i ett ovanförperspektiv för att granska 

texter, material och diskurserna som blir framträdande. En diskurs är i sig ett samtal 
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eller en rådande övertygelse av ett specifikt ämne. I min aktuella undersökning har 

syftet varit att se vilka diskurser som är framträdande i läromedlen kring identitet och 

dess relation till religion. Det kan översättas till att undersökningen handlar om att se 

vilka rådande samtal/debatter som finns kring begreppet identitet i läromedlen. Jag 

valde tre analysbegrepp från Jörgensen & Phillips bok kring den diskursteoretiska 

ansatsen. Dessa begrepp var ”nodalpunkter”, flytande signifikanter, och hegemoni.  

Nodalpunkterna angav om ett ord eller begrepp som var ledande eller styrande och 

sedan kunde det tillfogas andra ord som bidrag till att nodalpunktens värde kunde 

förflyttas och då blev en flytande signifikant. När diskurser kolliderar kan även det 

uppstå en hegemoni kring maktanspråk där diskurser inte utmanas. 

  I undersökningen fann jag två framträdande diskurser, den första valde jag att 

kalla ”individualistiska diskursen” och den andra den ”traditionella diskursen”. Den 

första ”individualistiska diskursen” blev framträdande genom läromedlens presentation 

av begreppet identitet. När författarna valde att beskriva vad identitet är så valde de att 

använda ord som ”egenvärde, unik självmedvetenhet” eller liknande begreppet som 

syftar till att få fram individens värde. Det innebär konkret att läromedlen enligt min 

analys lyfter fram ett rådande samtal kring identitet som handlar om den självmedvetna 

individen. Identiteten skall enligt detta synsätt i första hand betraktas vara något om rör 

individens medvetenhet om sitt jag.  När läromedlen för fram dessa aspekter kring 

identitet och individens självförverkligande, så släpper de inte in andra diskurser. Vilket 

kan översättas till att de inte släpper in andra rådande samtal kring hur det går att tolka 

begreppet identitet. Ett sätt att släppa in andra diskurser vore att ta upp Giddens ansats 

som visar att identitet är ett relativt nytt modernt synsätt utvecklat i västvärlden. Den 

”individualistiska diskursen” utmanas därför inte, och en hegemoni uppstår.  

  Den andra framträdandende diskursen är den ”traditionella diskursen”. Den här 

diskursen uppstår när läromedlen beskriver problem kopplat till sexualitet, kön eller 

genus. Här lyfter läromedlen fram en bild av ett samhälle från forna tider, ett samhälle 

med en traditionell bild av könsroller, en bild där religionen var rådande och samhället 

ansåg att homosexualitet var syndigt etc.  Båda läromedlen nämner att Sverige idag 

kommit långt i fråga om jämställdhet och uppluckring av forna stereotypa könsroller. 

Det är en relativt grundläggande kunskap att vi i Sverige kommit långt i vårt samhälle 

på en rad områden. Men den traditionella diskursen blir framträdande så fort något 

negativt lyfts fram. Här kunde jag visa hur båda läromedlen använder just begreppet 
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”traditionell” likt en motpol mot vårt moderna samhälle som framgångsrikt. Det uppstår 

även här en positionering likt Kjell Härenstams forskning kring etnocentrism och hans 

beskrivning av stereotypa främmande religioner. De som är traditionella är därför något 

annat bortom det svenska samhälle, något som vi inte vill gå tillbaka till. Det uppstår 

därför enligt min analys en hegemoni mot de som faktiskt är ”traditionellt troende”, då 

dessa aldrig får sina röster hörda i sammanhanget. 

 

7. Diskussion 

 Det går att problematisera den ”individualistiska diskursen” kring identitet, men till 

författarnas försvar så måste de ju rimligtvis använda någon form av struktur och tes när 

de beskriver komplexa begreppet som identitet. De har då valt en medveten 

avgränsning. Vi lever i en västerländsk kultur och det blir självklart att författarna måste 

lyfta fram rådande sekulära förståelser av begreppet, som då skapar ett fullt gångbart 

argument. Även om det är ett fungerande argument så visar de analyserade läromedlen 

en relativt ensidig bild av identitetsbegreppet, där den individualistiska diskursen blir 

rådande.  I Studenterna Angelica Koc och Paulina Möller Almasidous examensarbete 

från 2017 menar de att både elever och lärare har problem att hantera begreppet identitet 

inom religionsundervisningen. De skriver:  

 

Problemet med det blir att eleverna inte får en chans till att utveckla sin egen 

identitet men inte heller chans att lära sig om andras. Det blir därför viktigt att 

lärare inkluderar begreppet i sin undervisning även om det är svårt och kan skapa 

”obekväma” diskussioner (Koc & Almasidou 2017, s.  34–35). 

 

 

Studenterna skriver att läraren bör skapa ”obekväma” diskussioner för att eleverna skall 

få fördjupade kunskaper i ämnet. En möjlig ingång skulle då kunna vara att låta 

eleverna få problematisera den individualistiska synen på identitet gentemot synen på 

identitet i en annan kontinent eller religion. Ser exempelvis en buddhist som tror på 

återfödsel på identitet på samma som en västerländsk sekulär person? Den typen av 

frågor skulle enligt mig vidga och problematisera identitetsbegreppet. 

