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SAMMANFATTNING 

Med utgångspunkt i en analysmetod framtagen av The American Association of the Advancement of 

Science (AAAS) utfördes en läromedelsanalys på två separata utgåvor av ett läromedel författade 

av Birgitta Thulin och Sten Elm (Religion 1, utgiven 2010 och Religion 1 & 2, specialisering, 

utgiven 2013). Undersökningen gjordes för att söka svar på följande frågor: 1) Vad står det i 

ämnesplanen för grundkursen religionskunskap? 2) Vad står i motsvarande läromedel? 3) Hur 

skiljer sig de två undersökta utgåvorna? 4) Hur väl överensstämmer styrdokument och böcker med 

varandra? 

Analysen av materialet upptäckte att det finns en betydande diskrepans mellan innehållet i båda de 

undersökta böckerna, i jämförelse med styrdokumentets centrala innehåll.  

 

 

Nyckelord: Religionskunskap, diskrepans, läromedel, styrdokument, AAAS, GY11. 

ABSTRACT 
With base in an analytic method developed by The American Association of the Advancement of 

Science (AAAS) a learning material analysis was performed on two separate editions of a book 

written by Birgitta Thulin and Sten Elm (Religion 1, published 2010 and Religion 1 & 2, 

specialisering, published 2013). The investigation was carried out to search for answers regarding 

the following questions: 1) What is said in the syllabus, for the first course in religion? 2) What is 

said in matching learning materials? 3) How much do the two investigated editions differ? 4) How 

well does syllabus and learning materials match? 

The analysis of the material discovered that there is a considerable discrepancy between the content 

in the investigated books, in comparison to the central goals of curriculum. 

 

 

Key words: Religion, discrepancy, learning materials, curriculum, AAAS, GY11. 
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FÖRORD 
Inledningsvis skulle jag vilja citera Jedi-mästaren Yoda från Star Wars-filmerna; ”Rädsla leder till 

ilska, ilska leder till hat, hat leder till lidande...”. Men i min mening är det också så att okunskap är 

det som först leder till denna rädsla. 

 

För att också parafrasera religionshistorikern Mattias Gardell så kan Svensken förstå att en 

högerextremistisk kristen pastor i södra USA, som talar om de otrogna och hur dessa borde, och 

kommer att, förgöras av Guds hand, inte är representativ för alla kristna. Om Svensken å andra 

sidan ser en muslimsk imam som proklamerar samma sak finns risken att vi antar att alla muslimer 

beter sig och tänker på det här sättet. Detta pga att vi har redan från låg ålder har förståelse för vad 

kristendomen ”innebär” även om vi inte är aktivt troende, islam å andra sidan är något betydligt 

modernare i Svenskens medvetande och de flesta av oss är inte uppvuxna med någon aspekt av 

muslimsk tradition eller kultur. 

 
Detta skapar en osäkerhet och kanske också en rädsla inför nya koncept som t.ex. den vida spridda 

termen ”jihad”, som många svenskar och andra västerlänningar fått lära sig betyder ”heligt krig”, 

något som inte alls är korrekt ur en muslimsk synvinkel. För en muslim är jihad strävan efter att 

leva som en rättfärdig muslim genom att motstå frestelser och haram, ”det förbjudna”. Men visst är 

det klart att västerlänningar blir oroliga när de hör muslimer nämna jihad om de fått ”lära sig” att 

det betyder just heligt krig - och det är därför viktigt att skolan ger eleverna möjligheten att 

utveckla sin förståelse för omvärlden och sina medmänniskor, oavsett vilken hudfärg och etnisk 

bakgrund de har, oavsett deras politiska övertygelser, oavsett om de är kristna, muslimer, judar, 

buddhister eller sikher och oavsett vilket kön eller sexualitet personen har.   

 

Det är skolans uppgift att lotsa eleverna genom detta virrvarr av identiteter och övertygelser för att 

ge eleverna den säkerhet de behöver när de navigerar sig säkert genom livet. Men vad är det då 

skolböckerna behandlar? Jo, oftast är det en idealbild av de fem största religionerna runt om i 

världen. 

 

Platon myntade i sin skrift Staten att ett politiskt system inte kan existera utan politiskt aktiva 

medborgare och att medborgarna därför utgjorde det politiska systemet per definition. Samma sak 

kan sägas vara sant för religiösa rörelser, en religion är inte en religion utan anhängare och det är 

anhängarna som formar religionen. Vare sig de är högt uppsatta kyrkoledare eller om de endast 

besöker kyrkor vid begravningar och bröllop så går deras roll i religionens existens inte att förringa, 

de är alla en del i vad som bäst kan beskrivas som en religiös panoramabild. 
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Denna panoramabild består enbart delvis av det centrala motivet, det som allt kretsar kring - 

doktrinerna, dogmerna, det religiösa idealet - men det finns också mycket runt om, små detaljer 

som kanske skiljer sig från idealet men som lika fullt utgör en del i bilden.   

 

Inom den svenska skolans religionsundervisning är det vanligast förekommande att man undervisar 

om det centrala motivet, idealet, och allt som oftast glöms de små avvikande bitarna bort. Varför 

ges inte mer plats åt detaljerna? Varför ges inte mer plats åt avvikelserna? Men framför allt, varför 

ges inte mer plats åt undervisning om förståelse för människorna bakom och i religionerna? Är det 

inte mer värt för en individ att förstå sina medmänniskor än att förstå en orealistisk bild av hur en 

religion borde vara? Är det här religionskunskapens enda roll? Kan den inte tillåtas göra mer? 

 

Religionen är t.ex. en stor del av kulturen, oavsett vart man är i världen, och även fast vi i Sverige 

lever tämligen sekulariserat så befinner vi oss ändå inom en kulturell sfär av kristna traditioner, 

tankesätt och idéer. Och i sken av den globaliseringen och den ökade invandringen är de kulturella 

relationerna mellan människor, inte bara i Sverige utan också ute i världen, oerhört viktiga att 

förklara för att ge eleverna kunskaperna som behövs för att ta in och behandla de skillnader och 

likheter med sin egen kultur som de kan tänkas stöta på ute i världen. Skulle då inte 

religionsundervisningen också kunna bidra till en typ av kulturundervisning? 

 
Också avsaknaden av andra typer av livsåskådningar i undervisningen är markant, trots att det står 

föreskrivet i läro- och kursplaner att andra livsåskådningar än de religiösa skall tas upp. 

 

Olika livsåskådningar och levnadssätt borde ges mer plats, allt för att ge eleverna bättre förståelse 

för sin omvärld. Varken skolan eller samhället i stort är en normativ plats, det finns nyanser av en 

mängd olika människor och de samhällsorienterade ämnena har alla sin roll att spela i förståelsen 

av sina medmänniskor. Samhällskunskap och historia kan i dagsläget tyckas ge eleverna mer av 

den här varan och om man ser till allt detta kan man påbörja diskussionen om religionskunskapen, 

som den ser ut nu, tappat sin betydelse och sin relevans för eleverna. 

 

//Thomas Sjöström – Gävle, 2013 
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1. INLEDNING 
Som blivande lärare (och som lärare med flera år av lärararbete i ryggen) ställs man ibland inför 

frågor som kan te sig svåra att besvara; Hur hanterar man stökiga elever? Hur bygger man upp en 

bra undervisning? Hur kan man vara en auktoritet utan att vara auktoritär? 

 

Dessa frågor har många olika svar och inget av dessa svar behöver vara rätt för just den läraren i 

just den situationen. En fråga som dock är förvånansvärt enkel är ”Hur väljer jag vilka läroböcker 

jag vill använda?”, de flesta lärare som vi diskuterat detta med säger alla samma sak ”Det finns 

bara ett fåtal böcker att välja på, så välj en av dem som verkar bra”. 

 

Att välja en bok för att den ”verkar bra” är ingen garanti för att den erbjuder goda insikter i ett 

ämne, speciellt inte då i ett ämne som är så pass komplext som religion. Vi vill i detta arbete därför 

belysa hur man kan tänkas gå till väga när man analyserar en lärobok (eller något annat läromedel) 

för att försäkra sig om att materialet i fråga ger eleverna de kunskaper som styrdokumenten 

efterfrågar och att de mål som satts upp har möjlighet att nås. 

 

Vi hoppas också kunna belysa vad religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan 

verkligen behandlar, problemen detta kan medföra och förhoppningsvis ge några förslag till lösning 

på dessa problem, med förhoppningar om att det ska kunna påverka den framtida skolan, den 

framtida undervisningen och de framtida eleverna. 

