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Abstract

Skolverket claims from a study that students are using school textbooks that are outdated and doesn't

reach the curriculum of Lgy11. The first aim of the study, therefore, is to find out if outdated upper

secondary school textbooks are  used at  high schools today.  The second aim of the study is  to

analyse  Christianity,  Judaism,  conception  of  life,  ethical  models  and  the  relationship  between

religion and science in the textbooks to see if they attain to Lgy11. The textbooks that are analyzed

is selected by a sample in terms of email contacts form various high school teachers, from different

cities around Sweden. The textbooks that were selected by the sample was published before and

after  2011  to  see  the  differences  on  how  close  the  textbooks  are  according  with  the  current

curriculum published in 2011. The method that has been used in the study in order to analyze the

textbooks are content analysis with different categories from Lgy11. 

Keywords: Lgy11, Skolverket, textbooks, upper secondary school textbooks, content analysis, 
religious studies. 
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Kapitel 1 Inledning

1.1. Inledning och syfte

Studien grundar sig i skolverkets artikel “Hur väl överensstämmer läromedel med kursplaner och 

läroplaner?” som behandlar att skolinspektionen har gjort en inspektion på olika läromedel i olika 

skolor. De kom fram till att elever använder sig av äldre läroböcker som inte når upp till Lgy11 

(läroplanen från 2011) där artikel bland annat behandlar att läromedel i religionskunskap är ett av 

dessa äldre läromedel som används på olika skolor, dock behandlas inte vad som menas med äldre 

läromedel. Vidare behandlas inte när skolverket publicerade artikeln, dock behandlas att artikeln 

senast granskades den 27 Januari år 2015 (Calderon, Hur väl överensstämmer läromedel med 

kursplaner och läroplaner?, 2015), detta är av intresse för studien då studiens övergripande syfte 

fokuseras på ifall skolverkets artikel stämmer överens med nutiden, alltså i denna meningen av; ifall

det finns äldre basböcker i religionskunskap på olika gymnasieskolor i Sverige idag samt ifall dessa

äldre basböckern i religionskunskap inte stämmer överens med läroplanen och i så fall i vilken 

grad. Studien fokuserar på att analysera basböcker i bokform som är publicerade innan och efter 

Lgy11 där begreppet äldre läromedel menas med basböcker som är publicerade innan Lgy11. 

Skolverket behandlar att staten tidigare har granskat alla läroböcker, men idag ligger ansvaret på

skolorna och främst lärarna som får det yttersta och stora ansvaret att kvalitetsgranska och välja

läromedel (Skolverket, Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? 2017 01 12). Studien ett bidrag till

blivande  och  nuvarande  lärare  som  en  hjälp  och  ett  framtida  förslag  på  hur  lärare  kan

kvalitetsgranska läroböcker i religionskunskap 1 på gymnasiet.

1.2. Frågeställningar 

Frågeställningarna är grundade i studiens övergripande syfte där essensen är att få reda på ifall olika

basböcker når upp till Lgy11s krav i både form av utsträckning, grad och innehåll. För att ta reda på 

detta behöver studien först och främst få fram relevant data kring vad för olika slags basböcker som 

används idag i religionskunskap inom olika gymnasieskolor. Första frågeställningen är både en 

hjälp för studien att samla in data och för att få fram resultatet av ifall äldre basböcker används 

idag, detta görs via metoden stickprov. Studiens andra frågeställning behandlar ifall de utvalda 

basböckerna från stickprovet når upp till Lgy11s krav i form av utsträckning och grad. Slutligen 

behandlar studien den tredje frågeställningen som bygger på Lgy11s innehåll av att kristendomen 

ska behandlas separat från övriga världsreligionerna för att betona att kristendomen har särskild 

betydelse i en svensk kontext. Studiens frågeställningar blir då: 
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1. Vilka  olika  basböcker  med  publiceringsår  används  i  religionskunskap 1  och  2  på  olika

gymnasieskolor inom olika städer i Sverige idag? 

2. I vilken mån når de utvalda basböckerna;  Religion - helt enkelt  (2012) och  Religion och

sammanhang (2001) av författaren Börge Ring upp till Lgy11s krav?

3. I vilken mån förhåller sig de utvalda basböckerna; Religion - helt enkelt (2012) och Religion

och  sammanhang  (2001)  av  författaren  Börge  Ring  till  den  särskilda  betydelsen  av

kristendomen i jämförelse med judendomen? 

1.3. Begreppsdefinition

Läroplanen för religionskunskap 1 behandlar syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskrav, med 

andra ord behandlar den var eleven ska (ha möjlighet att) lära sig inom kursen. “Om ämnet 

Religionskunskap Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner” är kommentarer och förklaringar till 

läroplanen inom ämnet religionskunskap på gymnasiet för att läraren ska kunna förstå mer 

djupgående vad som ska läras ut. Läroplanen för religionskunskap 1 och kommentarerna till 

läroplanen har då ett tydligt samarbete mellan varandra och därav förstås läroplanen tydligare 

utifrån kommentarerna. Studien hänvisar till både läroplanen och kommentarerna för 

religionskunskap 1 för att studien ska bli tydligare, därav kommer läroplanen och kommentarerna 

till läroplanen benämnas inom ett och samma begrepp i studien; nämligen Lgy11. 

Dock att  de  kategoriska  frågorna  från  metoden inom studien  enbart  formulerade  utifrån

läroplanens syfte och kunskapskrav i  religionskunskap 1 på gymnasiet  och inte  påverkade utav

kommentarerna.

1.4. Metod

1.4.1.Stickprov

Studien använder sig av ett stickprov som en del av innehållsanalysens metod för insamling av data.

Religionslärare  på  olika  kommunala  gymnasieskolor  kontaktades  via  mail  där  lärarna  fick

möjligheten att berätta vilka basböcker de använder i religionsundervisningen. Totalt skickades 33

mail ut och 14 lärare svarade med vilka böcker de använde i religionskunskap 1 och/eller 2 samt

vilka böcker deras kollegor använde och/eller om de inte använde någon bok alls. Av de böcker som

då nämndes, valdes två basböcker ut för att ingå in undersökningen.

1.4.2.  Innehållsanalys
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Innehållsanalys är en metod för att få fram en karaktärisering av olika texter. Metoden har olika 

funktioner och går att tillämpa på olika sätt beroende på vilket syfte forskaren har med sin studie, 

forskaren kan också välja om metoden och därmed studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ 

beroende på hur bred eller smalt materialet är och hur specifik metodens frågeställningar är; därav 

är metoden relativ fri för forskaren att använda sig av. 

Metodens syfte och funktion för studien är att mäta ett specifikt fenomen (basböcker i 

religionskunskap) i form av utsträckning mot ett standard/kriterium (Lgy11s krav i 

religionskunskap 1) för att klassificera fenomenet, bedöma det, eller bestämma hur nära den 

kommer att möta en viss standard eller förväntan. För att göra detta så tillämpas innehållsanalysens 

funktion att mäta innehållet av basböckerna utifrån olika kategoriska frågor som grundar sig i 

Lgy11 (Nelson & Woods, 2011, s. 109-114). Metodens funktion i praktiken blir att bryta ned 

religionskunskap 1s kriterier, syfte och innehåll till flertal olika kategoriska frågor som forskaren (i 

detta fall; mig som författare) svarar på i form av utsträckning för att senare se resultaten av ifall 

böckerna når upp till kriteriet: Lgy11 i religionskunskap 1. Slutskedet för metoden är att 

sammanställa svaren från de kategoriska frågorna till två ytterligare kategorier som sammanfattas 

och som sedan ger resultatet för studien, detta behandlas i kapitel 5 Sammanfattning och slutsatser.

När författaren analyserar texterna så kommer författaren att läsa innehållet noga för att se

vilka meningar som passar in i vilken kategori samt räknar författaren hur många meningar som

ingår i vilken kategori för att få fram en utsträckning inom kategorin, författaren skriver också ned

vad som har blivit inräknat till kategorin. Vissa meningar kan uteslutas om de inte passar in i någon

kategori samt så kan flertal meningar passa in i flera kategorier. Detta kommer inte ge ett exakt

resultat  i  form  av  utsträckning av  basböckerna  då  basböckerna  blir  analyserade  utifrån  vad

författaren anser passar in i vilken kategori. Att få ett exakt resultat är dock inte huvudsyftet med

studien utan snarare att omfatta ett generellt perspektiv om vad basböckerna behandlar och inom

vilken grad innehållet behandlas för att slutligen bedöma om innehållet når upp till Lgy11s krav och

i vilken grad basböckerna når upp till Lgy11s krav. Med detta menas också att utgångspunkten inom

syftet är att se och bedöma utifrån metoden ifall basböckerna kan fungera som det enda läromedlet

inom kursen religionskunskap 1 på gymnasiet utan andra komplement. 

1.4.3. Kvalitativ forskningsmetod

Studien innefattar  specificerande forskningsfrågor och använder  sig av ett  smalt  material  vilket

innebär att studien blir en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ bearbetning arbetar mot att få en
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mer specificerande och djupare kunskap där textmaterial från studien oftast behandlas i en relation

med citat, egna kommentarer och tolkningar (Patel & Davidson, 2012, s. 119-121).

1.5. Material

1.5.1. Urval

Studien fokuserar på att  analysera kristendomen, judendomen, livsåskådningar,  normativa etiska

teorier  samt  religion  och  vetenskap.  Urvalet  har  valts  på  grund  av  att  Lgy11  talar  om  att

religionskunskapen  “ska  syfta  till  att  eleverna  bredda,  fördjupar  och  utvecklar  kunskaper  om

religioner,  livsåskådningar  och  etiska  förhållningssätt”  (Skolverket,  Läroplan,  examensmål  och

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, 2016 12 13, s. 138). Urvalet har påverkats

av att kristendomen har en särställning i Lgy11, samt att skillnaderna från Gy 2000 till Lgy11 är att

det filosofiska momentet  religion och vetenskap som har fått en större betoning tillsammans med

intersektionalitet,  dvs.  frågor  angående  socioekonomisk  bakgrund,  etnicitet,  sexualitet  och  kön

(Skolverket, Om ämnet Religionskunskap Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner, 2016 12 13, s.

2) som studien tar  med i  analysen av kristendomen och judendomen. Judendomen analyseras  i

studien för att kunna jämföra kristendomens särställning med en annan religion. Det som analyseras

är brödtexten i de två olika böckerna inte t.ex. bilder och diskussionsavsnitt.

Urvalet  av  material  grundar  sig  på  stickprovets svar  (se  sida  10),  där  två  böcker  i

religionskunskap 1 på gymnasiet analyseras p.g.a. att vissa skolor inte erbjuder religionskunskap 2

och Lgy11s betygskriterier är olika för religion 1 och 2. 

1.5.2. Avgränsningar

Lgy11 behandlar att eleverna ska kunna redogöra för religioners historia och kännetecken i Sverige

och  i  omvärlden  (Skolverket,  Läroplan,  examensmål  och  gymnasiegemensamma  ämnen  för

gymnasieskola, 2011, 2016 12 31, s. 139). Kristendomens och judendomens historia behandlas i

båda  läromedlen  där  deras  egna  historia  räknas  med  i  utsträckningen,  så  som  berättelser  och

bibelord om Jesus, Mose och Abraham som t.ex. Religionernas olika kännetecken behandlas också i

de båda läromedlen, det är dock inte självklar vad som ska förstås under begreppet ”kännetecken”,

studien  sortera  in  bl.a.  viktiga  berättelser,  heliga  texter,  riter,  högtider,  religiösa  inriktningar,

kristendomens klosterliv och helgon under denna kategori. 

Läromedlen behandlar människosyn och gudsuppfattning,  denna kategori behandlar olika

föreställningar om Gud, trostolkningar och om hur man skall leva som kristen/jude. Lgy11 talar om

att  eleven  ska  ha  förståelse  till  religioners  människosyn  och  gudsuppfattning  i  jämförelse  med
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varandra,  detta  analyseras  inte  i  studien  då  det  krävs  en  större  analys  av  flertal  religioner  än

judendomen och kristendomen i läromedlen för att se en så korrekt utsträckning som möjligt. Lgy11

behandlar  att  ”studiet  av  religionskunskap  omfattar  en  variation  av  föreställningar  och

trostolkningar” (Skolverket,  Om  ämnet  Religionskunskap  Strukturen  i  gymnasieskolans

ämnesplaner,  2016 12 31, s. 4) också inom en och samma religion, detta menas med en  intern

mångfald.  Studien behandlar  intern mångfald genom att  analysera  läromedlen  utifrån hur  olika

människor  ser  på  olika  frågor  och  gud  (gudsuppfattning)  exempelvis  inom  etiska  frågor,

levnadsfrågor och trostolkningar inom religionen. 

Lgy11 behandlar att eleven ska förstå hur individers och gruppers identiteter kan ”formas i

förhållande  till  religion  och livsåskådning utifrån  till  exempel  skriftliga  källor,  traditioner  och

historiska och nutida händelser”  (Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma

ämnen för gymnasieskola, 2011, 2016 12 31, s. 138), därav behandlar studien  identitetsformande

faktorers utsträckning  inom  kristendoms-,  judendoms-  och  livsåskådningsavsnittet  inom  deras

skriftliga källor, traditioner och historiska- och nutida händelser. 

