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Abstract 

This essay compares two series of RE-textbooks written for secondary school students in 

Finland and Sweden. The aim of the essay is to come to a greater understanding of the 

similarities and differences between confession based and non-confessional religious 

education. The essay answers two questions, how Protestantism, Catholicism and Orthodox 

Christianity is represented in the books and how the different Christian churches are described 

in relation to the Finnish and Swedish society today. The results show that the Swedish textbook 

series describes the churches differently compared to each other, while the books from Finland 

portraits them in a more similar way. The Swedish books also focus more on secularism, and 

mediate a picture of the Swedish society today as non-religious. The Finnish textbooks present 

a picture of a society with a changing, not decreasing, religiosity. 
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1: Inledning 
 

Religionsundervisning var för bara hundra år sedan det mest dominerande skolämnet på 

schemat för både svenska och finländska barn och ungdomar. Idag är religionskunskap ett ämne 

bland många och ämnet har gått från att enbart handla om kristendomen till att beröra många 

olika livsåskådningar, religiösa som sekulära. I Finland delas eleverna vid religions-

undervisningen upp efter religiös tillhörighet där de flesta läser enligt den evangeliska-lutherska 

läroplanen. För de som inte tillhör något religiöst samfund ordnas undervisning i livsåskådning. 

I Sverige läser alla elever tillsammans, oavsett religiös tillhörighet eller icke-tillhörighet. 

Gemensamt för båda länderna är att majoriteten av medborgarna tillhör den evangeliska-

lutherska kyrkan. Med liknande historisk utveckling vad gäller skolan, liknande religiöst 

landskap men med olika utgångspunkt för religionsundervisningen är det intressant att jämföra 

de båda ländernas syn på ämnen som berörs i undervisningen. Den här uppsatsen undersöker 

hur två läroboksserier skrivna för högstadiet framställer kristendomens tre stora inriktningar. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa en klarare bild av om och hur en svensk icke-konfessionell 

läroboksserie skiljer sig från en finsk läroboksserie skriven för elever inom en specifik 

trosinriktning, i detta fall evangeliska-lutherska elever, genom att jämföra hur protestantisk, 

katolsk och ortodox kristendom framställs i böckerna. Uppsatsens syfte är också att undersöka 

på vilket sätt läroböckerna framställer kristendomens inriktningar idag i Finland respektive 

Sverige. 

Frågeställningar:  

-Hur framställs kristendomens tre stora inriktningar i den finska jämfört med den svenska 

läroboksserien? 

-Hur framställer läroböckerna kristendomens inriktningar i dagens samhälle i respektive land?  

1.2 Metod 
 

För att svara på frågeställningarna används kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys där den 

kvalitativa delen utgör merparten av uppsatsen. Innehållsanalys är en användbar metod för att 
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analysera liknande typer av material från två olika kontexter1, i detta fall läromedel från en 

konfessionell och en icke-konfessionell form av religionskunskap. Metoden är effektiv för att 

mäta särskilda fenomen och för att sammanställa stora mängder material. En nackdel med 

innehållsanalys är att resultaten kan begränsa sig till det valda materialet och därför vara svåra 

att dra några generella slutsatser från.2 Då metoden i övrigt är passande för att uppnå uppsatsens 

syfte väger fördelarna över, men en medvetenhet angående resultatens begränsningar finns med 

då slutsatserna dras. 

Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys kommer antalet sidor avsatta för var och en av 

inriktningarna i respektive bokserie att räknas och ställas i förhållande till bokserierna som 

helhet. Detta för att inledningsvis ge en överblick över det utrymme de ges totalt i materialet. 

Dessutom kommer andelen sidor som ägnas åt respektive inriktning i de två böckerna skrivna 

för årskurs 8 att räknas, eftersom det är dessa böcker som i båda länderna fokuserar på 

kristendomen. Siffrorna kommer redovisas procentuellt för att underlätta jämförelsen. 

Den kvalitativa delen avgränsar sig till de delar av böckerna som behandlar de tre stora kristna 

kyrkorna. Uppsatsen fokuserar på en kyrka i taget, först redovisas materialet med fokus på de 

delar som är av betydelse för den analys som följer på redovisningen. När alla kyrkor har 

redovisats och analyserats var för sig sammanställs resultaten. 

1.3 Material 
 

Det analyserade materialet består av en läroboksserie från respektive land som båda täcker in 

årskurserna 7–9, Källsprång från Finland och SOL 4000 Religion och Liv från Sverige. 

Serien SOL 4000 Religion och Liv är anpassad till Lgr11 och utgavs mellan 2011 och 2013. I 

åk 7 behandlas antika religioner och judendomen, i åk 8 handlar det om kristendomen och 

religion i Sverige och i åk 9 tas övriga världsreligioner upp. Totalt består bokserien av 434 

sidor. Uppsatsen fokuserar främst på boken Religion och Liv 8 som omfattar 286 sidor. 