1.1	Syfte	och	frågeställningar	

Det huvudsakliga syftet med vårt arbete kommer att bestå av en läromedelsanalys där frågan: 

”Vilken diskrepans (vilka likheter/skillnader) råder mellan styrdokumenten och läroböcker i 

Religionskunskap på gymnasienivå” kommer att belysas. Vi kommer också att belysa vilka 

skillnader som framkommer i olika upplagor av samma bok. 

 

 De frågeställningar vi arbetar utefter är följande; 

• Vad står det i ämnesplanen för grundkursen i religionskunskap? 

• Vad står i motsvarande läromedel?  

• Hur skiljer sig de två undersökta utgåvorna? 

• Hur väl överensstämmer styrdokument och böcker med varandra? 
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Syftet med denna undersökning blir i sin tur att; 1) undersöka det centrala innehållet i ämnesplanen 

för Religionskunskap, och 2) jämföra dessa mål med läroböckernas faktiska innehåll för att på så 

sätt se om innehållet motsvarar målen. 

 

Det underliggande syftet med vårt arbete är att också belysa en process för hur man kan gå tillväga 

för att som lärare eller student på vetenskaplig väg bedöma om ett läromedel är mer eller mindre 

användbart i undervisningssyfte. Vår metod visar hur man kan göra en urvalsprocess av de 

läroböcker som används i den svenska gymnasieskolan mer vetenskaplig, och på så sätt förbättra 

elevernas chanser till kunskapsutveckling. 

 

Arbetet kommer också, i sin avslutande del, ge förslag till förändringar inom 

religionsundervisningen baserat på det resultat vi får fram av vår läromedelsanalys. Detta 

återspeglar arbetets idealistiska natur eftersom vi söker finna svar på något som kanske inte är ett 

problem för någon annan än oss. Denna del av arbete blir därför till sin natur kanske mer 

utforskande och konstruktivt än vad det blir empiriskt, eftersom vi kommer att behandla ett ämne 

som har en definitiv problemformulering, men som i många fall kan argumenteras, saknar en tydlig 

lösning.  

1.2	Tidigare	forskning	

Läromedelsanalys i sig är inte ett nytt område i svenska forskarkretsar och det finns mycket att läsa 

om ämnet i stort. Härenstam (1993) utförde en analys på utvalda böcker av svenska läromedel i 

Religionskunskap där bilden av islam som presenteras i litteraturen undersöktes, och likt 

Härenstam så har även Dahlin (2006) analyserat läromedel med syfte att undersöka hur etniska 

religioner presenteras i svenska läromedel. Det som denna text söker att undersöka skiljer sig 

drastiskt från tidigare analyser när den, istället för att undersöka hur en religion presenteras i 

läromedel, undersöker hur ett läromedels innehåll korrelerar med styrdokument. Det specifika 

forskningsområde som ligger till grund för denna text är dock på ett internationellt plan 

väletablerat, och av denna anledning så har vi valt att till stor del fokusera på engelskspråkig 

litteratur när det kommer till metoddelen av undersökningen.  

 

Till grund för vårt arbete har Guidebook to Examine School Curricula av Margeret E. McNeely 

(red.) stått. Den innehåller en rad olika metoder, modeller och verktyg för analys av läromedel och 

styrdokument, bland annat den som vi valt att arbeta med, den som vi valt att kalla ”2061-

metoden”. 
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1.3		Material	och	avgränsning	

Det material vi har valt att arbeta utifrån är styrdokumenten för Religionskunskap 1, 50 poäng, som 

står beskrivna i Gy11. De böcker vi arbetar utifrån är båda skrivna av Birgitta Thulin och Sten Elm 

men de har en markant skillnad, den ena Religion 1 är utkommen 2010, alltså innan läroplanen var 

färdigställd och sattes i verket. Den andra, Religion 1 & 2 – Specialisering, är utkommen 2013 och 

behandlar i stort sett samma innehåll som Religion 1 men med reviderade och nyskrivna delar. Vi 

menar att utvecklingen av bokens innehåll är så pass påtaglig så att man kan se dessa skillnader 

tydligt. Av denna anledning har böckernas diskrepans sinsemellan också blivit en del av vår 

undersökning. 
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2.	METODFORMULERING	

2.1	Analysmodell	

För att kunna jämföra styrdokumentens krav och mål med läroböckernas faktiska innehåll krävs en 

analysmodell. Denna analysmodell skall ge oss möjlighet att med enkla medel definiera det vi 

söker efter, först i styrdokumenten och sedan i läroböckerna, för att sedan på ett konkret sätt påvisa 

det vi kommer fram till. 

 

Den metod som vi valt att arbeta med är baserad på The American Association of the Advancement 

of Science (AAAS) ”Project 2061 Curriculum-Analysis Procedure”, en analysmodell som är 

framtagen dels för forskare som arbetar med läromedelsanalyser men också för skolor som vill 

försäkra sig om att de läroböcker de köper in är de som bäst speglar styrdokumentens innehåll. 

 

AAAS 2061-metod består av fem steg; 

1. Identifiera och definiera de läromål som skall undersökas. Dessa mål kommer att tjäna som 

intellektuell bas för analysen. 

2. Genomför en preliminär kontroll av materialet (läromedlen) för att se om de troligtvis tar 

upp de utvalda läromålen. 

3. Analysera materialet för att finna överensstämmelser mellan dess innehåll och de utvalda 

läromålen. 

4. Gör en djupgående analys för att finna till vilken grad materialet stödjer elevernas lärande 

och utvecklande av kunskaper som specificerats i styrdokumenten. 

5. Sammanfatta relationen mellan materialets innehåll och de utvalda läromålen. 

 

Arbeten utifrån 2061-metod måste kunna konkretiseras de utsagor man ger, alltså – man måste 

kunna påvisa det man skriver genom hänvisningar till det undersökta materialet. Utöver detta vilar 

mycket av det som undersöks på forskarens egna tolkningar av texten och ger därför mycket 

kvalitativa analyser, detta tillåter i sin tur andra forskare att kommentera och diskutera arbetet. 

Detta gynnar, enligt McNeely, både arbetet med materialet och arbetet med analysmodellen. 
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2.2 Styrdokument och läromedel – att förstå materialet 

Eftersom detta arbete ämnar att ge en inblick i relationen mellan styrdokument och läroböcker så 

ter det sig nödvändigt att först presentera en sammanfattning av hur dessa konstrueras och vad som 

ligger bakom deras mål och innehåll. 
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IDEOLIGISKA STYRDOKUMENT 

Riktlinjer etablerade av UNESCO och 
Europarådet. 

 
 
 
 

 

NATIONELLA STYRDOKUMENT 

GY11 

 

 
 
 

Tolkningar av  

nationella styrdokument 

 
 
 

 

Lärare 

 

Elever 

 
 
 

 

 
STYRDOKUMENTENS  

UTTRYCK I KLASSRUMMET 

Elever och lärares kunskaper och 
erfarenheter 

 

Styrdokument konstrueras och tolkas i fyra huvudsakliga led. Det första av dessa är de ideologiska 

eller internationella styrdokumenten1, här befästs riktlinjer av FN och/eller Europarådet om vad 

skolundervisningen i deras respektive medlemsländer skall innehålla. Efter att dessa riktlinjer och 

styrdokument etablerats så tolkas de på nationell nivå, d.v.s. Skolverket i Sverige. Här befästs 

ytterligare vad som skall uppnås av skola och elev i de formella styrdokumenten. 

 

 

 
                                                                 
1  Ideologiska och internationella styrdokument är i regel samma sak, skillnaden beror på vilket skolämne som 

behandlas. Historia, religion och samhällskunskap har t.ex. sin grund i ideologiska tankar och idéer om människors 
lika värde och demokrati. Dessa områden och ämnen har FN och Europarådet befäst ska överensstämma i alla 
medlemsstaters skolundervisning för att på så sätt skapa en gemensam kunskapsmässig grund för alla 
världsinvånare och på så sätt skapa färre konflikter. [Nygren. (2011) s.27-33] 
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När så de formella styrdokumenten är klarlagda så är det upp till de som skall arbeta med 

materialet att tolka dess innehåll. Detta görs, enligt Nygren, enbart av lärare men vi vill också 

hävda att också läroboksförfattarna gör tolkningar av styrdokumenten i sitt arbete, något som blir 

tydligare nedan, och att dessa tolkningar kan hjälpa lärarna när de i sin tur skall tolka materialet. 