Lgy11  behandlar  att  eleven  ska  kunna  förklara  samband  och  drar  slutsatser  om

världsreligionerna  i  relation  till  individer,  grupper  och  samhällen  utifrån  olika  tolkningar  och

perspektiv  (Skolverket,  Läroplan,  examensmål  och  gymnasiegemensamma  ämnen  för

gymnasieskola, 2011, 2016 12 31, s. 141). Studien behandlar detta i relationen till kristendomen och

judendomen där läromedlen behandlar en synlig påverkan från religionerna till individer, grupper

och samhällen samt tvärtom för att eleven ska få möjligheten att se relationen från olika perspektiv. 

Slutligen behandlar Lgy11 att livsåskådningar ”ska förstås i vid mening och innefattar allt

från  välkända,  etablerade  former  av  sekulära  livsåskådningar  …  till  människors  personliga

åskådningar” (Skolverket, Om ämnet Religionskunskap Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner,

2016 12 31,  s.  3),  begreppet  ”livsåskådningar”  är  ett  brett  begrepp med en  innebörd  av  både

religiösa  och  icke-religiösa  former.  Studiens  definition  av  livsåskådning  är  det  som inkluderar

uppfattningar om världen, etik, människan och det goda livet som inte primärt är religiösa. Exempel

på livsåskådning kan då vara humanism och feminism etc.

1.6. Teoretiska utgångspunkter

Skolverket skriver att läromedelsförfattarna kan ha svårigheter att balansera läroplanens krav med

bland annat den aktuella samhällsdebatten, den tidigare forskningen och skolans krav och önskemål

av läromedlens innehåll. Vidare skriver skolverket att flertal lärare planerar sin undervisning efter

en lärobok, detta i sin tur kan ge konsekvensen av att undervisningen inte når upp till läroplanens
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krav. Slutligen behandlar skolverket att elever använder sig av äldre läromedel som inte når upp till

Lgy11. På grund av detta blir studiens teoretiska utgångspunkt att läromedel har svårigheter att nå

upp  till  läroplanen,  alltså  svårigheter  att  täcka  allt  från  läroplanen  krav.  Lärare  kan  behöva

kompletterande  element  av  andra  texter  vid  sidan  av  läromedlet  för  att  undervisningen  ska

överensstämma med läroplanen. Detta undersöks genom att analysera och jämföra två läroböcker

med  Lgy11.  Studien  vill  också  undersöka  ifall  äldre  läroböcker  har  svårare  att  nå  upp  till

läroplanens krav än en nyare lärobok, därav analyseras två böcker som är utgivna före och efter

Lgy11. 
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Kapitel 2 Historisk bakgrund och tidigare forskning

I detta avsnitt behandlas det historiska perspektivet av läroplaner från Martin Luther till Lgy11 samt

tidigare forskning av läromedel. Skolverket behandlar flertal olika artiklar som grundar sig i den

tidigare forskningen kring läromedel, därav har studien valt att det primära stoffet ska komma från

skolverket med inslag av andra referenser. Forskningen kring läromedel kommer vidare behandla

statens tidigare involverande kring valet av läromedel till undervisningen, lärarens påverkan av val

av läromedel och läromedlets påverkan i undervisningen.

2.1. Religionsundervisningens historia

År 1529  utkom Martin  Luthers  stora  och  lilla  katekes.  Den  lilla  katekesen  var  den  viktigaste

läroboken för den tidiga folkskolan som fanns kvar i religionsundervisningen fram till år 1919 som

ett obligatoriskt läromedel. Den lilla katekesen innehöll bland annat de 10 budorden, kommentarer

och förklaringar  till  trosbekännelsen,  nattvard och bönen ”Fader  vår” (Svanberg & Westerlund,

2008, s. 376-377). År 1919 utvecklades den första undervisningsplanen och den socialdemokratiska

ministern,  Värner  Rydén,  proklamerade  skolans  självständighet  från  kyrkan  och  Luthers  lilla

katekes avskaffades som läromedel i skolan. Den traditionella religionsundervisningen fanns dock

kvar  i  folkskolan  i  form  av  kristen  etik  och  bibliska  berättelser.  Religionsundervisningen  var

fortfarande konfessionell men år 1962 blev kravet att all undervisning skulle bli icke-konfessionell i

samband med grundskolans bildande. Religionsundervisningen fick därmed en ny beteckning i form

av religionskunskap (Svanberg & Westerlund, 2008, s. 376-377; Skott, 2015, s. 426). 

 

2.2. Folkskolans och grundskolans läroplanshistoria 

Sveriges riksdag beslutade år 1950 att en nioårig grundskola skulle införas i samhället med en låg- 

mellan- och högstadium. År 1962 grundades grundskolan med den nya läroplanen Lgr62. Sverige 

fick en nioårig grundskola där alla barn ingick i skolsystemet oavsett vad de hade för 

socioekonomisk bakgrund. Detta var bland annat en konsekvens av 1919 år undervisningsplan där 

kyrkans inflytande hade minskat och kravet på jämställdhet ökade i samhället. Konsekvensen för 

Lgr62 var att kravet på jämställdhet mellan kön och samhällsklasser ökade än mer, så också kravet 

på en demokratisk värdegrund och individualisering inom undervisningen. På grund av dessa krav 

från samhället så infördes nya läroplaner, Lgr 80 och Lpo 94 (Edgren, 2015, s. 124, 129).

2.3. Gymnasiets läroplanshistoria
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År 1649 delades undervisningen in i tre olika läroanstalter i skolordningen: trivialskolor, gymnasier

och  akademier  (Rimm,  2015,  s.  65),  men  gymnasiets  ursprung  spåras  också  till  medeltidens

katedralskolor (Börlin, 2014, s. 57). 1966 introducerades den nya gymnasiet som senare 1971 slogs

samman med fackskolan och yrkesskolan och blev en skolform; gymnasieskolan. Gymnasieskolan

fick då en ny läroplan; Lgy70 för gymnasieutbildning (Larsson & Prytz, 2015, s. 147; Lundgren,

2014,  s.  8).  Nästkommande  läroplan  kom  år  1994  i  from  av  Lpf94  på  grund  av  en

gymnasieutredning  1976  där  förslaget  om  att  göra  gymnasieutbildningen  mer  enhetlig.

Konsekvensen blev att alla nationella program blev treåriga och gick ifrån att ha 22 linjer till 16

program där samtliga av dem skulle ge behörighet till universitetsstudier. Ytterligare en förändring

var begreppet kärnämnen som införskaffades och skulle läsas av alla elever på gymnasiet (Larsson

& Prytz, 2015, s. 151).

2.4. Lgy11

2010 fattade Sveriges riksdag ett beslut om en ny skollag och i juli 2011 infördes nya läroplaner för

förskolan,  grundskolan,  förskoleklassen,  fritidshemmet,  samskolan,  grundsärskolan  och

gymnasieskolan.  De  nya  läroplanerna  består  av  tre  delar:  skolans  uppdrag  och  värdegrund,

övergripande mål samt kursplaner för varje ämne med  syfte,  centralt innehåll  och kunskapskrav.

Den nuvarande läroplanen skiljer sig från läroplanen 1994 då stoffet i läroplanen (vad som ska läras

ut) har blivit mer konkret och lärarens inflytande i undervisningen kan därmed minska (Lundgren,

2014, s. 10–11).

2.5. Granskning och val av läroböcker, från stat till skola

Sen 1991 har  skolor  och  lärare  fått  fritt  välja  vilka  läromedel  som ska  köpas  in  och brukas  i

undervisningen (Wickström, 2011, s. 157) innan var det en statlig angelägenhet. Mellan 1938-1974

fick staten granska alla sorts läroböcker oavsett ämne, efter detta granskades enbart läroböcker inom

SO-ämnen och fram till 1983 hade staten möjligheten att underkänna eller godkänna läromedel. År

1991 fick skolverket möjligheten att granska läromedel som redan fanns ute på marknaden, det får

de också än idag. Här har det dock skett en förändring då staten tidigare fick granska läromedel i

förväg. Kvalitetssäkringen och valet  av läromedel ligger idag främst på skolans- men också på

lärares  ansvar.  Anders  Calderon  skriver  i  artikeln  Hur  väljs  och  kvalitetssäkras  läromedel?

(Skolverket, 2017 01 12) att 84 procent av alla lärare som svarade i en enkätundersökning, som

genomfördes  av Föreningen Svenska Läromedelsproducenter,  har  möjlighet  att  påverka val  och

inköp av läromedel.  Calderon menar  att  en anledning till  brist  av lärarens möjligheter  att  välja
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läromedel  är  på  grund  av  skolans  ekonomi,  visar  en  undersökning  från  1990-talet.  

2.6. Texters och läroböckers påverkan till undervisningen

Calderon behandlar i artikeln “På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?” (Skolverket, 

2017 01 12) att lärarens val av läroböcker eller texter ger konsekvenser till undervisningens 

innehåll, konsekvensen sker främst av läroböcker inom matematik och naturorienterade ämnen men

också i samhällsorienterade ämnen. Hur läromedlet kan påverka undervisningen kan vara på flera 

olika sätt, t.ex. kan det bero på hur läraren och eleven läser och tolkar läroböckernas innehåll och 

relationen däremellan. I praktiken kan konsekvensen till religionsundervisningen ta form genom att 

läraren utgår från läroboken i sin undervisning, som Calderon menar oftast sker, så har också 

läraren läst och tolkat läroboken och undervisar utefter sin egna tolkning. Detta i sin tur begränsar 

eleven till att lära sig att kritiskt granska texter och framställningar på egen hand, något som Lgy11 

behandlar att eleven ska få möjlighet att lära sig (Skolverket, Om ämnet Religionskunskap 

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner, 2017 01 01, s. 3-4). 

Johan Wickström i Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan behandlar 

också vad olika religionshistoriker och religionsdidaktiker argumenterar för vad läraren ska välja 

för sorts texter. Texterna ska bland annat överensstämma med läroplanen men som också väcker en 

nyfikenhet för eleven till nya och andra texter, där kan t.ex. skönlitteratur få en större roll i 

religionsundervisningen. Användning av källtexter argumenteras och uppmuntras också enligt 

Wickström, med detta menas inte enbart heliga texter utan också historiska texter och webbsidor. 

Wickström behandlar att eleven inte ska fråntas möjligheten att få öva på att kritiskt granska texter, 

därav uppmuntrar han lärare att inte selektera bort konflikttyngda, motsägelsefulla och svåra texter 

(Wickström, 2011, s. 160-161). 

Calderon behandlar att läraren bör göra ett medvetet didaktiskt val över att skilja kursplan 

och läromedel för att läroboken inte ska styra undervisningen på ett negativt sätt. Calderon hävdar 

att bara för att en “lärobok utger sig för att vara anpassad för en viss kursplan betyder inte 

automatiskt att den täcker allt” (Skolverket, På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?, 

2017 01 12). Detta kan bero på att läromedelsförfattarna kan ha svårigheter att balansera 

läroplanens krav med önskemål, ämnesforskning, den aktuella samhällsdebatten samt lärarnas och 

elevernas krav för läromedlets innehåll (Skolverket, Hur väl överensstämmer läromedel med 

kursplaner och läroplaner?, 2017 01 12).

9



Kapitel 3 Stickprov

3.1. Stickprov

33 mail skickades ut till olika kommunala skolor i stadsdelarna Luleå, Östersund, Umeå, Uppsala,

Linköping,  Göteborg,  Jönköping  och  Malmö.  I  mailen  frågades  de  olika  religionslärarna  vilka

basböcker i  bokform som de använde sig av för religionskunskap 1 och 2.  Publiceringsår samt

författarens namn efterfrågades också. Religionskunskap 2 erbjuds inte i alla skolor i Sverige,  så

därav syns denna nivå mindre i tabellen. 

3.1.1. Undersökning

Religionslärarnas svar var: 

Basböcker som används i Luleå: Rel 1 och/eller rel 2 Publiceringsår

“Religion och sammanhang” av Börge Ring. Rel 1 2001

“Religion och sammanhang” av Börge Ring. Rel 1 2009

“Lika och unika” av Olof Franck. Rel 1 2011

“Religionskunskap  för  gymnasiet,  kurs  1”  av  Lars-Göran

Alm.

Rel 1 2009

“Religion och sammanhang” av Börge Ring. Rel 1 2001

“Religion 1&2 - liv och mening” av Leif Berg och Gunilla

Rundblom.

Rel 1 & 2 2014

Basböcker som används i Östersund: Rel 1 och/eller rel 2 Publiceringsår

“Mittpunkt - religionskunskap 1” av Bengt Trollstadius och

Ingemar Öberg.

Rel 1 2011

“Mittpunkt - religionskunskap 1” av Bengt Trollstadius och

Ingemar Öberg.

Rel 1 2011

“Lika och Unika. Om mening, värde och tro” av Olof Franck. Rel 1 2011

Basböcker som används i Jönköping: Rel 1 och/eller rel 2 Publiceringsår

“Religion - att tro och veta” av Börge Ring. Rel 1 2006

Svar från en lärare: Inga böcker används i Religionskunskap

2.
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Basböcker som används i Linköping: Rel 1 och/eller rel 2 Publiceringsår

“Lika och Unika. Om mening, värde och tro” av Olof Franck. Rel 1 2014

Basböcker som används i Malmö: Rel 1 och/eller rel 2 Publiceringsår

“Religion och sammanhang 1 och 2” av Börge Ring.  Rel 1 & 2 2013

“Religion 1&2” av Birgitta Thulin och Sten Elms. Rel 1 & 2 2012

Basböcker som används i Uppsala: Rel 1 och/eller rel 2 Publiceringsår

“Söka  svar”  av  Malin  Mattsson  Flennegård  och  Leif

Eriksson. 