Böckerna i serien Källsprång utgavs mellan 2010 och 2012 och är en översättning av den finska 

läroboksserien Lipas. Bokserien är anpassad efter den evangelisk-lutherska religions-

undervisningen. Boken för åk 7 behandlar världsreligionerna, boken för åk 8 handlar om de 

kristna kyrkorna och i åk 9 är det Bibeln och etiken som står i fokus. Sammanlagt sidantal för 

                                                           
1Stausberg, Michael; Engler, Steven The Routledge handbook of research methods in the study of religion, 

Abingdon, Oxon: Routledge, 2011, s. 110 

2 Ibid., s.117 
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de tre böckerna uppgår till 344. Även för den finska serien ligger huvudfokuset på boken 

skriven för årskurs 8, vilken består av 119 sidor. Böckerna är vid uppsatsens författande skrivna 

enligt den aktuella läroplanen från år 2004, en läroplan som stegvis håller på att bytas ut med 

start 2017. Bytet beräknas vara klart år 2019 och bokserien kan därmed bli utdaterad och behöva 

uppdateras inom ett par år.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Som teoretiska utgångspunkter för uppsatsen kommer de diskurser Karin Kittelman Flensner 

redovisar i sin doktorsavhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden att 

användas. Kittelman Flensner identifierade genom observationer av klassrumssituationer och 

intervjuer med både lärare och elever tre olika diskurser som användes i samtalet om religion: 

1) Den sekularistiska diskursen var den som till stor del dominerade klassrummen 

Kittelman Flensner observerade. Både lärare och elever utgick i resonemang och 

påståenden från att alla i klassrummet var icke-troende och att det hörde till det förflutna 

att vara religiös. Den sekulära och ateistiska utgångspunkten ansåg vara neutral. Som 

exempel kan nämnas en elev som sade ”...jag tycker inte om att kalla det ateism, jag 

tycker om att kalla det att vara normal istället”3 

2) Andlighetsdiskursen var den andra diskursen som identifierades av Kittelman Flensner. 

Diskursen kretsade kring att tro på ”någonting” och att skapa sig en egen tro, något som 

uppfattades som något skilt från de traditionella avgränsningarna för vad som är 

religion.4 Även många av de elever som positionerat sig som ateister kunde i 

diskussioner om andlighet säga att de trodde på till exempel reinkarnation och en andlig 

dimension. Andlighet förknippades med privatreligiostitet och individualism. 

3) Svenskhetsdiskursen är den tredje diskursen som tas upp i avhandlingen och är en 

diskurs som står i skarp kontrast till den första. Kittelman Flensner såg att man i 

klassrumssituationer ofta utgick från att Sverige är ett land som i huvudsak är kristet där 

alla firar kristna högtider. Kopplingen mellan att vara svensk och att vara kristen var 

inte speciellt starkt förknippad med att vara religiös utan kretsade till stor del kring att 

skilja ut ett ”vi” från ett ”dom”.5 Även om få elever ville se sig som religiösa kunde de 

                                                           
3 Kittelman Flensner, Karin, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs universitet, 

2015, s.119 
4 Ibid., s.155 
5 Ibid., s.212 
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uttrycka åsikter som att ”deras” tro är inte lik ”vår”, och bilden av att vara svensk kom 

på så sätt att förknippas med luthersk kristendom. 

 

För Källsprång kommer begreppet ”svenskhetsdiskurs” bytas ut mot ”finskhetsdiskurs”, med 

motsvarande innebörd men för den finska kontexten, det vill säga att man talar om Finland som 

ett kristet land och utgår från att den lutherska kristendomen är starkt förknippad med att vara 

finsk. Den sekularistiska diskursen och andlighetsdiskursen kan sammankopplas med 

uppsatsens frågeställning om hur religion framställs i dagens samhälle. Karin Kittelman 

Flensner såg hur man i samtalet om just religion idag utgick från att man i Sverige är icke-

troende, men att många ändå tror på ”någonting”. Svensk- eller finskhetsdiskursen i sin tur 

hänger samman med frågeställningen om hur kristendomens tre stora inriktningar framställs i 

de två läroboksserierna. Att man ofta utgick från att alla kunde relatera till den lutherska delen 

av kristendomen är något som kan tänkas påverka även läroböcker. 

1.5 Tidigare forskning 
 

Studier bestående av en jämförelse mellan den finska och svenska skolans läromedel har inte 

gjorts i någon större utsträckning. I en C-uppsats från Uppsala universitet har Petra Söderholm 

i en innehållsanalytisk studie jämfört skillnader och likheter mellan finska och svenska 

gymnasieläroböckers framställning av världsreligionerna. Hon fann att skillnaderna mellan de 

båda ländernas läroböcker inte var speciellt stor och att kristendomens inflytande kunde ses 

även i den svenska boken hon granskade.6 Mikael Pääkkönens C-uppsats från samma 

universitet fokuserade likt den här uppsatsen på framställningen av kristendomens tre största 

inriktningar i läroböcker för högstadiet, men då enbart med fokus på svenska läromedel 

anpassade efter Lpo94. Författaren fann att protestantiska kyrkan, och främst den lutherska, 

beskrevs i mer positiva ordalag jämfört med den katolska och ortodoxa kyrkan, och dessutom 

att beskrivningen av den senare innehöll drag av orientalism.7 

Heidi Enbacka gör i sin pro gradu-avhandling från Helsingfors universitet en diskursanalys av 

de senaste grundskoleläroplanerna från Finland och Sverige. Hon fann både likheter och 

olikheter de båda läroplanerna emellan. Enbacka skriver att det i båda läroplanerna talas om att 

det finns många olika typer av livsåskådningar, både religiösa och icke-religiösa, och att alla 

dessa åskådningar är jämlika. Bakgrunden till detta tror Enbacka är den demokratiska 