 

Sist men inte minst görs en erfarenhetsmässig tolkning av materialet mellan lärare och elever. Här 

samarbetar lärare och elever med olika tolkningar av styrdokument och läroböcker baserat på sina 

olika förkunskaper inom ämnet för att se på vilket sätt de bäst kommer att arbeta med materialet. 

Här talar man om styrdokumentens faktiska uttryck i klassrummet. 

 

Dessa led har utöver sin påverkan på varandra också en påverkan på det omkringliggande samhället 

och dess syn på kunskap, samtidigt som samhällets kunskapssyn har en påverkan på alla led i sig. 

Detta innebär att kunskapssyn ständigt förändras och det är detta som gör att styrdokument måste 

omarbetas och förnyas.2 

 

Om vi nu istället tittar på läroböckerna så framgår det, enligt en modell (se nästa sida) ursprungligt 

framtagen av Niklas Ammert - universitetsadjunkt vid Högskolan i Kalmar, att många olika 

faktorer påverkar författarna i skapandet av en lärobok. 3 

 

Man kan se att det som främst styr i skapandet av läroböcker är det in- och utrikespolitiska klimatet 

i samhället, ungefär som den allmänna kunskapssynen spelar en viktig roll i skapandet av 

styrdokumenten, detta påverkar i stort samhällsdebatten, och de olika klimaten man kan se i 

figurens vänstra sida. Politikens yttersta uttryck i skapandet av en lärobok och det som ligger 

närmast författarna är självfallet styrdokumenten. 

 

Styrdokumenten påverkar i sin tur vilka krav läsarna, d.v.s. eleverna och läsarna, har på författarna 

och detta påverkar i sin tur förlagen som vill att deras produkt tillmötes går de mål och krav som 

satts upp av styrdokument och läsare. 

 

 

 

 

                                                                 
2  Denna modell är baserad på Thomas Nygrens beskrivning av John I. Goodlads teori om konstruerandet av 

styrdokument. History in the Service of Mankind. s.5 
3  Den modell vi presenterar är dock en lätt modifierad variant där några ytterligare kopplingar görs. Ammerts t.ex 

drar ingen koppling mellan förlagens krav och läsarnas krav, något som vi gör. 
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In- och utrikespolitiska klimat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska trender, kan man argumentera för, spelar en tämligen stor roll i 

böcker ämnade för religionsundervisning, då vikten av förståelse för andra religioner och deras 

utövare har ökat under de senaste två decennierna - allt eftersom samhället vi lever i blivit allt mer 

globalt och mångkulturellt. Lärobokstraditionen är också den en stor del i skapandet av nya 

läromedel då ”mallen” för hur en lärobok ska se ut sedan länge är tämligen befäst i Sverige. 

 

Nya vetenskapliga rön spelar dock en liten roll i skrivandet enligt Ammerts, speciellt i jämförelse 

med pedagogiska trender och lärobokstradition. Nytänkande pedagogik och didaktik är alltså mer 

influerande i skrivandet av nya läroböcker än nya upptäckter inom ämnet i sig. 

 

Och så, nu när vi har gått igenom hur styrdokument och läromedel konstrueras så ska vi gå igenom 

vårt material och definiera våra frågeställningar ytterligare. 

 

Kulturell, 
kollektiv och 
individuellt 
klimat 

Aktuell 
samhälls- 
debatt. 
Klass. 
Genus 

Lärobokstradition 

Läroboksförfattaren 
och läroboken 

Pedagogiska  
strömningar  
och trender 

Styrdokument 

Köparnas 
(läsarnas) 
krav 

Förlagets krav 

Nya vetenskapliga rön 
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3.	GENOMGÅNG	AV	MATERIAL	OCH	ANALYS	
Det första steget i vårt arbeta är att identifiera de mål som styrdokumenten sätter upp. Detta gör vi 

genom att presentera det centrala innehållet i ämnesplan och kursplan. Efter detta kommer vi att 

definiera de specifika frågor som vi kommer att undersöka, baserat på de mål som vi identifierat i 

det första steget. Slutligen kommer en analys som har sin grund i de frågeställningar som vi 

definierat. 

3.1	Identifiering	av	det	som	skall	undersökas	

I ämnesplanen för kärnamnet Religionsvetenskap 1 står det uttryckt att undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. 

2. Förmåga att reflektera över hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla. 

3. Förmåga att undersöka och kommunicera om etiska och existentiella frågor i relation till 

kristendomen och andra religioner och livsåskådningar. 

4. Förmåga att använda etiska ord och begrepp med anknytning till vardagen och yrkeslivet. 

 

Och i kursplanen för Religionskunskap 1 står det att undervisningen i kursen ska behandla följande 

centrala innehåll: 

• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och andra livsåskådningar samt några av deras 

centrala trosuppfattningar och kännetecken. 

• Gudsuppfattningar och människosyner inom olika religioner. 

• Olika religioners syn i sociala frågor och samhällsfrågor, till exempel i frågor som rör kön, 

sexualitet och ekonomi. 

• Individers och gruppers identiteter och hur de kommer till uttryck i förhållande till 

religioner och andra livsåskådningar, utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 

nutida händelser. 

• Existentiella frågor av betydelse för eleverna. Livsfrågor i anslutning till födelse, liv och 

död. 

• Uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 

• Etiska ord och begrepp utifrån olika situationer i vardagen och i yrkeslivet. 

 
Ämnesplanen och kursplanen för religionskunskapen lägger alltså stort fokus på etiken och 

användandet av etik i både vardagligt liv men också i relation till existentiella frågor som livet och 

döden. Man betonar också människo- och identitetsperspektivet i de olika religionerna. Utöver 
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detta tillkommer också, såklart, kunskaperna om de olika världsreligionerna (med kristendomen i 

fokus), men också om andra livsåskådningar. 

3.2	Definiering	av	det	som	skall	undersökas	

De tre huvudsakliga aspekter vi väljer att undersöka i vår analys av läromedlen blir således; 

Etik och etiska uttryck i relation till vardagen och till existentiella frågor. 

• Hur behandlar läroböckerna ämnen så som liv och död ur de olika religiösa perspektiven? 
• Hur behandlar läroböcker begrepp som ”rätt” och ”fel” ur de olika religiösa perspektiven? 

Människosyn och identitetsperspektiv inom religionerna. 

• Hur behandlas läroböckerna synen på människor (kön, sexualitet etc.) i de olika 
världsreligionerna? 

• Hur behandlas identitetsperspektivet i läroböckerna? Det vill säga; Hur behandlar man 
begreppen kulturell, kollektiv, historisk och individuell identitet?4 

Världsreligionerna och andra livsåskådningar. 

• Vilka religioner och livsåskådningar tillåts att ta plats i läroböckerna, och vad är 
anledningen till detta? 

• Hur presenteras och representeras religionernas olika uppfattningar om gud(ar) och 
människor?    

 

3.3	Definiering	av	begrepp	

För att förklara vad vi menar med de olika identitetstyperna så väljer vi här att slå fast begreppen 

som vi kommer att använda oss av i vårt arbete. 

    

Kulturell och kollektiv identitet rör frågor om flera olika aspekter hos en grupp människor, 

däribland religion, språk, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Mer specifikt menar vi att 

kulturell identitet har med nationell, religiös, språklig och etnisk bakgrund att göra, medan 

kollektiv identitet berör den socioekonomiska och klassmässiga bakgrunden hos en individ, familj 

eller grupp. Nationell och historisk identitet spelar också in här men är av mindre betydelse för den 

här undersökningen då vi utgår ifrån att; 1) den nationella identitet som belyses är den svenska och 

det som beskrivs i läroböckerna är ur ett svenskt perspektiv, och 2) de olika religionernas historia i 

den nya kursplanen har fått stå tillbaka för ett mer nutidsorienterat perspektiv. 

 

Individuell identitet rör frågor så som kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund hos 

en enskild individ. Detta belyses i relation till, och inom ramverket för, den kulturella och 

kollektiva identiteten. 

  

                                                                 
4  Se nedan för en förklaring av identitetsbegreppen. 
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4. ANALYS AV MATERIALET 

Här nedan presenteras resultatet av vår analys av materialet utifrån de frågor som definierades 
ovan. 

4.1	Etik	och	etiska	uttryck	i	relation	till	vardagen	och	till	existentiella	frågor.	
I denna del ligger fokus på frågorna; 

• Hur behandlar läroböckerna ämnen så som liv och död ur de olika religiösa perspektiven? 