Rel 1 2009

“Religion - helt enkelt” av Börge Ring. Rel 1 2012

Svar från en lärare: Använder ingen bok i religionskunskap 1

och 2 på grund av skolans ekonomi.

3.1.2. Sammanfattning

Tabellen ovan visar vilka basböcker som används i dessa städer i religionskunskap 1 och 2 samt när

böckerna är utgivna. Här kan vi se att äldre basböcker i religionskunskap 1, de som är publicerade

innan  Lgy11,  används  i  gymnasieskolor  idag  men  inga  skolor  använder  äldre  basböcker  i

religionskunskap 2. Ytterligare visar studien att vissa skolor inte använder några basböcker alls i

både religion 1 och 2, men mer vanligt i religionskunskap 2. Den enda anledningen varför skolorna

inte  använder  sig  av  några  basböcker,  som vi  får  reda  på,  är  på  grund  av  skolans  ekonomi.

Stickprovet  visar  att  författaren Börge Ring återkommer flest  gånger  (totalt  i  sex stycken olika

basböcker), därav analyseras två böcker som är skrivna av honom. Böckerna som analyseras heter

“Religion - helt enkelt” (2012) och “Religion och sammanhang” (2001).
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Kapitel 4 Analys 

4.1. Religion – helt enkelt 

De  innehållsanalytiska  kategorierna  för  kristendomen  är  uppbyggda  på  samma  sätt  som  för

judendomen i  Religion – helt enkelt  (2012) samt för kristendomen och judendomen i läroboken

Religion och sammanhang (2001). Därav kommer de innehållsanalytiska kategorierna visas nedan i

full form för att sedan inte visas i samma utsträckning i resterande av studien. 

4.1.1. Kristendomen

Kristendomens analyseras utifrån kristendomsavsnittet ifrån läromedlet Religion - helt enkelt (2012)

av Börge Ring på sidorna 79-119 (40 sidor). De innehållsanalytiska kategorierna som analyseras är: 

1. I  vilken  utsträckning  omfattar  Religion  -  helt  enkelt kristendomen  med  dess  historia  i

Sverige och i omvärlden?

2. I vilken utsträckning omfattar  Religion - helt enkelt kristendomens kännetecken med dess

uttryck i Sverige och i omvärlden?

3. I  vilken  utsträckning  omfattar  Religion  -  helt  enkelt kristendomens  människosyn  och

gudsuppfattning inom religionen?

4. I  vilken  utsträckning  omfattar  Religion  -  helt  enkelt  identitetsformande  faktorer  från

kristendomen  till  individer  och  grupper  utifrån  dess  skriftliga  källor,  traditioner  och

historiska- och nutida händelser?

5. I  vilken  utsträckning omfattar  Religion  -  helt  enkelt relationen mellan  kristendomen till

individer, grupper och samhällen inom olika tolkningar och perspektiv?

6. I  vilken  utsträckning  omfattar  Religion  -  helt  enkelt kristendomens  förhållningssätt  till

etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund?

7. I  vilken  utsträckning  omfattar  Religion  -  helt  enkelt olika  begrepp  inom

kristendomsavsnittet?

1. Kristendomens historia - följande ämne tas upp i detta avsnitt:

Kristendomen har präglat Sverige i över tusen år.

Under mitten av 1900-talet så var kristendomen i stort sett den enda religionen i

Sverige.

På grund av migrationen till  Sverige så har landet blivit rikare på olika religiösa

traditioner och kristna inriktningar (Ring, 2012, s. 80).

3 meningar

Frikyrkornas historia i Sverige (Ring, 2012, s. 114–115). 22 meningar
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Relationen mellan kyrka och stat i Sverige (Ring, 2012, s. 118). 

Kristendomen har varit en statsreligion i Sverige men i modern tid så är kyrkan och

staten åtskilda (Ring, 2012, s. 80). 

Bibelberättelser om Jesus och hans liv (Ring, 2012, s. 79, 84–86). 

Jesu födelse och föräldrar, hans undervisningsperiod och hans lärjungar samt Jesus

sista vecka på jorden (Ring, 2012, s. 86–87). 

62 meningar

Jesus uttalande om Guds rike där han visade på dess innebörd genom att göra under,

som att förvandla vatten till vin och botade sjukdomar. 

Några  av  Jesu  mest  kända  liknelser:  herden  som  hade  förlorat  sina  får,  den

barmhärtige samariern och den förlorade sonen (Ring, 2012, s. 88–89). 

Andra bibelberättelser och bibelförklaringar förekommer också i läromedlet (Ring,

2012, s. 90, 95). 

33 meningar

Kristna kvinnor,  munkar  och nunnor genom kristendomens historia,  där män har

varit i en ledande position inom kyrkans historia.

Kristendomens olika  inriktningar,  den  ortodoxa- katolska- och  den protestantiska

kyrkan. Historiska personer så som Heliga Birgitta (1303–1373) och Martin Luther

(1483–1546) (Ring, 2012, s. 96–97, 106–108, 110, 112–113).

“Kristendomen  är  världens  största  religion  med  över  två  miljarder  anhängare”

(Ring, 2012, s. 79). 

Kristendomens högtider så som julen, pingst och stilla veckan (Ring, 2012, s. 102–

103). 

Berättelsen om Maria och Josef (Ring, 2012, s. 96). 

82 meningar

Bibelns tillkomsthistoria (Ring, 2012, s. 99–100). 

Jesus tankar sammanställdes till en lära som fick heta Kristendom efter Jesus namn

Kristus efter hans död (Ring, 2012, s. 79, 84, 92). 

12 meningar

På sidorna 116–117 innefattar kristendomens historia från år 7 f.v.t. till 1900-talet

(Ring, 2012, s. 116-117). 

27 meningar

Total utsträckning: 241

meningar

2. Kännetecken inom kristendomen  - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:  

Viktiga bibelberättelser, Jesus uttalande om liknelser samt Guds rike och Jesu under

(Ring, 2012, s. 88–90). 

24 meningar

Bibelns tillkomsthistoria med Gamla- och Nya testamentet samt dess innehåll (Ring, 56 meningar
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2012, s. 99–100). 

Olika högtider så som jul, påsk  och  pingst  som förklaras inom begreppet  kyrkoår

(Ring, 2012, s. 101–103). 

Katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna samt frikyrkor. 

Sakrament och de fem patriarkerna (Ring, 2012, s. 105–107, 110–115). 

89 meningar

Munkar, nunnor och helgon inom främst den katolska kyrkan (Ring, 2012, s. 108–

109). 

21 meningar

På  läromedlets  historisk(a)  översikt  tas  olika  kännetecken  upp  som;  symbolen

korset,  den  första  tronsbekännelsen  samt vilka  böcker  som  skall  ingå  i  bibeln,

vägledande regler  för  livet  i  klostren och protestantiska  kyrkans bildande (Ring,

2012, s. 116–117). 

7 meningar

Begrepp  som  kännetecknas  för  kristendomen;  frälsning,  nattvard,  Kristi

himmelsfärd, fasta, treenigheten och synd (Ring, 2012, s. 84, 87, 92, 94–95). 

23 meningar

Total utsträckning: 220

meningar.

3. Människosyn och Gudsuppfattning inom religionen - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Kristna lever ut sin tro på olika sätt, vissa troende anser att Bibeln är skriven av Gud,

andra anser att den är skriven av människor. 

Att människan tror på olika sätt återkommer på flera ställen (Ring, 2012, s. 82, 96,

102–103).

Det finns en tradition av fasta inom vissa högtider, men inga specifika mat- eller

klädregler (Ring, 2012, s. 92). 

28 meningar

Hur man ska leva som troende och gudsuppfattning inom olika inriktningar. Den

katolska och den ortodoxa kyrkans syn på sakramenten (Ring, 2012, s. 106–107,

110–111). 

Hur man ska leva som munk och nunna (Ring, 2012, s. 108). 

Den  protestantiska  kyrkans  människosyn  är  påverkad  av  Martin  Luther  där

människan  själv  ska  kunna  söka  Gud  genom  bibelläsning,  psalmsånger  och

sakramenten dop och nattvard (Ring, 2012, s. 112–113).

49 meningar

Kristnas olika föreställningar om Gud genom treenigheten. 

Hur Gud beskrivs (Ring, 2012, s. 94). 

Slutligen  förklaras  hur  människan  beskrivs  via  Bibeln  och  hur  de  skall  leva.

Begreppet synd och dess innebörd (Ring, 2012, s. 95). 

24 meningar
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Gudsuppfattningen om att Jesus är Guds son och smord av Gud samt olika bibelord

om hur Jesus beskrivs som person, vad han har sagt och hur människor har uppfattat

Jesus (Ring, 2012, s. 79, 84, 87, 90–91, 96, 109). 

34 meningar

Olika  bibelberättelser  som  visar  på  kristnas  gudsuppfattning  och  människosyn

(Ring, 2012, s. 89).

2 meningar

Grunden för de kristnas tro är Gamla testamentet där det förklaras att Gud skapade

människan och världen (Ring, 2012, s. 99). 

2 meningar

Total utsträckning: 139

meningar.
 

4. Identitetsformande faktorer - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Traditioner,  skriftliga  källor,  nutida  händelser  och  kristendomens  historia  med

bibelberättelser som innefattas i kristendomens historia finns med i utsträckningen

(Ring, 2012, s. 79–118). 

299

meningar

Total utsträckning: 299

meningar. 

5. Relationen mellan kristendomen till individer, grupper och samhällen - följande ämnen tas upp i

detta avsnitt: 

Relationen mellan kristendomen till det svenska samhället har funnits i över 1000 år.

På 1900–talet fram till år 2000 var kristendomen en statsreligion i Sverige.

Konventikelplakatet infördes år 1858 (Ring, 2012, s. 80, 118). 

Heliga Birgitta och Martin Luther (historiska personer) har påverkat Sverige och

omvärlden (Ring, 2012, s. 97, 112–113). 

Frikyrkorna har varit med att påverka demokratins innebörd (Ring, 2012, s. 114). 

130

meningar

Kristna högtider  så  som jul,  påsk och  pingst har  påverkat  det  svenska samhället

(Ring, 2012, s. 102–103) där också den svenska traditionen angående fettisdagen är

påverkad av den kristna tanken på fasta (Ring, 2012, s. 92). 

29 meningar

Kristendomens tankar kring genus har påverkat Sverige och omvärlden. Författaren

beskriver Jesus som en person som bidrog till att höja kvinnors status dock så har

kyrkan genom historien blivit ledd av män. 

Kvinnor i kloster samt utvecklingen mot kvinnliga präster i vissa samfund (Ring,

2012, s. 96, 108).

24 meningar

Hur bibelberättelser och bibelord påverkat individer, grupper och samhällen (Ring, 111
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2012, s. 84–91, 95). meningar

Total utsträckning: 294

meningar.

6.  Kristendomens  förhållningssätt  till  etnicitet,  kön,  sexualitet  och  socioekonomisk  bakgrund  -

följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Mäns och kvinnors ställning varierar från land till land och kyrka till kyrka. 

Jesus bidrog till att höja kvinnans status men valde tolv manliga lärjungar samt har

män haft en ledande ställning genom kyrkans historia. 

Josef  speglas  som  en  manlig  förebild  då  han  inte  lämnade  Maria  under  deras

trolovning. 

“Kvinnor  har  ofta  framhållits  som  religiösa  ideal”  som  nunnor  och  helgon.

Klosterväsendets  betydelse  för  kvinnor;  har  fått  arbeta  intellektuellt  och  studera.

Samhällets utveckling har lett till mer kvinnliga präster i vissa kyrkor (Ring, 2012, s.

96–97, 107–108). 

Gud beskrivs som en han i Bibeln men är snarare varken en man eller kvinna då Gud

betecknar sig själv med orden “jag är” (Ring, 2012, s. 94).

25 meningar

Traditionen att kristna kvinnor bär sjal, i Sverige och i andra länder (Ring, 2012, s.

92). 

Helgonet Maria (Jesu mor) beskrivs som en “trygg modersgestalt” (Ring, 2012, s.

109).

10 meningar

Luthers syn på att “vanliga människor står lika nära Gud som präster” då alla kan

tjäna Gud. 

Författaren  beskriver  Luther  som  en  person  som  “gjorde  människan  religiöst

myndig: Människan kan själv läsa Bibeln och på egen hand söka Gud.” 

Luther påverkade samhället genom att översätta Bibeln (Ring, 2012, s. 112–113).

14 meningar

Total utsträckning: 49 meningar.

7. Begrepp inom kristendomsavsnittet - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Frälsning,  fasta,  treenighet,  synd,  testamente,  kyrkoår,  pingst,  ställföreträdare,

sakrament,  eremit,  helgon,  ikon,  ikonosats,  krucifix,  kristus/messias,  präst/pastor,

kantor, passion, kloster, trosbekännelse, patriark och liknelse (Ring, 2012, s. 79, 84,

87, 89, 92, 94-95, 99, 101, 103, 106, 108–111, 116, 119). 