                                                           
6 Söderholm, Petra, Konfession eller ej? Uppsala universitet, 2016 
7 Pääkkönen, Mikael, Kristendomen i läromedel, Uppsala universitet, 2011 
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rättsstaten, demokrati är ett begrepp som återkommer i både den finländska och den svenska 

läroplanen. I kontrast till denna jämlikhetsdiskurs utskiljer Enbacka en diskurs som konstruerar 

hierarkier mellan åskådningar där kristendomen är den åskådning som i båda länderna ges en 

särställning. I Finland blir den evangeliska-lutherska kyrkan det som främst förknippas med 

vad som är det finländska, och i Sveriges läroplan benämns kristendomen i många 

formuleringar skilt från andra åskådningar och blir på så sätt en utgångspunkt hur man 

konstruerar bilden av andra religioner och livsåskådningar. Orsaken till detta ligger enligt 

Enbacka i ländernas historia där kristendomen spelat en stor roll, något hon menar kan vara en 

godtagbar förklaring när det kommer till förhållandet mellan samhälle och åskådning men inte 

när det rör sig om förhållandet mellan olika åskådningar där kristendomen också ges en 

särställning. 8 

Den största skillnaden Enbacka belyser i sin avhandling är skillnaden i framställningen av 

relationen mellan åskådning och individ. I Finlands läroplan, där eleverna undervisas i sin egen 

tro, blir den egna åskådningen referensram och fokus ligger på elevens egna existentiella 

utveckling. I den svenska läroplanen benämns åskådningar i relation till ”människan” istället 

för tillsammans bed begreppen ”sin” eller ”egen” som de gör i Finland, något som Enbacka 

tolkar som att det sekulära är mer framträdande i den svenska läroplanen. Den svenska 

läroplanens bild av religionen blir på så sätt betydligt mer avlägsen än den finländska. På samma 

gång blir den kristna referensramen som tidigare nämnts ännu tydligare i den svenska 

läroplanen eftersom att man utgår från att ”alla är samma”, till skillnad från i den finska som 

delar upp eleverna utifrån olika referensramar. En annan skillnad är att man i den finländska 

läroplanen inte lyfter upp motsättningar och konflikter, vilket man gör i den svenska.9 

Kristendomens särställning i läroplanen är ett omskrivet ämne. Det tas bland annat upp i 

inledningen till Religionsdidaktik- mångfald och livsfrågor i skolan där Malin Löfstedt skriver 

att formuleringar i läroplanen kan kritiseras för att skapa ett ”vi” och ”dem”. Detta kan tydligast 

ses i formuleringen att eleverna ska lära sig om bland annat heliga platser ”i kristendomen och 

i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism”.10 Samma ämne 

behandlar Jenny Berglund i artikeln Swedish religion education: objective but marinated in 

Lutheran protestantism?. Berglund kontaktades av en tjeckisk doktorand som när hon i 

undersökningssyfte besökte svenska skolor fann att trots att skolan själv uppfattade sig som 

                                                           
8 Enbacka, Heidi, Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen, Helsingfors universitet, 

2016, s. 85–86 
9 Ibid., s. 87–89 
10 Löfsted, Malin i Religionsdidaktik, Malin Löfstedt (red.), Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 11 
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objektiv och neutral var undervisningen och skolåret präglade av luthersk kristendom. Berglund 

skriver om religionsämnets historia och om hur utbildningen organiseras för blivande 

religionslärare. Hon förklarar att det man från svenskt håll uppfattar som neutralt från ett 

utifrånperspektiv kan ses som starkt influerat av protestantism och allt annat än objektivt.11  

Jenny Berglund skriver om erfarenheter från svenska klassrum och Heidi Enbacka och Malin 

Löfstedt om kristendomens särställning i läroplanerna i såväl Finland som i Sverige. Jag vill 

med min uppsats bygga vidare på diskussionen om kristendomens plats i undervisningen genom 

att undersöka hur den tar sig uttryck i läroböcker. Det är just kristendomens särställning som 

det ofta talas om, men jag vill undersöka om det även i framställningen av kristendomen finns 

interna variationer genom att analysera framställningen av den katolska, ortodoxa och 

protestantiska kyrkan i två läroboksserier. 

1.6 Bakgrund 
 

Skolväsendet i Sverige var under lång tid starkt kopplat till kyrkan. Ända sedan medeltidens 

klosterskolor och domskolor med främsta mål att utbilda präster har under undervisningen i hög 

grad kretsat kring den kristna tron. 12 När folkskolan inrättades 1842 var Luthers lilla Katekes 

och biblisk historia de viktigaste inslagen i undervisningen. 13 Innan dess hade den undervisning 

de flesta svenskar fått enbart bedrivits av kyrkan genom predikningar och katekesförklaringar 

innan söndagsgudstjänsten.14 

Kritik mot katekesläsningen förekom redan under folkskolans första tid, främst med argumentet 

att Bibeln istället skulle utgöra undervisningens centrala innehåll.15 I början av 1900-talet ökade 

kritiken mot både katekesläsningen och kristendomskunskapen, vilket ledde till en rad 

förändringar under 1900-talet. I folkskolöverstyrelsens förslag till ny undervisningsplan som 

offentliggjordes 1919 avskaffades utantilläsningen av katekesen nästan helt.16 I början av 1960-

talet gjordes en utredning av gymnasieskolan och i det förslag till läroplan som följde på 

utredningen föreslogs avskaffande av kristendomsundervisning till förmån för det mer 

objektiva ämnet religionskunskap. 1964 fastslogs det att religionsundervisningen i gymnasiet 