• Hur behandlar läroböcker begrepp som ”rätt” och ”fel” ur de olika religiösa perspektiven? 

Vi kommer också att titta på hur de olika kapitlen disponerar sitt utrymme och ge en sammanfattning om 

vad som faktiskt står att finna i böckerna. 

4.1.1	Religion	1	(2010)	
RELIGION 1 (2010) – Etik 
Etik s.134-142 
Det etiska valet s.136 
Moral – dygder s.136 
Etiska mönster s.137 

Argumentera kring etiska  
frågor och problem s.143-166 
Liv och död s.143 
Våld s.149 
Trygghet och gemenskap s.152 
En rättvis värld s.157 
Miljön s.160 
Moral och etik – extra uppgifter s.162 

 

Det inledande kapitlet om etik försätter genast läsaren i ett etiskt dilemma; ”sköna kläder för dig eller mat 

för en medmänniska – är valet så enkelt?”. Denna frågeställning rör de dåliga förhållanden som afrikanska 

bomullsplockare lever under samtidigt som vi i Sverige har möjlighet att köpa en stor variation av jeans till 

ett relativt lågt pris. För att hjälpa eleverna att komma underfund med hur man besvarar denna och liknande 

frågor så presenterar författarna en modell för argumentanalys; 

 A: Definiera det etiska problemet. 

 B: Vilka värderingar och livsåskådningar styr synen på konflikten? 

 C: Vilken/vilka lösningar är tänkbara? 

 D: Varför väljer du en viss lösning? 

Till detta kommer också ”det etiska problemets två frågor”; 

 1. Hur avgör man vilken handling som är rätt eller fel? 

 2. Hur handlar man så att resultatet blir gott eller ont? 

Fortsättningsvis talar boken om det etiska valet och hur detta styrs av vår moral och våra uppfattningar om 

vad som är rätt och fel. Texten frågar också om vart vi har fått vår moral ifrån, är den baserad i någon 

religiös rörelse, en politisk ideologi eller är det något som vi föds med, dygder och laster? 

 

Man presenterar också de fyra etiska mönstren; regeletik, konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik. 

Detta gör man tämligen ingående och ger olika exempel på när man kan använda sig av de olika typerna av 

etik. Här uppmuntras också läsaren till egna funderingar kring hur olika situationer kan tolkas utifrån olika 

etiska mönster. 
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I kapitlet ”Argumentera kring etiska frågor och problem” presenterar boken olika synsätt på en rad olika 

etiska problemområden både sådana som kanske ses som negativt laddade, däribland abort, dödshjälp, 

självmord, rasism, men också sådana som har en mer positiv klang, så som familj, kamratskap och sex och 

samlevnad. Man försöker belysa områdena ur olika perspektiv för att ge en grundläggande insikt i två eller 

flera synsätt på problemet. Boken öppnar här upp för diskussioner om ämnen som kanske inte direkt hör till 

religionskunskapen så som miljön, arbetspolitik och förhållandena mellan fattiga och rika. Övningarna och 

uppgifterna som finns i kapitlet tvingar läsaren att ta ställning för båda sidor av konflikten, något som kan 

ses som behövligt för att försöka förstå ”den andra sidan” i en eventuell debatt.    

4.1.2	Religion	1	&	2,	Specialisering	(2013)	
RELIGION 1 & 2, Specialisering (2013) – Etik 
Etik s.142-152 
Skillnaden mellan etik och moral s.143 
Analys av etiska frågor, modell s.143 
Etiska mönster s.144 
Levnadsregler s.148 
Extra uppgifter s.149 
 

Kapitel 11 tar upp området etik, och presenterar ett etiskt dilemma varpå läsaren förväntas svara på frågan 

gällande om det är etiskt försvarbart att köpa jeans-byxor, när bomullsfälten egentligen hade kunnat 

användas för matproduktion: ”Bryr du dig om vad som händer i fattiga och utsatta länder i tredje världen?”5 

distinktion mellan begreppen etik och moral görs och man förklarar att vad som är fel, definieras av 

individen. 

 

Efter detta så förklaras de fem vanligaste etiska typerna (pliktetik, konsekvensetik, dygdetik, avsiktsetik och 

situationsetik) i separata stycken, och eleverna förväntas svara på frågor relaterade till dessa. Paralleller dras 

till de tio Guds bud i stycket om pliktetik, och man förklarar hur Jesus var situationsetiker. I en fråga bes 

eleverna jämföra den fornnordiska dikten Havamal med levnadsreglerna i Gamla Testamentets 

Ordspråksbok. Efter detta ställs eleverna inför flera etiska dilemman där de får välja mellan ett antal 

lösningar. Ett problem som presenteras gäller en organdonation, där en person som inte kan tänka sig att ge 

bort sina organ vid en eventuell olycka placeras i situationen att denna behöver ett nytt vitalt organ. Ska 

personen få ett nytt organ när denne själv tagit aktivt avstånd för att inte ge bort sina organ vid bortfall? 

Eleverna ombeds att applicera den gyllene regeln. Ett annat dilemma handlar om ekosofi, och en minkfarm, 

och på kapitlets sista sida ska eleverna välja en religion som de anser skulle lösa världens problem. 

 	

                                                                 
5  Thulin & Elm (2013) Kapitel 10. Etik, s.142 
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4.1.3	Diskussion	angående	etik	och	moral	i	böckerna.		
Vad man här har gjort är att gå från två separata kapitel till ett sammanfört i den gamla, respektive den nya 

boken. I och med detta så faller sidantalet som talar om etik och moral från 33 sidor i Religion 1 till 10 i 

Religion 1 & 2. Överlag är den text som förmedlas och dess innehåll dock detsamma, eller i alla fall snarlik, 

men i den äldre av böckerna ställs det fler frågor och många fler aspekter av det vardagliga livet diskuteras 

och problematiseras jämfört med i den nya. Man har alltså minskat på elevernas möjlighet att utforska 

begreppen etik och moral ur den aspekt som styrdokumenten belyser. 

 

Diskussionerna om exempelvis liv och död lyfts inte heller nämnvärt i någon av böckerna. Något som också 

lyfts fram som en enskild punkt i styrdokumenten. De existentiella frågorna och problematiseringarna tycks 

alltså vara tämligen små i den nyare av de två böckerna, något som går stick i stäv med de andra områdena 

som istället tillåtits utvecklas och utöka sitt innehåll för att bättre passa in de krav och mål som ställs och 

satts upp av styrdokumenten. 



16 

4.2	Människosyn	och	identitetsperspektiv	inom	religionerna.	

De två huvudsakliga frågorna vi sökt svar på i denna del är; 

• Hur behandlas läroböckerna synen på människor (kön, sexualitet etc.) i de olika 

världsreligionerna? 

• Hur behandlas identitetsperspektivet i läroböckerna? Det vill säga; Hur behandlar man 

begreppen kulturell, kollektiv, historisk och individuell identitet? 

4.2.1	Religion	1	(2010)	
RELIGION 1 (2010) – Människosyn och gudsuppfattningar 
Människosyn och gudsuppfattningar s.114-133 
Människans ansvar s.115 
Gudstanken s.116 
Det sekulariserade samhället s.118 
Kärleksbudskapet s.119 

 
Genus och sexualitet ges lite utrymme i Religion 1 i avsnitten om de olika världsreligionerna. Det 

perspektiv som böckerna arbetar ifrån tycks vara ett predominerade manligt sådant och kvinnans 

roll i religionerna passas in i separata stycken. Kvinnan nämns främst utöver detta i avsnitt som 

behandlar familjesammanhang eller när det gäller prominenta kvinnor inom religionerna, 

exempelvis Jungfru Maria eller Muhammeds dotter Fatima. 

 

Ett intressant avsnitt att belysa är avsnittet ”Adam och Eva – en och samma?”6 där en artikel av 

journalisten Jackie Jakubowski går att finna. Här belyses frågan om vem Gud skapade på den sjätte 

dagen, ”var det Mannen eller Människan – både mannen och kvinnan?” frågar Jakubowski. Här 

belyses olika tolkningar av skapelsemyten som beskrivs i Första Mosebok, däribland den 

”klassiska” som säger att Gud skapade Eva från Adams revben, men Jakubowski skriver också att 

en tolkning i Talmud säger att Adám inte är ett namn i den hebreiska bibeln utan en synonym för 

hela mänskligheten, och att det hebreiska ordet för sida, tsela, ofta felaktigt översätts till just 

”revben”. Kvinnan är alltså inte skapad av eller från mannen utan hon är en sida av mänskligheten 

där mannen är den andra sidan. Det beskrivs också i skapelseberättelsen att Gud skapade 

människan ”av jord från marken” (ordet jord på hebreiska är adamá) och en tolkning i Talmud 

säger att människan skapades av stoft från all världens hörn - vit sand och gul, svart och röd jord. 