55  meningar

och  2  antal

ord
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Total utsträckning: 55  meningar

och  2  antal

ord.

Delsammanfattning

Läromedlet behandlar kristendomens historia där författaren bland annat redogör Jesus liv från 

födelse till död, samt vad Jesus förmedlade som redogörs i form av bibelberättelser och kända 

liknelser. Vidare behandlas hur kristendomen florerade genom historien genom t.ex. bibelns 

tillkomsthistoria, olika kejsares inflytande samt olika kyrkor och inriktningars grundande. 

Läromedlet behandlar kristendomens historia i Sverige som har påverkat det Svenska samhället och

indirekt individer. Klosterväsendets historia, kristendomens olika högtiders tillkomsthistoria och 

historiska personer som Martin Luther behandlas också. Kristendomens historia är också en del av 

kristendomens kännetecken via olika bibelberättelser och liknelser, högtider, klosterväsendet och 

bibeln är exempel på sådana kännetecken. I korta meningar behandlas också trosbekännelsen, korset

och nattvarden med deras innebörd. 

Läromedlet behandlar människosyn och gudsuppfattning genom att redogöra hur människan

och Gud beskrivs i bibeln, hur människan ska leva och hur människan kan leva ut sin tro. Den röda 

tråden inom detta avsnitt är att kristna utövar sin tro på olika sätt, människan beskrivs som Guds 

avbild och Gud beskrivs som kärleken. Vidare behandlas kvinnors och mäns ställning genom 

kyrkans historia, att Gud är varken man eller kvinna och att Luther ansåg att alla människor är lika 

inför Gud oberoende av sin socioekonomiska bakgrund. Läromedlet behandlar inte kristendomens 

förhållningssätt till sexualitet (HBTQ-frågor). 

Slutligen behandlas olika begrepp där urvalet av begrepp faller in i analysen utifrån vad som

eventuellt kan vara svårt för eleven att förstå. Begrepp i denna mening kan alltså vara ord som inte

används inom det moderna språkbruket och som människan inte är van vid att använda sig av.

Namn på kyrkor  eller  inriktningar  räknas  inte  heller  med,  t.ex.  frikyrka,  ortodoxa kyrkan  eller

kyrka. 

4.1.2. Judendomen 

Vidare analyseras judendomen i läromedlet Religion - helt enkelt (2012) på sidorna 53-77 (25 sidor)

av författaren Börge Ring. De innehållsanalytiska kategorierna som används är: 

1. Judendomen med dess historia i Sverige och i omvärlden

2. Judendomens kännetecken med dess uttryck i Sverige och i omvärlden

3. Judendomens människosyn och gudsuppfattning inom religionen
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4. Identitetsformande faktorer från judendomen till individer och grupper utifrån dess skriftliga

källor, traditioner och historiska- och nutida händelser

5. Relationen mellan judendomen till individer, grupper och samhällen inom olika tolkningar

och perspektiv

6. Judendomens förhållningssätt till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund

7. Olika begrepp inom judendomsavsnittet

1. Judendomens historia - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Judendomens historia, från den äldsta israelitiska historian till judendomens historia

i Sverige (Ring, 2012, s. 53–54, 73).

7 meningar

Tanaks  tillkomsthistoria  (Ring,  2012,  s.  57,  60),  samt  en  vetenskaplig  syn  på

texterna i Tanak (Ring, 2012, s. 65–66). 

Judarnas  olika  högtider  med  deras  historiska  bekgrund  som;  sabbaten,

lövhyddohögtiden, chanuka, purimf, pesach och shavout (Ring, 2012, s. 68–71).

17 meningar

Tidslinjen på sidorna 74–75 omfattar judendomens historia från år 1800 f.v.t.  till

1948 v.t. (Ring, 2012, s. 74–75).

14 meningar

Total utsträckning: 38 meningar

2. Judendomens kännetecken - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Judarnas identitet  ligger i att vara ett  folk och samtidigt tillhöra en religion med

uppgiften att tjäna Gud på jorden samt vem som kan räknas som jude/judinna.

Trosbekännelsen (Shema) (Ring, 2012, s. 56–57, 61–62). 

22 meningar

Omskärelse som ses som “ett tecken på att man tillhör det judiska folket”, dessutom

behandlas dess biologiska följder där människor är oense om detta samt behandlas

lagen om religionsfrihet (Ring, 2012, s. 58).

10 meningar

Judarnas  heligaste  texter,  Tanak  och  Talmud,  samt  de  tio  budorden  och  de  613

reglerna som judarna skall följa (Ring, 2012, s. 60–61, 65–67, 74).

52 meningar

Judendomens olika högtider som; sabbaten, Rosh Hashana, Jom Kipur och bar- och

bat mitzva (Ring, 2012, s. 68–71).

Judendomens  olika  inriktningar,  liberala  judar,  konservativa  judar  och  ortodoxa

judar med deras likheter och skillnader på hur de utövar sin religion samt deras olika

tankar kring lagarna, gudstjänstfirandet, det utvalda folket och Messias (Ring, 2012,

s. 72–73).

65 meningar

Symbolen “Davidsstjärnan” (Ring, 2012, s. 75). 2 meningar
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Total utsträckning: 151

meningar. 

3. Människosyn och gudsuppfattning - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Judendomens  gudsuppfattning  och människosyn behandlas  via  ett  återkommande

tema; att judar lever ut sin tro på olika sätt (Ring, 2012, s. 54, 66, 72–73).

44 meningar

De tio budorden och de 613 reglerna. Vissa ska enbart judar följa, vissa ska alla

människor följa och vissa anses enbart kunna följas om man bor i landet Israel. 

Judar tillhör en religion men också ett släkte som ska tjäna Gud på jorden och “ska

lyssna på Gud och att det bara finns en Gud” (Ring, 2012, s. 56–57, 60–61). 

33 meningar

Judendomens  människosyn  och  gudsuppfattning  via  “hur  beskrivs  Gud?”,  “hur

beskrivs människan?” och “man och kvinna i judendomen” (Ring, 2012, s. 61–63). 

18 meningar

Judendomens människosyn via högtider där författaren formulerar sig att ingen skall

arbeta på sabbaten, människan skall  tänka över sitt  liv via nyår, människan skall

försonas med Gud och människor under  Jom kipur  samt att judarna blir religiöst

myndiga när de fyller tolv och tretton år och då skall bar- och bat mitzva firas (Ring,

2012, s. 68–69, 71). 

13 meningar

Total utsträckning: 108

meningar.

4. Identitetsformande faktorer - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Omfattar  traditioner,  skriftliga  källor,  nutida  händelser  och  judendomens  historia

finns med i utsträckningen (Ring, 2012, s. 53–73). 

112

meningar

Total utsträckning: 112

meningar.

5. Relationen mellan judendomen till individer, grupper och samhällen - följande ämnen tas upp i

detta avsnitt:

Det  svenska samhället  tillåtit  inte  migration av judar  till  Sverige förrän 1782 då

judar med bra ekonomi fick utföra handel i Sverige (Ring, 2012, s. 54).

3 meningar

Vem som kan räknas som jude/judinna enligt en religiös syn och ur det svenska

samhällets perspektiv (Ring, 2012, s. 57).

4 meningar

Total utsträckning: 7 meningar.

19



6.  Judendomens  förhållningssätt  till  etnicitet,  kön,  sexualitet  och  socioekonomisk  bakgrund  -

följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Judar med en god ekonomi fick bosätta sig i Sverige först 1782 (Ring, 2012, s. 54). 

Vem som kan räknas som jude/judinna enligt en religiös syn och ur det svenska

samhällets perspektiv (Ring, 2012, s. 57). 

Att man måste bo i Israel för att kunna följa alla 613 regler (Ring, 2012, s. 61). 

8 meningar

Olika inriktningar och hur dessa ställer sig till de olika könen; kvinnliga och manliga

rabbiner samt uppdelningen av män och kvinnor i synagogan (Ring, 2012, s. 72). 

6 meningar

Enligt den judiska traditionen och Bibeln skall pojkar omskäras när de är åtta dagar

gamla, flickor omskärs inte samt så omskärs inte alla judiska pojkar (Ring, 2012, s.

58).

10 meningar

Att “Bibeln är skriven av män, för män” och att män har varit dominerande inom

judendomen, samtidigt så beskrivs kvinnan som “mer naturligt religiös” och på så

sätt inte behöver gå till synagogan om hon inte vill (Ring, 2012, s. 63). 

13 meningar

Den  manliga  och  kvinnliga  högtiden  bar-  och  bat  mitzva där  män  blir  religiös

myndiga vid tretton års ålder medan kvinnor blir religiöst myndiga vid tolv år ålder

(Ring, 2012, s. 71). 

5 meningar

Total utsträckning: 42 meningar

7. Begrepp inom judendomsavsnittet - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Bibeln,  kippa,  synagoga,  kantor,  rabbin,  sabbat,  shema (trosbekännelse),  Jahve,

Tora, profetia, Talmud, bar mitzva, bat mitzva, messias, diaspora, Tanak, kosher,

patriark och getto (Ring, 2012, s. 53-54, 56, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77). 

30 meningar

Total utsträckning: 30 meningar.

Delsammanfattning

Läromedlet  behandlar  judendomens  historia  från  patriarkernas  släktträd  och  fångenskapen  i

Egypten till utropandet av landet Israel som den judiska staten 1948 v.t. Författaren behandlar bland

annat Tanaks tillkomsthistoria och ”Kung Davids” historia (1900-talet f.v.t.) som ger konsekvensen

till judarnas olika tankar kring Messias. Skillnader och likheter mellan liberala- konservativa- och

ortodoxa judar behandlas också som kännetecken. Författaren behandlar att judarnas kännetecken

ligger i deras identitet i att vara ett folk men också tillhörigheten av en religion samt att omskärelsen

ses  som ett  tecken för  en  judiska identitet.  Vidare  behandlas  judarnas  heliga  texter,  Tanak och

Talmud,  med  de  ingående  613  reglerna  inkluderande  de  10  budorden,  genom dessa  behandlar
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läromedlet hur judar ska leva och hur judar ska leva ut sin tro. Dock är den röda tråden genom

läromedlet  att  judar  lever  ut  sin  tro  på  olika  sätt,  samtidigt  som  författaren  flertal  gånger

återkommer till att judarna tillhör en religion men också ett släkte. 

Läromedlet behandlar relationen mellan judendomen och det svenska samhället i korta drag,

som att Sverige inte tillät migration av judar förrän år 1782. Vidare behandlas vem som får räknas 

som jude/judinna genom det svenska samhällets perspektiv och ur en religiös synvinkel. 

Judendomens relation till sexualitet (HBTQ-frågor) tas inte upp i detta avsnitt, däremot 

behandlas kvinnors och mäns ställningar inom olika judiska inriktningar. 

Slutligen behandlas olika begrepp som Jahve, Rabbin och Synagoga. Även ifall synagoga är

ett sorts benämning och namn till kyrkan så är begreppet valt då det normalt sett inte används så

ofta i det moderna (dagens) språkbruk. 

4.1.3. Vetenskap, etik och livsåskådning 

Vidare  analyseras  relationen  mellan  religion  och  vetenskap,  normativa  etiska  teorier  och

livsåskådningar.  De  innehållsanalytiska  kategorierna  är  uppbyggda  på  samma  sätt  för  också

läroboken  Religion och sammanhang,  därav kommer kategorierna nedan visas i full form för att

sedan inte visas i samma utsträckning i resterande av studien. De innehållsanalytiska kategorierna

är: 

1. I  vilken  utsträckning  omfattar  Religion  -  helt  enkelt relationen  mellan  religion  och

vetenskap?

2. I vilken utsträckning omfattar Religion - helt enkelt normativa etiska teorier?

3. I vilken utsträckning omfattar Religion - helt enkelt icke-religiösa livsåskådningar?

4. I vilken utsträckning omfattar  Religion - helt enkelt identitetsformande faktorer från icke-

religiösa livsåskådningar till individer och grupper utifrån dess skriftliga källor, traditioner

och historiska och nutida händelser?

1. Religion och vetenskap - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Strukturen i läromedlet separerar vetenskap och religion rent generellt. På sidan 10

talar författaren om vetenskapen som kunskap (Ring, 2012, s. 10). 

Sida  11 talar  om  vetenskap  som  en  pågående  process  samt  behandlas

religionsforskning (Ring, 2012, s. 11).

22 meningar

Människor kan vara oense oavsett om de är forskare eller tillhör en religion i både

forskningsfrågor och teologiska frågor då det kan finnas flera svar på samma fråga

15 meningar
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(Ring, 2012, s. 12). 

Om vad som är religion; en form av en livsåskådning (Ring, 2012, s. 14). 3 meningar

Att religionsforskare kommit fram till att människan blir allt mer privata i sin tro då

den  ”personliga upplevelsen väger tyngre än de svar som religioner eller andra

livsåskådningar kan ge” (Ring, 2012, s. 15). 

2 meningar

Total utsträckning: 42 meningar.

2. Normativa etiska modeller - följande ämnen tas upp i detta avsnitt: 

Vad  etik  och  moral  är  och menas vara i  läromedlet,  samt forskning kring  lycka

(Ring, 2012, s. 31-32)

Etiska modeller som dygdetik, pliktetik (regeletik), konsekvensetik och sinnelagsetik.