                                                           
11 Berglund, Jenny, Swedish Religion Education, Objective but Marinated in Lutheran Protestantism?, Temenos: 

Nordic Journal of Comparative Religion, vol. 49, no. 2, 2013, s.181 
12 Richardsson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria, Studentlitteratur, Lund, 2010, s.19 
13 Algotsson, Karl Göran, Från katekestvång till religionsfrihet, Rabén och Sjögren, Stockholm, 1975, s.29 
14 Richardson, 2010, s. 37 
15 Algotsson, 1975, s. 32 
16 Ibid., s. 21 



10 

 

skulle vara objektiv.17 Ett namnbyte skedde även i grundskolan med 1969 års läroplan, där det 

stod att undervisningen vid sidan av kristendomen även omfatta andra religioner och 

livsåskådningar.18  

Religionsundervisningen är idag obligatorisk i både grundskolan och gymnasiet. Skolverket 

anger i Lgr11 syftet med ämnet religionskunskap och skriver bland annat: ”Undervisningen ska 

även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället 

och dess värderingar.” och att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

”analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk 

inom dessa”. 19 I ämnets centrala innehåll för åk 7–9 kan man som första punkt läsa att eleverna 

ska lära sig om ”Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag 

för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.”. Under 

rubriken ”Religion och samhälle” står det att eleverna ska få kännedom om ” Kristendomen i 

Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.”.20 

Hur stora är då dessa kyrkor i Sverige? Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ger 

bidrag till trossamfund baserat på antal medlemmar eller registrerade regelbundna deltagare i 

trossamfundet verksamhet. De för även statistik över antalet bidragsgrundande personer i olika 

samfund. 31 december 2015 fanns det 17 ortodoxt kristna församlingar i Sverige organiserade 

under OÖKER, Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd. Det syrisk ortodoxa 

ärkestiftet var den största kyrkan med 25 034 medlemmar. Sammanlagt hörde 138 159 personer 

till kyrkorna som organiseras av OÖKER. Enligt SST hörde 113 053 personer i Sverige till den 

romersk-katolska kyrkan i slutet av 2015. Equmeniakyrkan, en sammanslagning av 

Metodistkyrkan, Svenska baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, hade 125 610 

medlemmar och Pingströrelsens medlemsantal uppgick till 106 819.21 I slutet av år 2016 var 

61,2% av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar lite mer än 6 

miljoner människor.22 

                                                           
17 Algotsson, 1975, s. 380 
18 Ibid., s. 489 
19 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 206 
20 Ibid., s.209 
21 Nämnden för Statligt stöd till trossamfund, Antal bidragsgrundande personer (betjänade) i trossamfund  

relaterade till SST, 31 december 2015, (hämtad 2017-05-14) 

(http://www.sst.a.se/statistik/statistik2015.4.50877827159454eb8c36207.html) 
22 Svenska kyrkan, Medlemsutveckling 2015–2016, per församling, pastorat och stift samt riket (hämtad 2017-

05-14) (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1603014) 
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Likt den svenska skolan stod skolan i Finland länge i nära förbund med kyrkan. Den 

evangeliska-lutherska kyrkan skötte folkskoleundervisningen fram till 1860-talet då ansvaret 

flyttades över till staten. Även i statlig regi var undervisningen tänkt att uppfostra goda kristna 

medborgare. För den ortodoxa minoriteten organiserades egen religionsundervisning från slutet 

av 1800-talet. Efter Finlands självständighet från Ryssland utformades religionsfrihetslagen år 

1922, något som även innebar att elever som inte tillhörde något religiöst samfund eller ett 

annat samfund än majoriteten inte behövde delta i religionsundervisningen. I Folkskolelagen 

från 1923 beslutades det att religionsundervisningen skulle utgå från majoritetens religion. På 

1970-talet avskaffade kyrkan kravet på att skolans religionsundervisning skulle förbereda inför 

undervisningen i samband med konfirmationen. På 1980-talet infördes undervisning i andra 

minoritetsreligioner än ortodox kristendom, först med undervisning i islam och därefter i 

katolsk kristendom. 1985 började undervisning i livsåskådning ordnas för de som inte tillhör 

något religiöst samfund.23 

Den finska skolans religionsundervisning kallades länge konfessionell, men begreppet ersattes 

2003 med uttrycket ”undervisning i elevens egen religion”. De flesta elever deltar idag i den 

evangeliska-lutherska eller den ortodoxa religionsundervisningen, utöver dessa har 

Utbildningsstyrelsen utarbetat grunder för tolv olika trosuppfattningar, däribland katolsk, 

buddhistisk och Bahá’i-samfundets tro. För de elever som inte tillhör något religiöst samfund 

ordnas undervisning i livsåskådningskunskap. Undervisning för minoritetsgrupper organiseras 

på vårdnadshavares förfrågan om det finns minst tre elever i skolan som tillhör ett samfund. 