Detta för att ingen människa skulle kunna hävda sig som bättre än någon annan p.g.a. dennes 

hudfärg. 

 

                                                                 
6  Som i Religion 1 finns på sidan 74 men som i Religion 1&2 flyttats till sidan 240 och som därmed ingår i den del av 

boken som behandlar kursen Religion 2. 
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Sexualitet, främst då heterosexualitet och homosexualitet, tas i Religion 1 bland annat upp i 

områden som behandlar manligt-och-kvinnligt, äktenskapet eller sexualitet, men ingen djuplodad 

information ges. Författarna befäster genom ett par korta meningar en religions syn på andra 

sexuella läggningar än den heterosexuella, t.ex. ”Homosexualitet förtigs, men är inte straffbart.”7 

och ”Sexualitet finns reglerat i den judiska lagen. Det innebär en negativ syn på homosexualitet och 

förbindelser utanför äktenskapet.”8 

 

I  Religion 1 & 2 finns två separata stycken i kapitlet ”Religion och livsåskådningar ger identitet”. 

Det ena behandlar ämnena sex och samlevnad, det andra homosexualitet. ”Sex och samlevnad” 

beskriver sexualitet utifrån två perspektiv, ett religiöst som beskriver sex som en gåva från gud och 

de stora etiska regelverk som hör till. Författarna skriver också att livsåskådningarna (New Age och 

liknande) ser sexualiteten som något naturligt.9 ”Homosexualitet” beskriver att homosexualitet 

alltid har funnits och att det accepterats i många kulturer men att de abrahamitiska religionerna har 

sett sexualiteten som en garanti för människans fortlevnad och av denna anledning har 

homosexualitet setts som en synd. Författarna skriver också att acceptansen för homosexuella har 

blivit mycket större i Sverige under senare tid men också att det var straffbart att vara homosexuell 

ända fram till 1944, samt att man först 2009 tog bort stämplingen av transsexuella och andra av 

annan sexuell läggnings som psykiskt störda eller mentalt sjuka. Man påvisar också att många i vår 

kultur än idag påverkas av den religiösa synen på homosexualitet som något syndigt.10    

 

En problematik med människosyn som uppstår är att man på flera ställen refererar till människor i 

”tredje världen”, en term som man inte använder inom modern samhällsforskning. 

                                                                 
7  Thulin & Elm (2010) kapitel 1. Hinduismen, ”Synen på sexualitet”  s.21 
8  Thulin & Elm (2010) Kapitel 4. Judendomen, ”Man och kvinna” s.56 
9  Thulin & Elm (2013) Kapitel 10. Religion och livsåskådningar ger identitet, ”Sex och samlevnad” s.139 
10  Thulin & Elm (2013) Kapitel 10. Religion och livsåskådningar ger identitet, ”Homosexualitet” s.140 
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4.2.2	Religion	1	&	2,	specialisering	(2013)	
RELIGION 1 & 2, Specialisering (2013) – Människosyn och gudsuppfattning 
Människosyn och gudsuppfattning s.113-122 
Människans ansvar s.114 
Gudstanken s.115 
Det sekulariserade samhället s.117 
Kärleksbudskapet s.118 

 
RELIGION 1 & 2, Specialisering (2013) – Religion och livsåskådningar ger identitet 
Religion och livsåskådningar ger identitet s.134-141 
Individers och gruppers identitet s.134 
Trygghet och gemenskap s.136 
Familjen s.136 
Kamratgruppen s.138 
Sex och samlevnad s.139 
Homosexualitet s.140 
Genus s.141 

 

I detta kapitel introduceras läsaren till människosyn och gudsuppfattning i religiösa rörelser, men 

även exempel på sekulär människouppfattning. 

 
Under kapitel åtta problematiseras guds- och människouppfattning. Paralleller mellan de 

abrahamitiska religionernas liknande gudsuppfattning tydliggörs. I det inledande stycket görs en 

distinktion mellan de redan nämnda religionerna och övriga religioner, och man förklarar att 

människan spelar en aktiv roll i hur världen ser ut, tack vare människans tänkande. Det görs ett 

försök till att ge en historisk förklaring till religionernas uppkomst genom att hänvisa till att den 

tidiga människan tolkat sin omgivning för att uppfylla önskan att påverka världen man levde i. 

Författarna menar att dessa tolkningar har gett upphov till religiösa föreställningar. Människans 

eget ansvar uttrycks som av stor vikt, och texten berättar hur de primitiva samhällena var tvungna 

att komma överens om gemensamma regler gällande vad som var tillåtet, och vad som inte var 

tillåtet. Detta har enligt författarna lagt grunden för den människosyn som presenteras i FN:s 

deklaration gällande mänskliga rättigheter.11 

Försök till att förklara religionens historiska sammansvetsning med samhället, dess regler och etik 

görs. Historiska exempel framförs, och man berättar hur de svenska kungarna på 1500- och 1600-

talen fått rätten till makten över folket av en gudomlig makt. 

Efter detta nämns religionskonflikter i ett separat stycke. I stycket problematiseras konflikterna och 

man förklarar att ”kampen mellan länder och folk för att nå en högre materiell standard, gjorde 

också religioner till fiender”.12 Det uttrycks att religionen hade en större makt över samhället, och 

att de var mer sammansvetsade med samhället, än nu. Man ger några exempel på religiösa 

                                                                 
11  Thulin & Elm (2013) Kapitel 8. Människosyn och gudsuppfattningar, ”Gudsuppfattning” s.114 
12  Thulin & Elm (2013) Kapitel 8. Människosyn och gudsuppfattningar, ”Gudsuppfattning” s.116 
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konflikter, och förklarar sedan att religionerna i sig oftast inte tillåter våld, med hänvisning till sina 

etiska och moraliska regler. 

Nästkommande stycke handlar om det sekulariserade samhället. Här beskrivs hur religionens roll 

förändrats, och att det finns andra förklaringar för världens skapande än att en gud vore inblandad. I 

texten ställs frågan ”om religionen idag kan vara ett alternativ till tron på lycka i form av 

masskonsumtion”.13 Avsnittet avslutas med följande: 

 

För att nå gemensamma lösningar behöver vi demokratiska system och en gemensam människosyn. 

Alla måste ta sitt ansvar för en jämlikhet och rättvis utveckling. Och allt detta oberoende av religion, 

kön och hudfärg.
14 

 

Man pekar på det demokratiska systemet, och vikten av en gemensam människosyn. Vad man inte 

gör är att förklara hur detta ska uppnås, och om man inte gör ett försök till detta så framstår detta 

citat mest som ett politiskt korrekt ställningstagande, hellre än en faktiskt en problematisering som 

kan leda till en diskussion. 

Gällande identitetsperspektiv så presenterar boken detta i två separata stycken i kapitlet ”Religion 

och livsåskådningar ger identitet”. Det ena behandlar ämnena sex och samlevnad, det andra 

homosexualitet. ”Sex och samlevnad” beskriver sexualitet utifrån två perspektiv, ett religiöst som 

beskriver sex som en gåva från gud och de stora etiska regelverk som hör till. Författarna skriver 

också att livsåskådningarna (New Age och liknande) ser sexualiteten som något naturligt.15 

”Homosexualitet” beskrivs på ett likartat sätt i båda böckerna, och tar upp en lika stor del av 

materialet i båda böckerna.16 

Identitetsbegrepp omnämns i ett kort stycke i kapitel 10 där man problematiserar begreppet. Det 

görs en distinktion mellan kulturell, religiös, etnisk och nationell identitet, men det förklaras inte 

mer ingående. Texten berättar om hur det går att visa sin identitet genom handlande, men också 

genom klädval, symboler och matvanor.17 

	4.2.3	Diskussion	angående	människosynen	i	böckerna.	
Den del som belyser människosyn är betydligt mer omfattande i den nya upplagan av boken, och 

det går att tydligt se då det har tillkommit ytterligare ett kapitel: Religion och livsåskådningar ger 

identitet. I kapitlen gällande världsreligionerna så är skillnaden inte tillräckligt stor nog för att vara 