   En annan möjlig ingång till obekväma diskussioner skulle vara att få ta del av 

intervjuer med både traditionella och moderna utövare av religion. De två läromedlen 
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jag analyserat saknar till vis del den aspekten, då ingen av läromedlen problematiserar 

och ger konkreta exempel från traditionella utövare. Frågor som skulle kunna bidra till 

att skapa fördjupade diskussioner är exempelvis; Hur ser en ortodox djupt troende 

kvinna på sin roll som mor och hustru i äktenskapet?  Tycker alla kvinnor som befinner 

sig i en traditionell religion att de är förtyckta?  Eller finns det alternativa aspekter av en 

traditionell syn på familjelivet? 

 Det går att problematisera mina argument kring den traditionella diskursen. 

Författarna väljer ett kritiskt förhållningssätt och använder en förklaring till den 

traditionella synen som ”gammal” och förlegad. Läromedel inom religionskunskap 

måste i någon mening få problematisera religionen. Det kan man förmodligen göra, men 

samtidigt även problematisera och lyfta in fler aspekter. Om läraren endast relaterar till 

de traditionella och konservativa troende som något gammalt och förlegat, då är väl 

frågan om vi ger eleverna en helomfattande bild av en religion?  

Von Brömssens avhandling från 2003 visar att skolan befäster stereotypa 

kategorier kring omvärlden. Avhandlingen handlar främst om hur ungdomar talar om 

religion i det postkoloniala rummet. Hennes slutsatser tyder på att skolan bidrar till att 

upprätthålla hegemoniska föreställningar om identiteter. Hon ger ingen förklaring till 

vad det beror på, endas ungdomarnas svar ligger till grund för det. Jag anser att min 

undersökning delvis kan ge en förklaring till vad det beror på, och att läromedlen 

uppvisar vissa tendenser till hegemoni kring begreppet identitet. 

  Risenfors avhandling från 2011 har med en diskursanalytisk ansats undersökt 

hur ungdomar använder språket och dess koppling till religion och livstolkning. Jag 

valde att belysa de delar där ungdomarna talade om religion och identitet och slutsatsen 

blir att ungdomar använder en individualiserad syn på begreppet identitet. De använde 

ord och begrepp som ”finna sig själv” etc. när de beskrev identiteten. 

  Min undersökning visar att det finns en framträdande diskurs kring just 

begreppet identitet i läromedlen, en diskurs som vill förklarar identiteten med begrepp 

som ”självmedvetenhet”.  Därför bekräftar min undersökning den bild som framträder i 

Risenfors avhandling och ger en möjlig förklaring till Risenfors resultat. Även om det 

inte framkommer vilken litteratur ungdomarna använt sig av, så finns det stöd för att 

den västerländska diskursen i allra högsta grad är dominerande ute i skolmiljön. 

  Härenstams avhandling visar på etnocentriska tendenser i äldre litteratur, där 

utmålas vissa inslag i tibetansk buddhism med en viss nedsättande ton. Mohammed 
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Zakholis examensarbete från 2010 har med sin kritiska diskursanalys analyserat 

läromedel och kommit fram till att författarna ibland positionerar sig mot konservativa 

och traditionella grupper.  

Det finns framträdande positioneringar av läromedlets författare i båda deras 

undersökningar. Ett möjligt svar på deras undersökningar är att det var äldre litteratur 

som grundande sig på okunskap och fördomar, men att i nyare litteratur så har samhället 

moderniserats och fördomar raderats bort. Min undersökning av nyaree och moderna 

läromedel visar dock på att författarna fortfarande kan måla upp stereotypa bilder av 

vissa religiösa grupperingar. Den traditionella diskursen beskrivs oftast med negativa 

ord och ingen utövarare får ge sin syn på saken. 

  Jag hade under min VFU stora svårigheter att finna material som var skrivna av 

hinduer själva och hur dessa såg på kastsystemet, men jag lyckades tillslut finna ett 

dokument skriven av en akademisk person som verkade vara från Indien. Han nämnde 

en rad positiva aspekter med kastsystemet. Jag gjorde själv ingen bedömning i vad 

denna man skrev, utan lät eleverna själva läsa artiklar som var kritiska mot kastsystem 

och jämföra dessa med den positiva artikeln. Jag ville här att eleverna skulle få en 

bredare kunskap om religion genom att dessa traditionella och konservativa röster fick 

komma till tals i undervisningen. 

  Avslutningsvis behövs det mer studier och forskning kring all litteratur och 

läromedel som använts i religionsundervisningen, för att få en heltäckande bild av hur 

identitetsbegreppet framställs. Identitetsbegreppet och dess relation till religion är ett 

svårt och komplext ämne, och det finns uppenbara svårigheter att undervisa i ämnet. 

Förmodligen behövs det även mer utförliga studier kring hur framtidens lärare kan 

förbättra undervisningen när det gäller identitet och religion och dess koppling till 

läromedel. 
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