Det är även möjligt att elevens religionsundervisning ges av det egna samfundet, om inte skolan 

har möjlighet att ge undervisning i elevens egen tro.24 

I den finska läroplanen från 2004 är läroplanen för religionskunskapsämnet indelad efter 

trosinriktning. Som gemensamt syfte för religionsundervisningen i åk 6–9 anges bland annat 

att undervisningen ska göra eleverna förtrogna med den egna religionen och informera eleven 

om finländsk åskådningstradition. Den här uppsatsen fokuserar på den evangeliska-lutherska 

religionsundervisningen och i läroplanen för den delen av ämnet står det att eleverna ska lära 

sig om ” kyrkosamfunden och deras utbredning, huvuddragen i livet och tron, ekumenik”, ”den 

kristna tron, dess mänskliga och samhälleliga betydelse, speciellt den lutherska tron” och få ”en 

                                                           
23 Enbacka, Heidi, Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna åskådningen, Helsingfors universitet, 

2016, s. 28 
24 Utbildningsstyrelsen, Anordnande av undervisningen i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa 

evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, 2016, (Hämtad 2017-05-14) 

(http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/anvisningar_och_rekommendationer/grundlaggande_utbildning/under

visningen_i_religion_och_livsaskadningskunskap) 
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överblick över religionsläget i Finland, speciellt den lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan 

samt andra kristna kyrkor och samfund, andra religioner och irreligiositet”.25 

I slutet av år 2016 hörde 71,9% av Finlands befolkning till den evangeliska lutherska kyrkan. 

Det motsvarar nästan 4 miljoner människor.26 Den evangeliska-lutherska kyrkan var således det 

största religiösa samfundet i båda länderna. Enligt Statistikcentralen i Finland hörde 2015 

61 690 personer till de ortodoxa kyrkorna. Ortodoxa kyrkan i Finland är tillsammans med den 

evangeliska-lutherska kyrkan statskyrka i landet. Statistikcentralen uppger också att 13 069 

personer tillhörde katolska kyrkan år 2015. Till baptistkyrkan hörde 2 657 personer, till 

Pingströrelsen 8 762 och 15 409 personer beräknades höra till olika frikyrkosamfund.27 

  

                                                           
25 Utbildningsstyrelsen, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 
26 Evangeliska-Lutherska Kyrkan i Finland, Medlemmar i kyrkan, (hämtad 2017-05-14) (http://evl.fi/sv/fakta-

om-kyrkan/statistik/medlemmar) 
27 Statistikcentralen, Tabellbilaga 6. Befolkningen efter religiöst samfund 2000–2015, (hämtad 2017-05-14) 

(http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_tau_006_sv.html) 
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2: Undersökning 
 

2.1 Protestantiska kyrkan 
 

2.1.1 I Finland 

 

I Källsprång 8 ges de protestantiska kyrkorna sammanlagt 35 sidor utspridda på kapitlen 

”Reformationen”, ”De protestantiska kyrkorna”, ”Protestantiska samfund och rörelser med 

kristet ursprung”, ”Kristendomens historia i Finland” och ”Tro i Finland”. 35 sidor motsvarar 

30 procent av sidantalet i Källsprång 8. I Källsprång 9 ägnas dessutom två sidor av etikdelen 

till lutherska kyrkan under rubriken ”Den lutherska kyrkan och etiken”. De protestantiska 

kyrkorna tillägnas utslaget på hela bokserien 11 procent av sidorna. 

Källsprångs kapitel ”Reformationen” inleds med en illustration av Martin Luther som bränner 

påvens bannbulla och en europakarta som visar katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkans 

utbredning. Inledningsvis presenterar kapitlet reformationens historiska bakgrund och orsaker, 

bland annat berättas om inkvisitionen och avlatshandeln och boktryckarkonsten, upptäcktsresor 

och naturvetenskapernas utveckling räknas upp som orsaker som ledde till att människor 

började ifrågasätta den etablerade katolska kyrkan.28 

På två sidor berättar författarna om Martin Luthers liv och åsikter. Författarna skriver om hur 

det kom sig att Luther blev munk och att han började ifrågasätta det kyrkan lärde ut efter att ha 

studerat Bibeln och sett hur prästerna levde i Rom. Vidare berättas att han skrev 95 teser på 

latin där han kritiserade katolska kyrkan och att dessa teser översattes till tyska och kunde 

spridas med hjälp av boktryckarkonsten. Det förklaras att han hamnade i onåd hos både påven 

och kejsaren men blev stödd av kurfursten av Sachsen som inhyste honom medan han översatte 

Bibeln till tyska. Avslutningsvis skriver författarna att han blev respekterad och fick många 

anhängare som började kalla sig protestanter.29 Under rubriken ”Reformationens betydelse” 

skriver författarna om att Bibeln översattes till folkspråken i flera länder och att det tillsammans 

med Luthers lilla katekes fick fart på folkundervisningen. De saker som lutheranerna förändrade 

med kyrkan tas också upp, bland annat att gudstjänsterna började hållas på folkspråken, att man 

avskaffade klosterväsendet och endast behöll två av katolska kyrkans sakrament.30 

                                                           
28 Holm, Kristina et al., Källsprång 8, Söderströms, Helsingfors, 2011, s. 76–77 
29Holm et al., 2011, s.78–79 
30 Ibid., s.80 
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De reformerta kyrkornas historia behandlas kort i ett stycke där det berättas om Ulrich Zwingli 

och Jean Calvin och deras syn på hur kyrkan skulle vara. Om Zwingli sägs att han fokuserade 

på kyrkorummet och gjorde det mer avskalat och om Calvin utarbetade en väldigt strikt kyrka 

med många regler att rätta sig efter. Därefter tas den anglikanska kyrkans historia upp i korthet.  