                                                                 
13  Thulin & Elm (2013) Kapitel 8. Människosyn och gudsuppfattningar, ”Gudsuppfattning” s.117 
14  Thulin & Elm (2013) Kapitel 8. Människosyn och gudsuppfattningar, ”Gudsuppfattning” s.117 
15  Thulin & Elm (2013) Kapitel 10. Religion och livsåskådningar ger identitet, ”Sex och samlevnad” s.139 
16  Thulin & Elm (2013) Kapitel 10. Religion och livsåskådningar ger identitet, ”Homosexualitet” s.140 
17  Thulin & Elm (2013) Kapitel 10. Religion och livsåskådningar ger identitet, ”Identitet” s.135 
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värd en djupare analys, med undantag för ett avsnitt som nu har förflyttats till nästa kursnivå 

(Religion 2) i den nya boken. Motivationen för detta är dock inte tydlig då det fortfarande går att 

motivera att detta stycke bör finnas kvar i den första kursen i korrelation till det centrala målet 

”religion i relation till kön”18, då den delen av boken som handlar om Religion 1 är tydligt 

mansorienterad. Med detta menas att kvinnors roll i respektive religion presenteras på sidan av den 

huvudsakliga informationen gällande religionen i fråga, i ett eget stycke. Detta stycke är ett 

undantag från detta då mannen presenteras uttryckligen, och jämförs med kvinnans roll i 

skapelsemyten om Adam och Eva. Det går därför att argumentera för att detta kapitel borde ha 

stannat kvar i den första kursen. Eventuellt kan flytten gå att förklara med ett mål i den andra 

kursens centrala innehåll vilket tar upp syn på jämställdhet i olika religioner, dock så är texten mer 

en teoretisering av de begreppen som används i skapelsemyten där man pekar på ett 

översättningsfel och inte ett exempel på hur religionerna faktiskt ser på jämställdhet, som målet 

efterfrågar. Det är av den anledningen närmare till den första religionskursen, och bör istället tas 

upp i samband med denna. 

 

I det nytillkomna kapitlet Religion och livsåskådningar ger identitet så syns tydliga kopplingar till 

det centrala innehåll som finns presenterat i gy11. Det som efterfrågas gällande identitet här är 

”individer 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”.19 Man tar här även upp religioners relation till sexualitet. Det finns historiska exempel, 

som leds fram till nutida händelser. Ett exempel på det är utvecklingen för homosexuellas 

rättigheter i Sverige: från att ses som en synd, till att det nu finns en mer avslappnad inställning till 

homosexualitet i Sverige, som presenteras som ett sekulariserat samhälle. Religionernas olika syn 

på exempelvis homosexualitet förklaras med deras respektive regelverk, vilket man kan mena inte 

riktigt berättar hur det faktiskt är, utan mer vad boken säger. Med detta menas att det är enkelt att 

se hur det är i Sverige, då kursen riktar sig till elever som bor i Sverige, men att omvärldens syn på 

homosexualitet presenteras utifrån de religiösa regelverken.  

Detta ger inte eleven en insikt i hur ”religion tar sig i uttryck för individer och grupper i samtiden” 

(centrala mål), utan den ger en bild av vad de religiösa texterna säger. 

 

Det nya kapitlet gällande identitet tar vagt upp olika identitetsbegrepp i ett kort stycke där det görs 

en distinktion mellan kulturell, religiös, etnisk och nationell identitet. Detta stycke problematiserar 

hur man kan skapa sin egen identitet genom att exempelvis klä sig på ett visst sätt, men den ger 

nästintill ingen faktiskt koppling till exempel inom religion. Det förklaras hur identitet är något 

                                                                 
18  Skolverket (2011) GY11 
19  Skolverket (2011) GY11 
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som ständigt förändras, och att det finns olika sorters identitet, men försök att problematisera detta 

vidare går inte att finna. Av denna anledning går det att argumentera för att den nya upplagan av 

boken inte tar upp denna punkt tillräckligt djupt, utan att läraren istället får utveckla separata 

uppgifter gällande detta. 
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4.3	Världsreligionerna	och	andra	livsåskådningar.	

De ledande frågor vi ställer inför det här avsnittet lyder; 

• Vilka religioner och livsåskådningar tillåts att ta plats i läroböckerna, och vad är 

anledningen till detta? 

• Hur presenteras och representeras religionernas olika uppfattningar om gud(ar) och 

människor?    

4.3.1	Religion	1	(2010)	
RELIGION 1 (2010) – Världsreligionerna 
Hinduismen s.4-23 
De heliga texterna s.7 
Hinduismens gudavärld s.8 
Hinduisk trosuppfattning s.10 
Att leva som hindu s.12 
Hinduismen i nutiden s.18 

Buddhismen s.24-39 
De heliga texterna s.26 
Finns det en Gud? s.26 
Theravadabuddhismen s.26 
Mahayana s.27 
Att leva som buddhist s.28 
Stupor och pagoder s.30 
Buddhismen i nutiden s.31 
Buddhistiskt liv s.36 

Judendom, kristendom och islam s.40-42 
De heliga skrifterna s.40 
Gemensamma kulturella ursprung s.41 
Konflikter s.42 

Judendomen s.43-61 
Den judiska historien s.44 
Den religiösa historien s.47 
De heliga texterna – TaNaK s.50 
Judendomen i vår tid s.53 
Judiskt liv s.56 

Kristendomen s.62-87 
Den kristna kyrkans utveckling s.66 
Bibeln – den heliga skriften s.71 
Gud – Människa s.72 
Jesu förkunnelse s.77 
Kristendomen i vår tid s.78 
Att leva som kristen s.81 

Islam s.88-104 
Islams heliga skrift – Koranen s.90 
Muhammeds förkunnelse s.92 
Islam i nutiden s.94 
Att vara muslim s.97 

 
I Religion 1 kan man se att de kapitel som avhandlar de fem världsreligionerna är tämligen 

välbalanserade då kapitlen sträcker sig mellan 15 och 25 sidor, där Kristendomen får lov att ta 

störst plats av förståeliga skäl då det är utefter en kristen idévärld som det svenska samhället och 

dess etik och moral är uppbyggd. Innehållet i varje kapitel är också i stort sett detsamma för alla 

religioner där störst fokus hamnar på områdena som behandlar de olika religionernas situation i vår 

tid och hur det är att leva som aktivt troende inom varje religion. 

RELIGION 1 (2010) – Livsåskådningar 
Livsåskådningar s.105-113 
Nyandliga rörelser s.105 
Religiös identitet s.106 
Bibelinspirerade rörelser s.108 
Österländskt påverkade rörelser s.108 
New Age s.109 
Livsåskådningar och privatreligiositet s.110 

Religion och vetenskap s.123-133 
De grekiska filosoferna s.123 
Upplysningsfilosofin s.125 
Darwin och utvecklingsläran s.125 
Marxismen och socialismen s.127 
Humanismen s.128 
Existentialismen s.129 
Naturalismen s.130 
Ekosofin s.131 
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Kapitlen ”Livsåskådningar” i Religion 1 innefattar 8 sidor som på ett väldigt grundläggande sätt går 

igenom de idéer som utgör de icke-traditionella religionerna och livsåskådningarna. Samma 

behandling får de filosofiska tänkarnas idéer om världen och meningen med livet. I kapitlet 

”Religion och vetenskap” sätter man de religiösa världsbilderna mot filosofiska och vetenskapliga. Grekiska 

filosofer som Platon, upplysningstänkare som Rousseau och Kant, vetenskapsmän som Darwin och Einstein 

och politiska tänkare som Marx och t.o.m. Olof Palme tas upp här. Man beskriver deras syn på världen, 

samhället, religion och människor på ett grundläggande sätt. Författarna talar också om humanism, ekosofi, 

naturalism och existentialism. Diskussionen om de olika synsätten blir aldrig särskilt djup utan hålls väldigt 

grundläggande, detta kan ställas i kontrast till utrymmet som de religiösa livsåskådningarna fått tidigare i 

boken. 