8 meningar

Vad som kännetecknas med en dygd och att grekerna trodde på gudarna Apollon och

Dionysos som stod för olika dygder som mod, ärlighet och rättvisa redan för 2500 år

sedan. 

Filosofen Aristoteles som menade att människan inte föddes med dygder utan själv

skulle utveckla dygder som tålamod, vishet och kärlek (Ring, 2012, s. 33-35).

43 meningar

Ett sätt att utveckla sina dygder är genom att träna  kärlek  samt att människan kan

utveckla dygden tålighet genom att träna på att vara tolerant (Ring, 2012, s. 36-37).

Att det alltid finns olika dygder i religioner och andra livsåskådning (Ring, 2012, s.

35).

10 meningar

Att människan har alltid försökt hitta olika regler att följa genom olika principer och

modeller. 

De tre klassiska modellerna: Pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (Ring, 2012,

s. 40-43).

42 meningar

Total utsträckning: 103

meningar.

3. Icke-religiösa livsåskådningars utsträckning - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Humanism som förklaras att människan står i centrum där människors lika värde och

rättigheter samt förnuftet är grunden för livsåskådningen (Ring, 2012, s. 208). 

Humanismens historia, skrifter och riktningar (Ring, 2012, s. 206-211). 

66 meningar

Feminism  där  författaren  beskriver  att  feministernas  utgångspunkt  ligger  i  att

“kvinnor är allmänt sett underordnade män”  och “underordningen måste brytas”

(Ring, 2012, s. 216). 

78 meningar
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Män och kvinnor arbetar för ett jämställt samhälle (Ring, 2012, s. 212).

Feminismens historia, skrifter och riktningar (Ring, 2012, s. 212-220). 

Total utsträckning: 144

meningar.
 

4. Identitetsformande faktorer från livsåskådningar - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Läromedlet behandlar humanismens historia, nutida händelser och tradition samt så

formulerar  författaren  att  humanismens  grundtankar  har  inspirerat  olika  lagar  i

världen (skrifter) (Ring, 2012, s. 206-2011).

37 meningar

Läromedlet  behandlar  feminismens  historia,  nutida  händelser  och  skrifter  (Ring,

2012, s. 212-220).

50 meningar

Total utsträckning: 87 meningar.

4.1.4 Sammanfattning och diskussion 

Läromedlet  Religion  -  helt  enkelt (2012)  visar  på  en  övergripande  förståelse  och  kunskap  av

kristendomen och judendomen, dock fattas några delar i främst kristendomsavsnittet. Den kristna

trosbekännelsen behandlas på en mening i läromedlet (Ring, 2012, s. 116) som beskriver när den

första bekännelsen skrevs ned. Bekännelsen bör behandlas med en större utsträckning i form av

dess tidigare historia då den används i modern tid inom olika kyrkor i Sverige, till exempel Svenska

kyrkan, och främst för att Lgy11 behandlar att eleven ska kunna religionens historia i samtiden, i

Sverige  och  i  omvärlden.  Ytterligare  behandlar  Lgy11 att  eleven ska  kunna  få  möjligheten  att

granska  olika  källor,  t.ex.  vad  läroböcker  säger  om  religioner  och  livsåskådningar  samt  kunna

”kritiskt granska texter och framställningar som skapas och formuleras inom olika religion och

livsåskådningar.” Elevens möjlighet att kunna kritiskt granska läromedlet och dess innehåll förlorar

sin poäng i läromedlet ibland, t.ex. när författaren behandlar ett bibelord inom kristendomen, utan

referens, som beskriver att ”Gud är kärlek” där författaren senare förklarar bibelordets innebörd

som; ”allt som görs i kärlekens namn är Gud” (Ring, 2012, s. 94). Vidare minskas elevens möjlighet

att se relationen mellan religionen till individer, grupper och samhällen genom olika tolkningar och

perspektiv som Lgy11 anser i kunskapskraven när författaren formulerar sitt hävdande att ”Gud är

varken man eller kvinna” (Ring, 2012, s. 94). Ytterligare fattas kristendomens och judendomens

förhållningssätt  till  sexualitet  (HBTQ-frågor)  i  läromedlet  som ska  innefattas  inom den interna

mångfalden enligt Lgy11  (Skolverket,  Om ämnet Religionskunskap Strukturen i gymnasieskolans

ämnesplaner, 2017 01 01, s. 3–4)(Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma

ämnen för gymnasieskola, 2011, 2017 01 01 , s. 139–140). 

23



Religion  –  helt  enkelt behandlar  etik  och  icke-religiösa  livsåskådningar  i  enlighet  med

Lgy11, dock behandlas inte en hög grav av relationen mellan religion och vetenskap. Läromedlet

behandlar  inte  någon  diskussion  angående  skapelsetro  eller  evolutionism,  eller  olika  synsätt  i

relationen mellan religion och vetenskap i form av konflikt eller enighet. Detta fattas i läromedlet då

Lgy11 behandlar att olika synsätt och uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i

den aktuella  samhällsdebatten;  som till  exempel  i  form av en diskussion eller  debatt  angående

relationen mellan skapelsetro och evolutionism, ska behandlas i undervisningen  (Skolverket,  Om

ämnet Religionskunskap Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner, 2017 01 01, s. 3–5). 

4.2. Religion och sammanhang

4.2.1. Kristendomen

Kristendomens analyseras utifrån kristendomsavsnittet och bibelavsnittet ifrån läromedlet Religion

och sammanhang  på sidorna 54-63, 96-143 (56 sidor). De innehållsanalytiska kategorierna som

analyseras genom detta avsnitt är: 

1. Kristendomen med dess historia i Sverige och i omvärlden

2. Kristendomens kännetecken med dess uttryck i Sverige och i omvärlden

3. Kristendomens människosyn och gudsuppfattning inom religionen

4. Identitetsformande  faktorer  från  kristendomen  till  individer  och  grupper  utifrån  dess

skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser

5. Relationen mellan kristendomen till individer, grupper och samhällen inom olika tolkningar

och perspektiv

6. Kristendomens förhållningssätt till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund

7. Olika begrepp inom kristendomsavsnittet och bibelavsnittet

1. Kristendomens historia - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Kristendomen fick namnet efter Jesus Kristus som betyder Messias på grekiska.

Jesus budskap var stötande, på grund av detta började folket håna de första kristna

(Ring, 2001, s. 97). 

10 meningar

Kristendomens historia via bibelberättelser om Jesus och hans liv (Ring, 2001, s. 99

–100, 103–104). 

Jesus nämns i  romerska historieböcker men att  det mesta som vi vet om honom

hittar vi i Nya testamentet i Bibeln (Ring, 2001, s. 98). 

Jesus sista vecka på jorden, uppståndelsen och hur läran fluorerades under 300-400-

203

meningar
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talet  med  hjälp  av  Paulus,  Roms kultur  med de  olika  kejsarnas  inflytande samt

trosbekännelsen historia som gjorde att de kristna tog avstånd ifrån gnosticismen och

arianismen (Ring, 2001, s. 106–114). 

Bibelberättelsen om Guds rike där Jesus visade på vad detta innebar genom att göra

under, som att förvandla vatten till vin och bota sjukdomar (Ring, 2001, s. 101). 

Liknelser och berättelser som den barmhärtige samariern  och kvinnan som skulle

stenas till döds på grund av att hon hade syndat (Ring, 2001, s. 102, 104). 

Andra bibelberättelser och bibelförklaringar förekommer också i läromedlet (Ring,

2012, s. 104, 115).

54 meningar

Historiska personer; Heliga Birgitta (1303–1373), Hildegard av Bingen (Ring, 2001,

s. 121) och Martin Luther (1483–1546) (Ring, 2001, s. 133–135). Kristendomens

olika inriktningar, de ortodoxa, katolska, och den protestantiska kyrkorna med dess

historiska perspektiv (Ring, 2001, s. 126–127,131). 

Vidare den orientaliska- assyriska och den reformerta kyrkan samt olika kyrkor i

Sverige,  som frikyrkor,  trosrörelse och den karismatiska rörelsen (Ring,  2001, s.

132–133, 135–140).

114

meningar

Munkar,  nunnor och klosterordnar  genom kristendomens historia  (Ring,  2001,  s.

128–129). 

Bibelns tillkomsthistoria med dess historiska innehåll (Ring, 2001, s. 54,56, 59–63)

54 meningar

Kristendomens historia i Sverige där staten och religion hängde ihop.

Lagen om att lärare måste omfatta en ”evangelistisk-luthersk” tro för att lära ut som

upphörde 1951 (Ring, 2001, s. 141–142). 

På  grund av  migrationen till  Sverige  så  har  landet  blivit  rikare  på  olika  kristna

inriktningar (Ring, 2001, s. 143). 

Kristendomen ökar i världen, i Sverige tillhör drygt 70% av befolkningen Svenska

kyrkan (Ring, 2001, s. 97).

24 meningar

Evagrios av Pontikos (345–399) som formulerade ”dödssynderna” (Ring, 2001, s.

119) 

Det historiska perspektivet av relationen mellan kyrkan och homosexualitet (Ring,

2001, s. 123).

4 meningar

Total utsträckning: 463

meningar

2. Kännetecken inom kristendomen - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:
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Olika bibelberättelser och  liknelser  samt Jesus uttalande om Guds rike,  Jesu under

och Jesus berättelser om exempelvis den förlorade sonen (Ring, 2001, s. 100–103).

24 meningar

Olika inriktningar, den ortodoxa- katolska- och den protestantiska kyrkorna samt den

orientaliska- assyriska- och den reformerta kyrkan och olika kyrkor i Sverige, som

frikyrkor, trosrörelse och den karismatiska rörelsen (Ring, 2001, s. 125–128, 131–

137,  139–141)  med  förklaringar  på  deras  kännetecken (Ring,  2001,  s.  120)  och

begrepp som sakrament (Ring, 2001, s. 127), ikon, krucifix (Ring, 2001, s. 132) och

karismatiska gåvor (Ring, 2001, s. 140-141).

178

meningar

Olika högtider och vardag som jul, påsk och pingst samt söndagen (gudstjänstdagen)

(Ring, 2001, s. 117). 

7 meningar

Andra kännetecken som  dop och  bön samt att kristna inte har speciella matregler

(Ring, 2001, s. 118–119). 

Bibelns  tillkomsthistoria  med  dess  innehåll  och  uppdelning  av  Gamla-  och  Nya

testamentet (Ring, 2001, s. 54, 56, 59–63).

121

meningar

Munkar, nunnor och helgon för främst inom den katolska kyrkan (Ring, 2001, s.

128–131).

29 meningar

Olika kännetecken som  frälsning,  nåd, nattvard,  treenigheten  och  synd, helvetet,

skärseld, trosbekännelsen och Ichtys (fisken, den tidiga kyrkans tecken) (Ring, 2001,

s. 104–106, 110–114, 116–117 ).

47 meningar

Total utsträckning: 406

meningar.

3. Människosyn och Gudsuppfattning inom religionen - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Den röda tråden i detta avsnitt är att alla kristna lever ut sin tro, uttrycker sin tro, och

tror på olika sätt. 

Kristnas  olika  synsätt  återkommer  på  flera  ställen  i  läromedlet,  bland  annat

behandlas olika synsätt på barndop/vuxendop, Jesus död, hur man ska leva jämte

påvens uttalanden och nykterhet (Ring, 2001, s. 114, 119–124, 127, 132–133, 135–

136, 139–140, 143). 

46 meningar

Kristnas olika föreställningar om Gud genom treenigheten som att “Gud visar sig i

tre gestalter: Fadern, Sonen och Anden.”(Ring, 2001, s. 96, 114–115).

Människor  tolkar  Bibeln  på  olika  sätt  dock  är  den  generella  uppfattningen  att

”Bibeln är bokstav för bokstav skriven av Gud. Människor har hållit i pennan med

Gud har styrt den” (Ring, 2001, s. 61).

68 meningar
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Fundamentalister anser att Bibeln är ”ordagrant sann” medan katoliker anser att det

är ”Guds ord” (Ring, 2001, s. 61–62).

Gud har skapat världen och att Jesus blir kallad för  Gud son, Guds helige, Davids

son, Kristus/Messias,  Människosonen,  Guds tjänare  och Den rättfärdige  i  Bibeln

(Ring, 2001, s. 60–63). 

Människan beskrivs via bibeln och hur de skall leva gentemot begreppet  synd och

dess innebörd (Ring, 2001, s. 104–105). 

Gudsuppfattning  om  att  ”Gud  blir  människa  i  Jesus  Kristus”,  Jesus  är

”uppståndelsen och livet” och Jesus som Guds son (Ring, 2001, s. 97, 99–100) samt

olika  bibelord  om  hur  Jesus  beskrivs  som  person,  vad  han  har  sagt  och  hur

människor har uppfattat Jesus (Ring, 2001, s. 97–99, 101–102, 106–107, 110–111,

113, 116, 129).

64 meningar

Hur man ska leva som troende och gudsuppfattning inom olika inriktningar. Den

katolska och den ortodoxa kyrkorna talar om detta främst inom sakramenten (Ring,

2001, s. 127–128, 131).