Det berättas kyrkan formades efter att Henrik den VIII utropade sig själv till ledare för den 

engelska kyrkan eftersom han inte fått ta ut skilsmässa för påven. Det förklaras att kyrkan behöll 

många drag från katolska kyrkan, men ändrade på vissa saker och översatte Bibeln till 

engelska.31 Kapitlet avslutas med att berätta om katolska kyrkans motreformation.32 

Efterföljande kapitel tar upp de protestantiska kyrkorna idag och inleds med en bild från en 

luthersk gudstjänst där eleverna uppmanas att ”studera bilden och fundera över vilka element 

som är typiska för den lutherska kyrkobyggnaden och gudstjänsten”. Inledningsvis tar kapitlet 

upp gemensamma drag för de protestantiska kyrkorna; att man tror på frälsning enbart genom 

tron, att predikan och psalmsång är viktiga inslag i gudstjänsten och att man anser att varje 

människa själv kan ha kontakt med Gud. Under stycket syns en bild från en skriftskola, det vill 

säga undervisning i samband med konfirmationen, där man i bildtexten kan läsa att ”största 

delen av de finländska ungdomarna stiftar bekantskap med Bibelns texter i skriftskolan.”. 

Om anglikanska kyrkan skriver författarna att den finns runt om i världen, främst i gamla 

brittiska kolonier. Det berättas om att det finns olika riktningar inom kyrkan och den 

anglokatolska riktningen och den liberala riktningen och deras åsikter tas upp. Det förklaras att 

den engelska regenten är kyrkans överhuvud och till stycket hör en bild av drottning Elisabeth 

II med en biskop och en domprost. 33 Texten om de reformerta kyrkorna inleds med en bild från 

en reformert kyrka i New York. Det berättas om det reformerta kyrkorummet, om 

gudstjänsterna och att idealet enligt de reformerta kyrkorna är att leva oklanderligt, följa Guds 

vilja och göra goda gärningar.34 Den lutherska kyrkan idag tillägnas två sidor. Där kan man 

bland annat läsa om det lutherska kyrkorummet, att den lutherska kyrkan försöker förmedla 

Bibelns budskap till den moderna människan och att det är vanligt att kyrkan arrangerar olika 

typer av verksamhet även utanför gudstjänstlivet. Lutherska kyrkan har också utarbetat 

specialgudstjänster, som till exempel MC-gudstjänster, skriver författarna. Det berättas också 

att Luthers lilla katekes har reviderats och gavs ut igen i ny tappning år 1999.35 

                                                           
31 Holm et al., 2011, s.81 
32 Ibid., s.82 
33 Ibid., s. 87 
34 Ibid., s.90 
35 Ibid., s.88–89 
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Kapitlet ”Protestantiska samfund och rörelser med kristet ursprung”. inleds med en bild från ett 

troendedop tagen på ett kristet musikevenemang i USA. Sedan berättas om vad alla 

protestantiska samfund har gemensamt och bland annat troendedop och förkunnelse av 

evangeliet tas upp. Det står också att ”De protestantiska samfunden bygger all sin undervisning 

och verksamhet på en fundamentalistisk, bokstavlig, bibeltolkning.” 36. Till texten finns bland 

annat en bild av ungdomar på ett evangelisationsmöte i New York.37 En bild från ett baptistmöte 

i New York och en bild från en frälsningsarméparad i Helsingfors hör till stycket om 

protestantiska samfund med ursprung i Europa. Avsnittet berättar om baptismens, 

Frälsningsarméns, metodismens och Frikyrkans framväxt, tro och antal medlemmar idag. 

Adventiströrelsen och pingströrelsen beskrivs med liknande fakta under rubriken 

”Protestantiska samfund som uppstått i USA”.38 

I kapitlet ”Kristendomens historia i Finland” skriver författarna om hur det gick till när Finland 

blev ett lutherskt land. Det berättas om att orsaken till att Gustav Vasa valde att lämna 

katolicismen till förmån för den protestantiska för att han då själv blev kyrkans överhuvud och 

på så sätt fick tillgång till kyrkans rikedomar. Författarnas skriver om att Olaus Petri översatte 

Nya Testamentet till svenska och att Mikael Agricola översatte det till finska tillsammans med 

katekesen. Även ortodoxins tid med sträng kyrkotukt behandlas kort. Till avsnittet hör en 

illustration av en man som straffas i en fotstock och en målning där Mikael Agricola visar 

Gustav Vasa sin översättning av Nya Testamentet. Under rubriken ”Kyrkan i Finland fram till 

våra dagar” beskrivs pietismen och några rörelser som föddes ur de olika väckelserörelserna tas 

upp. Stycket behandlar också några viktiga händelser på senare tid, som kvinnopräster och 

frågan om samkönade äktenskap. En bild från 2001 föreställande pietister som ber på ett 

sommarmöte i Träskända hör till texten. 39 

Kapitlet ”Tro i Finland idag” inleds med en bild som föreställer en flicka med många armband 

kring handlederna. I bildtexten står det att en del av armbanden har kristna symboler och att ett 

armband har en symbol från ett Prometheusläger, som är ett alternativ till skriftskolläger och 

inte är bundet till något speciellt samfund. Eleverna får frågan ”Hur skulle du beskriva flickans 

religiositet?”.40 Under rubriken ”Den finländska religiositeten” berättar författarna att den 

finska religiositeten har förändrats och att den traditionella religiositeten minskat till förmån för 