4.3.2	Religion	1	&	2,	specialisering	(2013)	
RELIGION 1 & 2, Specialisering (2013) – Världsreligionerna 
Hinduismen s.6-25 
De heliga texterna s.9 
Hinduismens gudavärld s.10 
Hinduisk trosuppfattning s.12 
Att leva som hindu s.14 
Hinduismen i nutiden s.20 

Buddhismen s.26-41 
De heliga texterna s.28 
Finns det en Gud? s.28 
Theravadabuddhismen s.28 
Mahayana s.29 
Att leva som buddhist s.30 
Stupor och pagoder s.32 
Buddhismen i nutiden s.33 
Buddhistiskt liv s.38 

Judendom, kristendom och islam s.42-44 
De heliga skrifterna s.43 
Gemensamma kulturella ursprung s.43 
Konflikter s.44 

Judendomen s.45-63 
Den judiska historien s.46 
Den religiösa historien s.49 
De heliga texterna – TaNaK s.53 
Judendomen i vår tid s.55 
Judiskt liv s.58 

Kristendomen s.64-87 
Den kristna kyrkans utveckling s.68 
Bibeln – den heliga skriften s.73 
Gud – Människa s.74 
Jesu förkunnelse s.79 
Kristendomen i vår tid s.78 
Att leva som kristen s.81 

Islam s.88-104 
Islams heliga skrift – Koranen s.90 
Muhammeds förkunnelse s.92 
Islam i nutiden s.94 
Att vara muslim s.97 

 
Likt Religion 1 så följer Religion 1 & 2, Specialisering ett mycket likartat mönster. Ofta går 

skillnaden mellan böckerna att finna i annat bildval till texterna. Det finns vissa 

kvantitetsdifferenser att finna i innehållsförteckningen gällande sidomfattningen i de presenterade 

kapitlen, men detta är ofta fallet för att de bilder som i denna upplaga finns i texten, är lite större än 

de tidigare. Den nya upplagan av boken avviker alltså inte mycket från den tidigare, bortsett från 

vissa bildval. Det är därför inte av intresse att presentera samma data två gånger. 

RELIGION 1 & 2, Specialisering (2013) – Livsåskådningar 
Livsåskådningar s.105-112 
Nyandliga rörelser s.105 
Religiös identitet s.106 
Bibelinspirerade rörelser s.107 
Österländskt påverkade rörelser s.107 
New Age s.108 
Livsåskådningar och privatreligiositet s.109 
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Boken tillhandahåller ett kort avsnitt som presenteras under namnet Livsåskådningar, och i detta 

kapitel ges korta introduktioner till några valda livsåskådningar. 

 

RELIGION 1 & 2, Specialisering (2013) – Religion och vetenskap 
Religion och vetenskap s.123-133 
De grekiska filosoferna s.123 
Upplysningsfilosofin s.125 
Darwin och utvecklingsläran s.125 
Marxismen och socialismen s.127 
Humanismen s.128 
Existentialismen s.129 
Naturalismen s.130 
Ekosofin s.131 

 

4.3.3	Diskussion	angående	religionsavsnittet	i	böckerna	
I styrdokumenten står det uttryckligt att religionskunskapen ska erbjuda insikt i ”kristendomen, de 

övriga världsreligionerna och andra livsåskådningar samt några av deras centrala trosuppfattningar 

och kännetecken.”20 Detta mål uppfylls till viss del, man skulle kunna argumentera för en mer 

djupgående beskrivning av de olika religionernas plats i världssamhället och i enskilda individers 

vardagliga liv. De religioner som efterfrågas i styrdokumentet är dock också de man får, 

kristendomen, judendomen och islam utgör tillsammans en relativt stabil grund för en förståelse för 

de abrahamitiska religionernas gemensamma ursprung. Kopplingarna mellan buddhismen och 

hinduismen beskrivs däremot inte lika omfattande, inte heller lyfter författarna den myriad av olika 

riktningar som utgör buddhismen, man fokuserar endast på ett fåtal. 

Kristendomens plats i våra svenska kursböcker i religion är omskriven på andra platser i detta 

arbete och anledningen till dess prominens i dessa böcker är ett resultat av Sveriges kristna historia. 

Framhållandet av judendom och islam är också viktigt då judendomen dels utgör en del av både vår 

religiösa, men också, samhälleliga historia. Islam däremot har spelat en mindre roll för vår historia 

innan 1980-talet (då allt fler muslimer började invandra och fly till Sverige), här gäller det istället 

att skapa en förståelse för människorna omkring oss idag. Anledningen till buddhismen och 

hinduismens relativt marginella utrymme i böckerna måste tillåtas förklaras med att dessa 

religioner inte utgör en del av det svenska samhället på samma sätt, då det finns betydligt färre 

hinduer och buddhister än (historiskt och sekulariserade) kristna och muslimer i Sverige.  

 

Man kan här lyfta frågan om människans roll i religionerna, som inte beskrivs speciellt djupgående 

i de undersökta kursböckerna. Anledningen till detta kan vara den underordnade roll detta kursmål 

tycks få i styrdokumenten då denna aspekt inte är lika väl definierad som punkten om de centrala 

                                                                 
20  Skolverket (2011) GY11 



25 

trosuppfattningarna. Istället för ett sammanhängande mål splittras frågan om människans roll och 

identitet över flera frågor, när det kanske varit bättre att lyfta det som ett mål.   

 

Vidare kan man se att böckerna inte lyfter diskussionen om skillnader och likheter mellan de olika 

religionernas uppfattning av gudar och människor något nämnvärt. Relationen mellan gud och 

individ beskrivs ytterst flyktigt och det är, som utpekas på flera ställen i detta arbete, något som 

dessa två böcker ofta gör. Som man också kan se när man läser dessa två böcker så är skillnaderna 

mellan dem i dessa kapitel extremt små. Medan innehållet i de andra kapitlen fått ett ansiktslyft så 

behåller man dessa kapitel tämligen intakta, trots att de på många sätt också skulle kunna förändras 

för att bättre passa styrdokumentens krav. Exempelvis så kan man tydligt se att mer moderna 

livsåskådningar tillåts ta mycket mindre plats än de etablerade världsreligionerna.  

 

Läsaren ges inte heller någon vidare kunskap i frågan om vetenskap och religion, i synnerhet inte 

när det kommer till relationen mellan dem i den moderna samhällsdebatten.21 Att lyfta denna 

problematisering torde ha som syfte att upplysa eleverna om diskussioner om bl.a. abort, 

kreationism och dödshjälp. Dessa är dock saker som t.ex. etikdelarna i böckerna tar upp, men som 

borde lyftas ytterligare i dessa kapitel då fokus i de olika kapitlen hamnar på helt skilda ting. Inom 

etik frågar man sig om det är rätt att abortera ett foster, men man talar inte så mycket om vad olika 

religiösa utövare tycker om det eller varför man kan försvara det med vetenskapen. Om man inte 

lyfter dessa delar så blir det etiska samtalet i sin tur lidande då de olika ståndpunkterna inte belyses. 

 

Genom att tillåta livsåskådningar och vetenskap att ta så liten plats i boken erbjuder man inte 

eleverna den möjlighet till insikt som man kräver i styrdokumenten. Eleverna ges p.g.a. detta inte 

tillräckliga möjligheter att skaffa sig den kunskap som kan behövas för att hitta en livsåskådning 

som sammanfaller väl med deras egen. 

 	

                                                                 
21  Skolverket (2011) GY11 
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5.	SLUTANALYS	OCH	VIDARE	DISKUSSION	
Vi har i detta arbete belyst hur läroböcker i religion kan se ut och vilka aspekter av styrdokumenten 

som tillåtits spela störst roll i skapandet av dessa böcker. Vi har också sett en utveckling, på både 

gott och ont, över tid - allt eftersom GY11 blivit mer etablerad. Det vi har sett har varit både 

positivt och negativt men diskussionen blir mer gynnsam och progressiv om vi här nedan lyfter de 

negativa aspekterna som behöver ses över. 

 

Inom etiken så kan man se att man frångått en tämligen innehållsrik etik- och moraldel till förmån 

för en betydligt mindre. Elevernas möjlighet till övningar i etik och moraliska ställningstaganden 

har alltså skurits ner. Inte heller lyfter någon av dessa böcker någon specifik religiös etik, annat än 

den kristna, på ett särskilt prominent sätt. Istället lyfter man fram filosofiska aspekter av moral och 

etik. Detta gynnar inte elevernas förståelse över varför vissa människor från andra religiösa kulturer 

andra än de kristna agerar på det sätt de gör i vissa frågor. 