Hur man ska leva som munk och nunna (Ring, 2001, s. 128). Den protestantiska

kyrkans människosyn är påverkad av Martin Luther där läromedlet behandlar att

människan  själv  ska  kunna  söka  Gud  genom  bibelläsning,  psalmsånger  och

sakramenten dop och nattvard (Ring, 2001, s. 133–136). 

52 meningar

Inriktningars olika gudsuppfattning och människosyn. I den ortodoxa och katolska

kyrkorna är Jesus kroppsligt närvarande i nattvarden (Ring, 2001, s. 117). 

I  den  katolska  kyrkan  kan påven  göra  uttalande  i  form av  ex  cathera  som alla

katoliker måste följa eller rekommendationer (bulla)  som katolikerna inte behöver

följa (Ring, 2001, s. 126–127). 

Trosrörelsen  anser  att  om  människan  älskar  Gud  så  bidrar  det  till  ett  lyckligt

äktenskap, god hälsa och en god ekonomi (Ring, 2001, s. 140). 

Den karismatiska rörelsen anser att  människan kan få  gåvor från Gud i  form av

bland annat tungotal och bön (Ring, 2001, s. 140–141). 

Dopet sker i vuxen ålder om personen vill anser den baptistiska kyrkan (Ring, 2001,

s. 119).

20 meningar

Att Gud offrade sin egen son, för att dö för mänskligheten och sedan uppstå från

döden är något som kristna anser inte går att förstå eller att förklara med vetenskap

eller logik, detta ”går inte att förstå på annat sätt än genom tro”  (Ring, 2001, s.

116). 

12 meningar
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Kristna  ser  på  Gamla testamentet  med  ”nya ögon”  och därav följer  de inte  allt

(Ring, 2001, s. 103). 

Total utsträckning: 262

meningar.

4. Identitetsformande faktorer - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Traditioner,  skriftliga  källor,  nutida  händelser  och  kristendomens  historia  med

bibelberättelser (Ring, 2001, s. 54, 56, 59–63, 96–143). 

517

meningar

Total utsträckning: 517

meningar. 

5. Relationen mellan kristendomen till individer, grupper och samhällen - följande ämnen tas upp i

detta avsnitt:

År 1858 avskaffades  konventikelplakatet  som ledde till att många folkliga, sociala

och  politiska  rörelser  skapade  i  Sverige,  samt  att  ”kyrkan  och  staten  (har)

samarbetat sedan 1500-talet”  men att dessa band bröts år 2000 v.t. År 1951 bröts

också lagen angående att lärare måste ha en evangelisk-luthersk tro (Ring, 2001, s.

136–138, 141).

Historiska personer; Heliga Birgitta och Martin Luther, har påverkat världen och det

svenska samhället (Ring, 2001, s. 121, 133–135). 

45 meningar

Kristna högtider som jul, påsk och  pingst som har påverkat det svenska samhället

högtidsfirande  och  tradition  (Ring,  2001,  s.  117),  precis  som  konfirmation  och

äktenskap (Ring, 2001, s. 127). 

Barndop, där hela barnet doppas i vattnet, försvann i Sverige ”för länge sedan” då

barnet kunde bli sjuk (Ring, 2001, s. 118–119). 

Samhällets  tidigare  alkoholproblem  påverkade  frikyrkors  hållning  till  nykterism

(Ring,  2001,  s.  119),  samt  att  kyrkans  verksamhet  hjälper  samhället  med  olika

hjälporganisationer (Ring, 2001, s. 120).

15 meningar

Kristendomens  tankar  kring  genus  påverkat  världen  och  Sverige.  Författaren

beskriver Jesus som en person som bidrog till att höja kvinnors status samtidigt som

Paulus talade om att kvinnan skall vara tyst i församlingen. 

Olika syn på kvinnliga präster och homosexualitet. 

Kvinnors tidiga möjligheter till studier inom klosterväsendet (Ring, 2001, s. 120–

121, 123–124, 128–129, 131, 136).

30 meningar
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Hur bibelberättelser och bibelord påverkat kristendomens formande till den religion

som finns  idag.  Religionen  har  i  sin  tur  med  sina  bibelberättelser  och  bibelord

påverkat individer, grupper och samhällen (Ring, 2001, s. 97–107, 109, 116).

156

meningar

Total utsträckning: 246

meningar.

6.  Kristendomens  förhållningssätt  till  etnicitet,  kön,  sexualitet  och  socioekonomisk  bakgrund  -

följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Den  första  kristna  församlingen  erbjöd  en  gemenskap  oavsett  om  människor

tillhörde den lägre eller över samhällsklassen, Paulus skrev i Galaterbrevet att ”nu

är ingen längre jude eller grek,  slav eller fri,  man eller kvinna.  Alla är ni ett  i

Kristus Jesus” (Ring, 2001, s. 111). 

Att det inte finns något som hindrar en kristen att dricka alkohol men att inom vissa

frikyrkor i Sverige så anses det vara olämpligt med alkohol, författaren förklarar att

detta är på grund utav Sveriges historia (Ring, 2001, s. 119). 

Att kvinnor och män står på olika platsen under den ortodoxa gudstjänsten (Ring,

2001, s. 132). 

Klostren har betytt  mycket för kvinnor då kvinnor inte fått,  tidigare, studera och

arbeta intellektuellt (Ring, 2001, s. 129). 

Maria (Jesu mor) som helgon, som speglas som en  “trygg modersgestalt” (Ring,

2001, s. 129).

15 meningar

Kvinnans roll inom kristendomen, Jesus bidrog med att höja kvinnans status i olika

bibelberättelser dock så ansåg Paulus att kvinnor bör ”tiga i församlingen” men med

tiden så har kvinnliga förebilder uppkommit, som Heliga Birgitta. 

Under och efter 1950- talet i Sverige så har kvinnliga präster vigs samt kvinnliga

biskopar.  Samtidigt anser t.ex.  katolska och ortodoxa kyrkan att kvinnor inte ska

vara präster (Ring, 2001, s. 120–121, 128, 131, 136). 

År 1951 avslogs lagen att lärare skulle tillhöra den evangelisk-lutherska tron, innan

dess kunde inte katoliker vara lärare (Ring, 2001, s. 141). 

Vidare behandlas kristen feminism i läromedlet där frågan lyfts upp hur kvinnan ska

kunna  utöva  sin  tro  inom  den  gamla  ramen  av  religionen  och  vilka  olika

förhållningssätt feminister har till bibeln (Ring, 2001, s. 122–123). 

Relationen mellan kyrkan och homosexualitet där vissa anser att  ”homosexualitet

strider mot det naturliga som Gud har skapat”.  Att alla kristna anser olika i inom

62 meningar
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olika  moralfrågor,  som homosexualitet.  I  dagens  tid  lever  många  präster  ut  sin

homosexualitet inom Svenska kyrkan (Ring, 2001, s. 123–124, 143). 

Att Martin Luther ansåg att “vanliga människor står lika nära Gud som präster” då

alla kan tjäna Gud genom sina arbeten oavsett vad de jobbar med. Luther ansåg att

alla kunde läsa och tolka bibeln. Författaren beskriver Luther som en person som

“gjorde människan religiöst myndig: Människan kan själv läsa Bibeln och på egen

hand söka Gud” (Ring, 2001, s. 134–135).

14 meningar

Total utsträckning: 91 meningar.

7. Begrepp inom kristendomsavsnittet - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Frälsning,  treenighet,  synd,  troendedop,  tungomål,  andedop,  apostel/evangelister,

levit,  helvetet/Gehenna/Skärseld,  hädelse,  Hellenism,  Dualism,  trosbekännelse,

Ichthys, asket, offerlamm, feminism, patriarkat, sodomi, kyskhet, ex cathedra, bullor,

kloster,  ställföreträdare,  sakrament,  eremit,  helgon,  ikon,  ikonosats,  krucifix,

kristus/messias,  präst,  profet,  bibeln,  testamente,  apokryf,  farisé,  sadduké,

evangelier, antikrist, fundamentalism och liknelse (Ring, 2001, s. 54, 56, 59–61, 97–

98, 102–105, 107, 110–114, 116, 122–124, 126–129, 132, 138, 140).

67 meningar

och  8  antal

ord

Total utsträckning: 67 meningar

och  8  antal

ord

Delsammanfattning

Läromedlet behandlar liknande delar som i Religion – helt enkelt inom kristendomen, den 

jämförande skillnaden är den omfattande utsträckningen som är större inom Religion och 

sammanhang. Läromedlet behandlar Jesu liv, bibelberättelser och liknelser samt Jesus sista vecka 

på jorden via en större utsträckning, dock behandlas Paulus och den första församlingen i ännu 

större grad än tidigare. Vidare behandlar läromedlet än fler historiska personer som; Heliga Birgitta,

Martin Luther men också Hildegard av Bingen och Evangrios av Pontikos. Kristendomens högtider 

(jul, påsk och pingst) behandlas dock i en gradvis mindre utsträckning då de enbart nämns med 

ingen vidare förklaring. Däremot får klosterväsendet, bibelns tillkomsthistoria och kyrkans relation 

till homosexualitet en högre utsträckning än tidigare. 

Vidare behandlas den ortodoxa- katolska- och den protestantiska kyrkans historia men också

ytterligare orientaliska- assyriska- och den reformerta kyrkan samt frikyrkor, trosrörelse och den 
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karismatiska rörelsen med deras historiska perspektiv. Dessa olika kyrkor och inriktningar räknas 

också med som kännetecken i studien med deras olika kännetecknande begrepp som; sakrament, 

karismatiska gåvor och ikon. Ytterligare beräknar studien inriktningarnas och kyrkornas olika 

människosyn och gudsuppfattning genom exempelvis hur kristna ska leva i den katolska kyrkan 

utefter påvens uttalanden och rekommendationer, samt trosrörelsens tankar kring människans 

kärleksrelation till Gud som i så fall bidrar till ett lyckligt liv i olika former. 

Den röda tråden genom kristendomens avsnitt i läromedlet är att kristna lever ut sin tro och 

tror på olika sätt. Gud beskrivs som kärleken och människan beskrivs som Guds avbild samt 

beskrivs Jesus som Guds son. Slutligen behandlar författaren en generell kristen syn över Jesu död 

för mänskligheten där Gud offrade sin enfödde son, detta går inte att förstå till fullo om en inte tror 

(frälst).

Läromedlet behandlar kristendomens relation till det svenska samhället ur ett historiskt 

perspektiv där historiska personer har påverkar Sverige men också omvärlden. Ytterligare 

behandlas relationen mellan kvinnors ställning till och via kristendomen och dess förändring, från 

Paulus uttalande om att kvinnor ska vara tysta i församlingen till kvinnans bidragande möjligheter 

att studera i klosterväsendet och en ökning av kvinnliga präster i Sverige. Vidare behandlas kyrkans 

relation till homosexualitet där homosexuella präster främst har välkomnats i Svenska kyrkan, samt 

behandlas kristen feminism och deras förhållningssätt till bibeln. Slutligen behandlas äktenskap, 

dop och konfirmation som har påverkat Sveriges traditioner och ytterligare behandlas Sveriges 

tidigare alkoholproblem som har påverkat frikyrkans ställningstagande för nykterism. 

Läromedlet behandlar att människor var välkomna i den första församlingen oavsett deras

socioekonomiska bakgrund, och senare behandlas Martin Luthers tankar till att alla människor kan

tjäna Gud oavsett jobb. 

Utsträckningen av begrepp och resterande innehåll är generellt gradvis högre än tidigare

lärobok, detta kan bero på att läromedlet  Religion och sammanhang  behandlar fler antal sidor än

Religion – helt enkelt. 

4.2.2. Judendomen 

Judendomen analyseras utifrån judendomsavsnittet och bibelavsnittet ifrån läromedlet Religion och

sammanhang på sidorna 54-92 (38 sidor). De innehållsanalytiska kategorierna som analyseras är:

1. Judendomen med dess historia i Sverige och i omvärlden

2. Judendomens kännetecken med dess uttryck i Sverige och i omvärlden

3. Judendomens människosyn och gudsuppfattning inom religionen?

4. Identitetsformande faktorer från judendomen till individer och grupper utifrån dess skriftliga
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källor, traditioner och historiska- och nutida händelser

5. Judendomen till individer, grupper och samhällen inom olika tolkningar och perspektiv? 

6. Judendomens förhållningssätt till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund?

7. Olika begrepp inom judendomsavsnittet och bibelavsnittet

1. Judendomens historia - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Juda stam som den ledande stammen under 700-talet f.v.t. och därifrån kom namnet

“judendom” där dess folk blev kallade för “judar”. 

Läromedlet behandlar också andra namn som  hebréer, Israels barn och  israeliter

(Ring, 2001, s. 65).

Judendomens heliga texters tillkomsthistoria (Ring, 2001, s. 54–56. 61).

26 meningar

De historiska patriarkerna,  Mose,  David,  Saul,  Salomo, Simson, Josua,  Job,  Esra

som fastställde vem som fick bli kallad för jude, Messias som en ättling till ”kung

David” samt legenden om Kejsar Hadrianus från Talmud (Ring, 2001, s. 65–67, 69–

71, 73–74, 77, 81, 86).

69 meningar

Judarnas historia i två perioder, tiden före och efter år 70 v.t. diasporan (Ring, 2001,

s. 65). 

Exilen i Babylonien på 500-talet f.v.t., återvändandet, det andra templets bildande av

den sionistiska rörelsen i slutet på 1800-talet v.t. (Ring, 2001, s. 75, 77–80, 84).