 

Människosynen är också den bristande i vissa aspekter, främst då när man benämner människor 

från exempelvis Afrika som kommande från ”tredje världen”. Att använda en sådan förlegad term i 

en bok ämnad för undervisning är oförståeligt. Man ska, både som lärare och läroboksförfattare, 

lyfta fram moderna definitioner och begrepp, inte hänga fast vid ett gammalt synsätt utan arbeta 

med progressiva termer. 

 

Frågan om sexualitet och kön lyfts också den fram på ett väldigt undermåligt sätt i böckerna. 

Författarna har som praxis att i kapitlen om de olika världsreligionerna presentera fakta om vilka 

grundläggande värderingar religionerna har, hur religionerna har utvecklats och hur det är att leva 

inom dessa religioner idag. Man lyfter sedan fram, i en separat del, kvinnans plats i religionen. Att 

på det här sättet utpeka kvinnan skapar en polarisering bland de elever som läser den. Det skapar en 

bild av att kvinnan har en särställt roll i religionerna, även om de inte har det. På samma sätt skapas 

en bild av sexualiteten, utgångspunkten är alltid ett heteronormativt synsätt, man-och-kvinna, inget 

annat. Att sedan presentera främst (eller snarare, ”endast”) homosexualitet som en ”alternativ” 

sexuell läggning skapar dels en polarisering, men den främjar också en generell okunskap om andra 

sexuella orienteringar.     

 

Bristen på någon form av identitetsaspekt i den äldre boken är påtaglig och det känns som att 

området i den nyare av de två endast tillkommit för att boken ska motsvara de mål som satts upp. 

Detta utan att egentligen gå in på djupet av vad målet efterfrågar genom att endast belysa 

grundläggande aspekter av de olika religionernas roll i skapandet av en identitet. 
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Religionernas plats och utrymme i böckerna är överlag bra, de ges alla en någorlunda likvärdig 

omfattning och man belyser dem på liknande sätt. Problemet uppstår dock om man jämför 

religionerna med andra livsåskådningar eller vetenskap. Sidorna om alternativa och nya religioner 

och livsåskådningar är alldeles för få och de ges enbart ytmässiga introduktioner. Samma sak gäller 

för relationen mellan religionerna och den moderna vetenskapen. För att förstå båda sidor av 

debatten måste man i undervisningssyfte lyfta båda synsätt, något som dessa böcker till stor del 

misslyckas med. Samtidigt måste man se till kursmålet i sig, detta är ett svårdefinierat mål och det 

gör också att det blir svårt för både lärare och författare att se vad som skall belysas i undervisning 

och böcker. 

 
Överlag förefaller det alltså så att de två undersökta böckerna inte motsvarar styrdokumentens krav 

fullt ut, och att de faller på olika punkter. Den äldre av de två, Religion 1, brister främst när det 

kommer till området om identitetsskapande, den nyare faller på de områden som rör etik och moral. 

På det stora hela är dock Religion 1 & 2 innehållsmässigt bättre då den infriar fler av 

styrdokumentens krav och målsättningar. 

 
Lärare arbetar i mångt och mycket utifrån styrdokumentens krav och mål och många använder 

också läroböckerna som en stöttepelare genom arbetet. Detta borde i sin tur medföra att 

läroböckerna också ska motsvara krav och mål, något som dessa böcker på flertalet punkter inte 

gör. För att försäkra en god grundläggande utbildning krävs det bra böcker att arbeta utifrån, böcker 

som motsvarar målen. Man kan alltså argumentera för att någon typ av kvalitetskontroll borde 

återinföras. (Kolla statligt institut för läromedelkontroll) 
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6.	AVSLUTNING	
Den första bild eleverna får av religionen i fråga formas av personer i dennes närhet, i hemmet, 

bland vänner och i media. Men den formas också av den undervisning som hen möts av i skolan. 

Den första bilden kan vara starkt formad av en partiskhet, en fördomsfullhet eller en generell 

okunskap. Den bild som skolan förmedlar måste av dessa anledningar anses som varande av 

yttersta vikt. Det är viktigt att den dels ger eleven en större kunskap om viktiga skeenden i 

religionernas historia, som format den till vad den är idag, och det är även av yttersta vikt att vad 

som förmedlas också är relevant ur ett samtida hänseende. Med detta menas att den bör förmedla 

en bild som ger eleven insyn i hur livet idag ser ut för utövare av olika religioner. 

Materialet som analyserats ger stort utrymme till att berätta om hur religionen är och vad de olika 

stöttepelarna står för, och det presenterar en bild av religionsutövaren som bokstavstrogen och 

fundamental, när verkligheten egentligen är mycket mer komplicerad och mångfacetterad. Detta 

går stick i stäv med styrdokumenten som kräver att man i mycket större grad behandlar de aspekter 

av religionerna som är väsentliga för oss idag. I styrdokumenten står det att ”Kristendomen, de 

övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck 

för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”. Det som nämns i målen gällande 

historiska och traditionella perspektiv har i större grad att göra med de identitetsskapande 

aspekterna som religionerna kan tillhandahålla, inte det vardagliga livet. 

 

Ett försök till att uppfylla målen för individers och gruppers identitetsformande görs, men, 

problematiseringarna är inte tillräckligt kopplat till religionerna och andra livsåskådningar. De 

exempel som presenteras i dessa böcker handlar inte specifikt om religion, man talar istället t.ex. 

om allmänna identitetsfrågor, såsom klädval och liknande. Målen talar tydligt om att 

identitetsperspektivet ska vara tydligt kopplade till religioner och livsåskådningar, detta gör 

kapitlet, till stor del, irrelevant.  

 

I fråga om kön och sexualitet så kan man se att böckerna är skrivna ur ett heteronormativt 

perspektiv och är tydligt polariserade med separata stycken om kvinnan i respektive religion. Det 

som nämns i böckerna gällande sexualitet är synen på homosexualitet i regelverken inom 

religionerna och även hur man i Sverige har en mer avslappnad syn på det. Man skulle kunna tolka 

detta som att Sverige tillåts representera en mer tolerant, om än sekulariserad, kristenhet, något som 

ytterligare polariserar debatten.    

 

Etikdelen i boken lämnar mycket att önska. Böckernas etiska frågeställningar har inte sin 

utgångspunkt i de olika världsreligionerna i tillräckligt stor utsträckning. De är mer allmänna och 
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generella etiska problemformuleringar än förankrade i de olika religiösa livsåskådningarna. Frågor 

som rör exempelvis liv och död eller rätt och fel tas upp, men knyts inte an till de olika 

religionerna, trots att det i vissa fall kan finnas stora faktiska skillnader mellan religionernas syn på 

dessa saker. Värt att också nämna så känns människosynen i böckerna föråldrad och detta specifikt 

när det kommer till ordval så som ”tredje världen”.22 

 

Men, avslutningsvis, att kräva att böcker kan avlösa en lärare helt, och ensamt förväntas ge 

eleverna det som behövs för att klara kursen är inte rimligt. Vad som däremot är rimligt är att kräva 

att det som skrivs i böckerna täcker in de mål som kursen innefattar; vad finns det annars för 

anledning att köpa dessa böcker? Fortsättningsvis kommer det att bli intressant att följa 

utvecklingen av dessa böcker, för att se hur de förändras när den nya läroplanen med dess 

kursplaner mognar. Man kan se att redan i våra två böcker har det skett en utveckling för att bättre 

behandla de centrala mål som ämnesplanen presenterar. Dock bör man också påpeka att det är långt 

ifrån tillräckligt, författarna skrapar mer på ytan än att gå in på djupet i det som faktiskt efterfrågas 

i styrdokumenten. 

 

Vårt arbete har syftat till att ge ett exempel på hur man kan gå tillväga för att undersöka en 

läroboks innehåll men är inte den enda metoden som man skulle kunna använda sig av i ett 

liknande arbete. Det bör nämnas att under arbetets gång så har intresset för att utföra 

läromedelsanalyser ökat och detta ser vi positivt på. Vidare forskning på området skulle kunna 

komma att gynna både pedagoger och elever då en hårdare granskning av materialet vi använder i 

skolan rimligtvis också skulle leda till ett mer konkret och ändamålsenlig läroboksförfattande och 

undervisning. 

 

Ett intressant perspektiv för framtida forskning vore att, exempelvis, undersöka och kartlägga vilka 

parametrar som avgör hur läraren, respektive studenten, avgör vilket läromedel som är användbart. 

Detta av anledning att dessa böcker ej uppfyller de krav och mål som ämnesplanen ställer men ändå 

införskaffats av en gymnasieskola i Mellansverige. 
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