Konflikten mellan judar och palestinier efter 1948 v.t., dess konsekvenser samt olika

förklaringar till varför konflikten har uppstått (Ring, 2001, s. 81).

52 meningar

Tron att Gud valde judarna som sitt folk på grund utav kärlek samt att  Gud gav

judarna uppdraget att vittna om honom. För att klara av denna uppgift fick judarna

de 613 reglerna som finns i Toran (Ring, 2001, s. 64, 68–69).

9 meningar

Olika  högtider  som  sabbaten och  chanuka med  deras  historiska  kontext.  Den

historiska kontexten kring judarnas matregler (koscher) och judiskt bröllop. 

Olika historiska kontexter  kring olika inriktningar  och religiösa strömningar  som

ortodoxa- konservativa- och liberala judar samt kabbala och chassidism (Ring, 2001,

s. 78–79, 82–87, 90). 

20 meningar

Total utsträckning: 176

meningar

2. Judendomens kännetecken - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Eftersom judendomen inte enbart är en religion, utan också ett folk, så har också 4 meningar
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vissa  historiska  händelser  blivit  ett  kännetecken  för  judendomen.  Läromedlet

behandlar  att  judarna  ofta  har  varit  förföljda;  exilen  i  Babylon,  diasporan och

pogromerna samt Förintelsen under andra världskriget (Ring, 2001, s. 75, 78–79).

Templet  som  förstördes  och  Klagomuren  behandlas  också  tillsammans  med

symbolerna  den  sjuarmade  ljusstaken  och  den  åttaarmade  ljusstaken  med deras

historia (Ring, 2001, s. 75, 77–78, 84).

8 meningar

Olika inriktningar; ortodoxa- konservativa- och den liberala judendomen där deras

likheter och skillnader förklaras (Ring, 2001, s. 89–91).

Kabbala och chassidism (Ring, 2001, s. 78–79). 

Tankegångarna kring Messias, att Messias skall vara släkt med ”kung David” samt

att det finns olika föreställningar om Messias där Messias är mer eller mindre viktig

för olika judar (Ring, 2001, s. 74–75).

64 meningar

Judarnas heliga skrifter som, Tora och Talmud.

Att  lagarna kan  delas  in  i  två  grupper;  etiska  regler  och  den  andra  gruppen

innehåller de 613 reglerna för vardagsliv, ceremonier och högtider. 

Människan kan inte utföra alla reglerna om denne inte lever i landet Israel. Slutligen

behandlar läromedlet trosbekännelsen,  shema,  samt att bibelordet  “Älska din nästa

som dig själv” ibland tolkas som en sammanfattning av judendomen (Ring, 2001, s.

54–56, 62–63, 68–69, 72, 75–77, 84). 

94 meningar

Att den judiska profeten Esra fastställde vem som kan räknas som jude (Ring, 2001,

s. 69–70).

Manlig omskärelse och judarnas matregler (Ring, 2001, s. 82–83, 92). 

“Högtider  och  vardag”,  så  som  sabbat,  påsk,  shavuot,  rosh  hashana,

försoningsdagen, sukot, chanuka, purim, bar-  och bat mitzva  samt judiska bröllop

och begravning (Ring, 2001, s. 84–88).

66 meningar.

Total utsträckning: 236

meningar

3. Människosyn och gudsuppfattning - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

En röd tråd är att alla judar lever ut sin tro och tror på olika sätt, t.ex. när det gäller

levnadsregler, mäns och kvinnors roller, Messias etc. (Ring 2001, s. 66, 70, 74–75,

83, 89–90, 91).

41 meningar

Trosbekännelsen som talar om att judarna skall lyssna på Gud, endast ha en Gud,

vittna om Gud och visa på Gud samt att judarna ska följa de 613 reglerna,  de tio

23 meningar
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budorden samt vissa matregler. Vissa utav dessa regler anses enbart kunna följas om

man bor i landet Israel (Ring, 2001, s. 68–69, 72, 82–83).

Guds personlighet beskrivs på olika sätt. Gud beskrivs som skapare av människan

och världen där människan är skapt till Guds avbild samt skapt till att äga en fri

vilja.

Gud kräver inte främst judarnas tro utan snarare deras lojalitet.

Judarnas uppgift, att vara Guds hjälpare på jorden. Slutligen så ses gudsnamnet som

heligt (Ring 2001, s. 54, 63, 73–74, 80, 82).

35 meningar

Högtider, t.ex. att ingen skall arbeta på sabbaten, människan skall försonas med Gud

och människor under jom kipur samt att judarna blir religiöst myndiga när de fyller

tolv och tretton år och då skall bar- och bat mitzva firas.

Judendomens människosyn via bröllop och begravning (Ring, 2001, s. 84–88). 

28 meningar

Att judiska män inte skall gå ut ensamma på vissa kvällar samt ska de inte sova

ensamma om natten då Lilit kan komma och förföra dem (Ring, 2001, s. 67).

2 meningar

Total utsträckning: 129

meningar

4. Identitetsformande faktorer - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Traditioner, skriftliga källor, nutida händelser och judendomens historia (Ring, 2001,

s. 54-56, 61-88, 90, 92).

304

meningar

Total utsträckning: 304

meningar

5. Relationen mellan judendomen till individer, grupper och samhällen - följande ämnen tas upp i

detta avsnitt: 

Att legenden om Lilit uppmärksammades i slutet 1900-talet av kvinnor som sökte

kvinnliga starka förebilder (Ring, 2001, s. 67). 

Vidare  behandlas  påsken  som är  en  högtid  som Sverige  och  judendomen  delar

(Ring, 2001, s. 85–86).

7 meningar

Att ett judiskt äktenskap inte är giltigt om en jude och icke-jude gifter sig samt om

en skilsmässa skulle ske måste kvinnan vänta minimum nittiotvå dagar innan hon får

gifta om sig (Ring, 2001, s. 87). 

Vad som sker under en judisk begravning och under sorgeperioden (Ring, 2001, s.

88).

6 meningar
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Att judar har svårigheter att leva i  Sverige även om landet benämns som tryggt.

Detta kan bero på kritik mot judendomens traditioner av slakt och omskärelse samt

att judarna anser att antisemitism ökar i Sverige på grund av olika politiska grupper

med  nazistsympatier,  samt  ”att  människor  som  invandrar  från  länder  som  av

tradition är antijudiska … ökar”.(Ring, 2001, s. 79, 92).

6 meningar

Att “kyrkan utsatte judar för svåra förföljelser och sent omsider bad påven år 2000

om förlåtelse för dessa försyndelser” (Ring, 2001, s. 79).

1 meningar

Total utsträckning 20 meningar

6.  Judendomens  förhållningssätt  till  etnicitet,  kön,  sexualitet  och  socioekonomisk  bakgrund  -

följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Lilit  som  ses  som  en  kvinnlig  förebild  samt  symboliserar  “åsidosatta  och

misstänkliggjorda starka kvinnan som representerar kraft och självständighet”, dock

så varnas män för Lilit då hon kan komma och förföra dem (Ring, 2001, s. 67).

4 meningar

Att en person enbart kan räknas som jude om denne är född av en judisk mor eller

konverterar till religionen (Ring, 2001, s. 69–70).

4 meningar

Att även den fattigaste juden har ett bibliotek med böcker då man ska vila, läsa och

gå till synagogan på sabbaten (Ring, 2001, s. 84).

2 meningar

Bar- och bat mitzva behandlas i läromedlet där män blir religiös myndiga vid 13 års

ålder medan kvinnor blir religiöst myndiga vid 12 år ålder (Ring, 2001, s. 86).

5 meningar

Det judiska bröllopet där minst tio män ska närvara och båda parterna skall vara

judar  för  att  äktenskapet  ska  vara  giltigt.  Vid  skilsmässa  måste  kvinnan  vänta

nittiotvå dagar innan hon får gifta om sig (Ring, 2001, s. 87). 

3 meningar

Skillnaderna på män och kvinnors roller inom de olika judiska inriktningarna (Ring,

2001, s. 90–91).

7 meningar

Den manliga omskärelsen som en judisk tradition (Ring, 2001, s. 66, 92). 

Att “sexualiteten är en Guds gåva” (Ring, 2001, s. 74).

3 meningar

Total utsträckning: 28 meningar

7. Begrepp inom judendoms och bibelavsnitten - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Bibeln,  synagoga,  kantor,  rabbin,  sabbat,  schema (trosbekännelse),  Jahve,  Tora,

Talmud,  bar  mitzva,  bat  mitzva,  messias,  diaspora,  profet,  testamente,  Tanach,

kosher  och patriark.  Samt  Adonaj,  domare,  exil,  klagomuren,  getto,  pogromera,

apokryf, farisé, sadduké, fundamentalism och den sju/åttaarmade ljusstaken. (Ring,

49  meningar

och 1 ord.

35



2001, s. 54–56, 60–61, 65, 68–69, 73–75, 78–79, 82, 84, 86). 

Total utsträckning: 49  meningar

och 1 ord.

Delsammanfattning

Religion och sammanhang behandlar liknande innehåll av judendomen som i Religion – helt enkelt,

dock så finns en större utsträckning inom Religion och sammanhang i detta avsnitt. 

Författaren beskriver att bibelordet älska din nästa som dig själv kan ibland tolkas som en 

sammanfattning av judendomen, hur författaren menar i detta får vi inte veta. Läromedlet behandlar

dock de historiska kontexterna kring diasporan, exilen i babylon (500-talet f.v.t.), pogromerna, 

förintelsen under andra världskriget och konflikten mellan judar och palestinier efter 1948 v.t. som 

också kännetecknas för judarna som ett folkslag. Vidare behandlar läromedlet de historiska 

patriarkerna där den kommande Messias ska vara ättling till ”kung David”, samt behandlas Messias 

inom olika föreställningar inom de olika inriktningarna där Messias också är mer eller mindre 

viktig. Ytterligare behandlas judarnas heliga texters tillkomsthistoria (Tora och Talmud) samt de 

613 reglerna, trosbekännelsen och Koschers historiska kontext. Den judiska trosbekännelsen 

behandlas i form av att judarna ska lyssna på Gud, endast ha en Gud, vittna om Gud och visa på 

Gud. Ett återkommande tema inom detta avsnitt är att judarnas uppgift är att vara Guds hjälpare på 

jorden samt att Gud inte kräver främst judarnas tro utan snarare deras lojalitet. 

Läromedlet behandlar ortodoxa- konservativa och liberala judars historia samt kabbala och 

chassidismens historia med deras olika kännetecken av likheter och skillnader. Vidare behandlas 

klagomurens historia och kännetecken samt den sjuarmade- och åttaarmade ljusstaken som 

beräknas som kännetecken i studien. Ytterligare behandlas judendomens högtider och 

vardagsfiranden inom den historiska kontexten, bland annat behandlas; sabbat, Jom kipur och bar 

och bat mitzva samt judarnas levnadsregler kring dessa högtider. Författaren behandlar också den 

judiska påsken som samma sak som den kristna påsken och på så sätt är något som det svenska 

samhället och judendomen delar. Vidare beskrivs också judiska regler kring begravning och 

äktenskap som exempelvis; att ett äktenskap inte är giltigt om en jude och icke-jude gifter sig samt 

att om skilsmässa sker så måste kvinnan vänta i nittiotvå dagar innan hon får gifta om sig. Slutligen 

beskrivs också legenden Lilit som en kvinnlig förebild. 

Läroboken behandlar att Gud beskrivs som skaparen av världen och människan där 

Gudsnamnet ses som heligt, samt beskrivs människan som Guds avbild. Vidare behandlas också 

vem som får räknas som jude och judinna samt omskärelsens innebörd som ses som en judisk 

tradition. Ytterligare behandlas inte relationen mellan judendomen till sexualitet (HBTQ-frågor) 
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förutom författarens formulerande kring att judendomen anser att sexualitet är en gåva från Gud. 

Slutligen behandlar författaren att judar har svårigheter att leva i Sverige då antisemitismen

ökar på grund av en ökning av nazistsympatiserade politiska partier samt en ökad invandring av

människor som ursprungligen kommer ifrån antijudiska traditionella länder. 

4.2.3. Vetenskap, etik och livsåskådning 

Det som analyseras i avsnitt och utifrån vilka innehållsanalytiska kategorier är följande:

1. Relationen mellan religion och vetenskap

2. Normativa etiska teorier

3. Livsåskådningar

4. Identitetsformande  faktorer  från  livsåskådningar  till  individer  och  grupper  utifrån  dess

skriftliga källor, traditioner och historiska- och nutida händelser

1. Religion och vetenskap - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Religion och sammanhang  (2001) behandlar inte vetenskap på ett tydligt sätt i en

relation  till  religion.  Det  som  behandlas  är  Sigmund  Freud  som  förespråkade

vetenskapen och ansåg att religion var en illusion (Ring, 2001, s. 14), samt så tas

Karl Marx upp där han ansåg att  ”religionen passiviserar och utgör makthavarnas

verktyg med vars hjälp de förtrycker folket” (Ring, 2001, s. 13). 

6 meningar

Slutligen beskriver författaren att  ”genom bland annat arkeologisk forskning har

man kunnat konstatera att religion är något som har funnits i varje kultur, så långt

som vi kan följa vår historia” (Ring, 2001, s. 10).

1 mening

Total utsträckning: 7 meningar.

2. Normativa etiska modeller - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Vad  etik  och  moral  är,  samt  behandlas  egenvärden  och  nyttovärden  inom  en

värdestege (Ring, 2001, s. 16, 21).

19 meningar

Konsekvensetik och dess innebörd där författaren formulerar sig att ”varje handling

ska bedömas utifrån konsekvenserna” (Ring, 2001, s. 22).

15 meningar

Utilitarismen som innefattar att den bästa handling är den som ger konsekvensen att

flest antalet människor får största möjliga lycka (Ring, 2001, s. 23–24).

32 meningar

Plikt- och regeletik som förklaras med att ”dina handlingar är rätta om de styrs av

fastställda regler eller plikter” (Ring, 2001, s. 24–25).

23 meningar

Sinnelagsetik med dess förklaring att det är ”tanken med handlingen som avgör om 12 meningar
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den är rätt eller fel” (Ring, 2001, s. 26).

Situationsetik med dess förklaring och innebörd att det är situationen som får avgöra

om handlingen är rätt; situationen går inte heller att bestämma i förväg (Ring, 2001,

s. 26).

8 meningar

Att vissa anser att man kan avgöra vad som är rätt och fel genom att ”luta sig mot en

enda princip”, en utav dessa var filosofen Immanuel Kant (1724–1804) som stod för

det kategoriska imperativet med dess innebörd av att man ska handla med tanken på

att ens handling kan bli en allmän lag (Ring, 2001, s. 25–26).

14 meningar

Total utsträckning: 123

meningar. 

3. Icke-religiösa livsåskådningars utsträckning - följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

I läromedlet Religion och sammanhang behandlas religiösa livsåskådningar så som

New Age och satanism, dock så behandlas inte livsåskådningar som inte primärt är

religiösa. 

0 meningar.

Total utsträckning: 0 meningar.

4. Identitetsformande faktorer från livsåskådningar – följande ämnen tas upp i detta avsnitt:

Läromedlet behandlar inga livsåskådningar som inte primärt är religiösa. 0 meningar

Total utsträckning: 0 meningar.

4.2.4. Sammanfattning och diskussion

Lgy11 behandlar att kristendomen ska ha en särskild betydelse (särställning) till andra religioner.

Författaren behandlar kristendomens högtider i form av; ”de stora kristna högtiderna är givetvis

jul, påsk och pingst” med en förklaring på ytterligare 3 meningar (Ring, 2001, s. 117). I jämförelse

med detta behandlar författaren judendomens högtider; påsk, försoningsdagen, chanuka och bar-

och bat mitzva på 12 meningar (1 sida)(Ring, 2001, s. 86). Detta visar inte på en särställning till

kristendomen då dess högtider bör ha en större utsträckning (Skolverket, Läroplan, examensmål och

gymnasiegemensamma ämnen för  gymnasieskola,  2011,  2017 01 01 ,  s.  138)  (Skolverket,  Om

ämnet Religionskunskap Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner, 2017 01 01, s. 4). 

Författaren formulerar sig att  kristna får äta och dricka vad de vill, Jesus gjorde vatten till

vin och ”utifrån en biblisk synvinkel finns inget som hindrar en kristen att dricka alkohol” (Ring,

2001,  s.  119).  Återigen   försvinner  elevens  möjlighet  att  se  relationen  mellan  religionen  till

individer, grupper och samhällen genom olika tolkningar och perspektiv när författaren hävdar en
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generell syn på att kristna får dricka alkohol enligt Bibeln. För vissa kristna kan detta hävdande

absolut stämma medan andra kristna inte alls håller med och istället refererar till Bibeln, om att

människan inte ska berusa sig, exempelvis Efesierbrevet 5:18. Här skulle författaren kunnat bemöta

kristnas syn på alkohol i flertal perspektiv för att fortsätta behålla den röda tråden över att kristna

uttrycker sin tro på olika sätt. Vidare behandlar Lgy11 att eleven ska kunna religionens historia med

dess kännetecken i samtiden, i Sverige och i omvärlden  (Skolverket, Läroplan, examensmål och

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, 2017 01 01 , s.  140). I detta ingår den

kristna traditionen angående fasta där författaren inte behandlar detta ämne förutom i ovanstående

formulering med att kristna får äta vad de vill. En tänkbar anledning till varför detta bör ha en större

utsträckning och behandling är på grund utav att flertal kyrkor fastar, en traditionell fasta som finns

kvar är fyrtio dagars fastan innan påsk. 

I  läromedlet  Religion  och  sammanhang fattas  icke-religiösa  livsåskådningar,  som enligt

Lgy11 ska finnas med i läromedlet. Skapelsetro, evolutionism eller den aktuella samhällsdebatten

nämns inte alls vilket gör att relationen mellan religion och vetenskap inte behandlas ordentligt.

Dessutom  kan  det  vara  svårt  att  behandla  den  aktuella  samhällsdebatten  som  Lgy11  vill  när

läromedlet  är  över  15  år  gammalt.  Dygdetik fattas  också  i  läromedlet  då  Lgy11  behandlar  i

kunskapskraven att eleven ska kunna resonera ”om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara

utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar” (Skolverket, Läroplan, examensmål och

gymnasiegemensamma ämnen för  gymnasieskola,  2011,  2017 01 01 ,  s.  140)  (Skolverket,  Om

ämnet  Religionskunskap Strukturen  i  gymnasieskolans  ämnesplaner,  2017 01 01,  s.  4–5).  Samt

fattas icke-religiösa livsåskådningar i läromedlet som ändå är nödvändigt för att eleven ska kunna

bredda sin syn på olika livsåskådningar. 
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Kapitel 5 Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattning

Slutskedet  för  innehållsanalysen  är  ytterligare  två  innehållsanalytiska  kategorier  där  studien

sammanfattas. I detta fall blir de innehållsanalytiska kategorierna: 

1. I vilken mån når läromedlen  Religion – helt enkelt (2012) och  Religion och sammanhang

(2001) av författaren Börge Ring upp till Lgy11s krav utifrån innehållsanalysen, i form av

utsträckning och läromedlens innehåll?

2. I vilken mån får kristendomen en särställning till judendomen genom utsträckning i de båda

böckerna Religion – helt enkelt (2012) och Religion och sammanhang (2001) av författaren

Börge Ring?

1. Relationen mellan Lgy11s krav och läromedlen

Utifrån  läromedlens  utsträckning  så  har  ”Religion  och  sammanhang”  (2001)  en  generellt  mer

utsträckning  än  ”Religion  –  helt  enkelt”  (2012)  förutom  i  kategorin  av;  ”judendomens

förhållningssätt  till  etnicitet,  kön,  sexualitet  och  socioekonomisk  bakgrund”,  ”relationen mellan

religion och vetenskap” och icke-religiösa livsåskådningar med dess identitetsformande faktorer.

Båda läromedlen behandlar relationen mellan religion och vetenskap på ett sätt som inte når upp till

Lgy11s krav angående olika synsätt och uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap

i den aktuella samhällsdebatten; som t.ex. i form av en diskussion eller debatt angående relationen

mellan skapelsetro och evolutionism. Läromedlet Religion och sammanhang når speciellt inte upp

till Lgy11s krav om den aktuella samhällsdebatten i och med att läromedlet är över 15 år gammalt

och inte behandlar någon form av en aktuell samhällsdebatt. Vidare når inte heller läromedlet upp

till  Lgy11s  krav  angående  icke-religiösa  livsåskådningar  då  det  inte  behandlas  i  läromedlet.

Slutligen når Religion och sammanhang inte heller upp till Lgy11 kunskapskrav angående att eleven

ska kunna resonera ”om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra

moraliska föreställningar” då läromedlet inte behandlar dygdetik. 

Slutligen behandlas inte religionernas förhållningssätt till sexualitet i läromedlet Religion –

helt enkelt, som Lgy11 behandlar är ett av de centrala innehållen av religionskunskap 1.

2. Kristendomens särställning i läromedlen

I tabellen nedan visars studien att kristendomen får en särställning i jämförande med judendomen i

form av utsträckning. Dock uppkommer det en gång att kristendomen inte får en särställning i ett

jämförande perspektiv i läromedlet  Religion och sammanhang där kristendomens högtider får en
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mindre  utsträckning  och  förklaring  i  jämförelse  med  judendomen  i  utsträckningsskillnad  på  8

meningar  (Ring,  2001,  s.  86,  117).  Utöver  detta  behandlar  författaren  en  särställning  till

kristendomen  i  båda  läromedlen  i  form  av  en  markant  större  utsträckning  inom bibelord  och

bibelberättelser, olika inriktningar i Sverige och i omvärlden samt historiska personer i jämförelse

med judendomen. 

Religion – helt enkelt (2012). 

Kategorier Kristendomen Judendomen Utsträckningsskillnad

1. Historia 241 meningar 38 meningar 203 meningar

2. Kännetecken 220 meningar 151 meningar 69 meningar

3.  Människosyn  och

gudsuppfattning

139 meningar 108 meningar 31 meningar

4. Identitetsformande faktorer 299 meningar 112 meningar 187 meningar

5. Relation mellan  religionen

till individer..

294 meningar 7 meningar 287 meningar

6. Religionens förhållningssätt

till etnicitet...

49 meningar 42 meningar 7 meningar

7. Begrepp 55  meningar  och  2

ord

30 meningar 25 meningar och 2 ord

Religion och sammanhang (2001).

Kategorier Kristendomen Judendomen Utsträckningsskillnad

1. Historia 463 176 287 meningar

2. Kännetecken 406 236 170 meningar

3.Människosyn  och

gudsuppfattning

262 129 133 meningar

4. Identitetsformande faktorer 517 304 213 meningar

5.  Relation mellan religionen

till individer, grupper …

246 20 226 meningar

6.Religionens  förhållningssätt

till etnicitet, kön …

91 28 63 meningar

7. Begrepp 67  meningar  och  8

ord

49 och 1 ord 18 meningar och 7 ord

Slutsatser

41



Här besvaras frågeställningarnas resultat utifrån studiens sammanfattande undersökning: 

 Vilka  olika  basböcker  med  publiceringsår  används  i  religionskunskap 1  och  2  på  olika

gymnasieskolor inom olika städer i Sverige idag?

För att svara på frågeställningen användes ett stickprov där resultatet visades i en tabell av olika

religionslärares  svar  från  olika  gymnasieskolor  i  Sverige.  Svaret  på  frågan  visas  främst  i

stickprovets tabell. Resultatet visade dock att fem stycken basböcker i religionskunskap 1 används

på  olika  skolor  i  Sverige  som  är  äldre;  publicerade  innan  2011,  och  fyra  basböcker  i

religionskunskap 1 används på olika skolor i Sverige som är publicerade år 2011. Studien visar att

fem stycken basböcker används i religionskunskap 1 som är publicerade efter år 2011, två lärare

använder ingen bok alls i religionskunskap 2 samt att tre basböcker används som är publicerade

efter år 2011. Sammanfattningsvis framgår ett tydligt resultat att äldre basböcker i religionskunskap

1 används i  gymnasieskolor  i  Sverige  idag,  men också  att  gymnasieskolor  inte  använder  äldre

basböcker  eller  inte  använder  några  basböcker  alls  i  Sveriges  gymnasieskolor  idag.  Studiens

tidigare forskning behandlade att 16 procent utav alla lärare som svarade på en enkätundersökning

(1990-talet)  inte  kunde påverka val  av läromedel  till  skolorna på  grund utav skolans  ekonomi.

Studiens svar visar att detta fortfarande är ett problem då en lärare beskriver att ingen bok används i

lärarens klassrum på grund utav skolans ekonomi.

 I vilken mån når de utvalda basböckerna;  Religion - helt enkelt  (2012) och  Religion och

sammanhang (2001) av författaren Börge Ring upp till Lgy11s krav?

Studien  visar  ett  tydligt  resultat  på  att  läromedlet  Religion  och  sammanhang (2001)  inte  kan

användas i gymnasieskolor idag utan kompletterande element inom  Religion och vetenskap  samt

icke-religiösa livsåskådningar.  Läromedlet Religion – helt enkelt (2012) når däremot i  en större

utsträckning upp till Lgy11s krav men också den behöver kompletteras med andra läromedel inom

kristendomens och judendomens relation till sexualitet. Studien behandlar i tidigare forskning och

teori  att  skolverket  skriver  att  läroböcker  har  svårigheter  att  täcka  alla  krav  från  Lgy11  då

läromedelsförfattaren har svårigheter att balansera läroplanens krav med, bland annat, den aktuella

samhällsdebatten. Därav kan läroböckerna visa att de behöver kompletterande element i form av

andra texter, vilket vi också ser i resultatet ovanför. 

 I vilken mån förhåller sig de utvalda basböckerna; Religion - helt enkelt (2012) och Religion

och  sammanhang  (2001)  av  författaren  Börge  Ring  till  den  särskilda  betydelsen  av

kristendomen i jämförelse med judendomen? 

Studien visar ett resultat av att båda läromedlen uppnår Lgy11s krav i detta fall då kristendomen får

en större utsträckning inom bland annat  bibelord och bibelberättelser, olika inriktningar i Sverige

och i omvärlden samt historiska personer i jämförelse med judendomen.
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