                                                           
36 Författarna till Källsprång använder begreppet ”protestantiska samfund” istället för begreppet ”evangelikala” 
37 Holm et al., 2011, s.94-95 
38 Ibid., s.96-99 
39 Ibid., s.106–108 
40 Ibid., s.110–111 
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den mer personliga tron. Stycket tar upp det faktum att många, speciellt unga vuxna i 

huvudstadsregionen, träder ut ur kyrkan men att kyrkliga förrättningar fortfarande har stor 

betydelse. Det berättas att 90 procent av finska ungdomar deltar i konfirmationsundervisning 

och att det ordnas alternativ, så kallade Prometheusläger, för de som inte tillhör något religiöst 

samfund. Begreppen sekularisering, ateist och andlig tas upp och författarna skriver att ”den 

finländska religiositeten blivit mer mångsidig på grund av det globala inflytandet under de 

senaste decennierna”. Till stycket hör en bild från en fullsatt kyrka under julen och en bild som 

föreställer ljus och teckningar med änglar som människor fört till en plats där två poliser 

dödats.41 

I Källsprång 9 tas lutherska kyrkan upp under rubriken ”Den lutherska kyrkan och etiken”. 

Författarna skriver om vad som karaktäriserar den lutherska etiken och förklarar hur Luther 

tänkte i olika frågor. ”Den lutherska etiken går ut på att tillämpa den gyllene regeln och det 

dubbla kärleksbudskapet i vardagslivet.” står det bland annat.42 

2.1.2 I Sverige 

 

I Religion och Liv 8 ägnas 43 sidor åt de protestantiska kyrkorna och rörelser med protestantiskt 

ursprung. Det motsvarar 15 procent av bokens totala sidantal. Protestantismen tas upp som 

underkapitel i kapitlen ”Kristendomen blir världsreligion” och ”Religion i Sverige”. Tre sidor 

vigs åt inslaget ”Att fundera över”, och tolv åt fördjupning. Även i inledningen till Religion och 

Liv 7 finns 7 sidor som kan räknas till den protestantiska kyrkan. Sammanlagt ges de 

protestantiska kyrkorna cirka 11 procent av bokseriens totala utrymme. 

Boken avsedd för årskurs 7 inleds med att några ungdomar presenterar sina livsåskådningar i 

intervjuformat. Två av ungdomarna är kristna, Julia som är med i pingstkyrkan och Erik som 

är lutheran. Julia får frågor om sitt liv och sin kristna tro, bland annat om hennes tankar kring 

evolutionen och om hur hon ser på andra religioner.43 Den lutherskt kristne pojken, Erik, är den 

enda av intervjupersonerna som inte är en nu levande person. Han presenteras med ett tecknat 

porträtt och en fiktiv intervju baserad på anteckningar i kyrkoböcker från 1800-talet. I 

”intervjun” får han frågor om sitt liv i stort, konfirmationsundervisningen och själva 

konfirmationen. Bland annat nämns att alla i Sverige måste vara kristna, att hans pappa kan 

                                                           
41 Holm et al., 2011, s. 114–115 
42 Holm, Kristina et al., Källsprång 9, Söderströms, Helsingfors, 2012, s.76–77 
43 Berg, Leif och Rundblom, Gunilla, Religion och Liv 7, Natur & Kultur, Stockholm, 2011, s.15–17 
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berätta om skamstocken där den som syndat kunde straffas och att han lärt sig hela Luthers lilla 

katekes utantill. 44 

I Religion och Liv 8 ägnas 13 sidor av kapitlet ”Kristendomen blir världsreligion” åt 

underkapitlet ”Protestantiska kyrkor”. Sex av dessa sidor beskriver Martin Luthers liv och läror. 

Beskrivningen av Luthers liv är målande och stundtals dramatisk. Det berättas om hur det kom 

sig att han gick i kloster, att han började ifrågasätta kyrkans avlatshandel och påven och 

biskoparnas leverne. Det beskrivs hur han bannlystes av påven och förklarades fredlös av 

kejsaren men att han fick skydd av fursten Fredrik den vise och att han hos honom översatte 

Nya testamentet till tyska. Avslutningsvis sammanfattas Luthers nya lära i punktform. Som ett 

exempel på avsnittets målande beskrivningar kan nämnas hur det beskrivs att Fredrik den vises 

män räddar Luther undan fienderna genom att låtsas överfalla honom: ”En kväll under resans 

gång anföll plötsligt maskerade ryttare Luthers vagn. De slängde upp Luther på en häst och red 

bort med honom. Inom några dagar spreds budskapet att Luther hade försvunnit och troligen 

dödats. Vännerna sörjde och fienderna jublade.”. Till texten om Luther hör bland annat en 

illustration där han spikar upp sina teser på kyrkporten och en medeltida målning av helvetets 

fasor. Efter avsnittet om Luther beskrivs det kort hur reformationen spreds och hur de 

evangeliska-lutherska kyrkornas utbredning ser ut idag. På ett uppslag syns en världskarta med 

ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkans utbredning tillsammans med pilar som visar hur 

kyrkorna spridit sig över världen med invandring och mission. Under kartan finns en text som 

handlar om mission och att många kristna idag anser att det är fel.45 

Inslaget ”Att fundera över” består i samband med kapitlet om Luther av frågor som rör att stå 

upp för det som man anser vara rätt. Det finns en kort faktatext om protesterna på Tahrirtorget 

i Egypten som följs av några frågor, bland annat frågan ”Hela världen följde med beundran 

egyptiernas modiga kamp mot diktaturregimen i Kairo. Vad kan det ha varit som gjorde 

demonstranterna så otroligt modiga och uthålliga?”. Eleverna får också fundera över om de 

skulle kunna gömma en flykting, något som koppas samman med hur Fredrik den vise gömde 

Luther undan de som ville döda honom.46 

Kapitlets fördjupningsdel tar upp orsaker till Luthers framgångar, den katolska 

motreformationen, de reformerta kyrkorna, anglikanska kyrkan och religionsfriheten i USA. 

Som orsaker till lutherska kyrkans framgång nämns bland annat boktryckarkonsten och Luthers 

                                                           
44 Berg och Rundbom, Religion och Liv 7, 2011, s. 22–25 
45 Berg, Leif och Rundblom, Gunilla, Religion och Liv 8, Natur & Kultur, Stockholm, 2011, s.230–237 
46 Berg och Rundblom, 2011, s.248 
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samarbete med furstar. Om motreformationen skriver författarna att avlatshandeln avvecklades 

och berättar också kort om 30-åriga kriget. Jean Calvins lära tas upp under rubriken ”Calvin 

och de reformerta kyrkorna”. Det beskriv att Calvin förespråkade en väldigt strikt lära och att 

kyrkorummet och prästernas kläder är enkla. Om anglikanska kyrkan berättas om Englands 

kung Henrik VIII som ville skilja sig och därför bröt med katolska kyrkan. Författarna skriver 

att anglikanska kyrkan är en blandning av katolskt, lutherskt och reformert. I stycket om USA 

berättas om människor som av religiösa skäl emigrerat till landet och att USA inte har någon 

statskyrka, men att kristendomen är väldigt stor där. Fördjupningsdelen tar också upp kristen 

fundamentalism.47 

I kapitlet ”Religion i Sverige” inleds delarna som behandlar protestantiska kyrkan med rubriken 

”Reformation även i Sverige”. Där berättas hur Gustav Vasa tillsammans med Olaus Petri 

införde Luthers lära som statsreligion i Sverige. Det förklaras att landet var fattigt och splittrat 

när Gustav Vasa blev kung, men att han genom att reformera landet fick tillgång till kyrkans 

rikedomar och gjorde landet rikt samtidigt som det enades under en stark kungamakt. I 

punktform berättas vilka förändringar som följde med reformationen, bland annat att Bibeln 

översattes till svenska och att predikan blev den viktigaste i gudstjänsten. Därefter följer en sida 

med fördjupningstexter om Olaus Petri och nedstängningen av kloster. 

”En söndag på 1800-talet” och ”Prästen bestämmer i socknen” är två kapitel som beskriver hur 

livet i kyrkan och skolan kunde se ut på 1800-talet. Beskrivningarna som rör 

söndagsgudstjänsten är inlevelsefullt beskrivna, bland annat står det såhär: ”På kyrkbacken är 

det liv och rörelse. En dräng uppvaktar ett par blyga och fnittrande pigor. Två officerare 

upptäcker plötsligt varandra och gör stram honnör.” En stor illustration av en folkfylld 

kyrkbacke hör till texten. Det berättas sedan om prästens långa predikningar och om 

kungörelserna som bland annat handlar om ”torparns Stina” som inte kom till gudstjänsten 

föregående söndag utan istället påträffats berusad. Som straff ska hon få sitta på skampallen 

fram i kyrkan nästa högmässa. Som bild till texten finns en illustration av fyllda kyrkbänkar 

och en pågående predikan. Prästens viktiga roll i samhället förklaras, och även kristendomens 

inflytande över skolan. Författarna skriver om förhör på Luthers lilla katekes och på psalmer 

och beskriver hur skolan såg ut för barn på 1800-talet med bland annat kristendomskunskap, 

stränga lärare och morgonbön. Till stycket finns en illustration av ett klassrum som övervakas 

                                                           
47 Berg och Rundblom, 2011., s.239–242 
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av en präst.48 Fördjupningsdelen berättar mer om katekesen och tar även upp husförhör och 

folktro.49 

I inslaget ”Att fundera över” får eleverna fundera över skolan förr och nu och över Sverige som 

ett kristet land. Bland annat står det ”De flesta svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Men 

om man frågar människor om de tror på Gud svarar fler än hälften att de antingen är ateister 

eller agnostiker.” och bland annat frågan ”Får man kritisera religioner?” ställs. Eleverna får 

också fundera över vad kristendomen påverkat i det svenska samhället, bland annat ska de 

förklara vad några uppräknade saker, som till exempel påskägg och julstjärnor, har med 

kristendomen att göra.50 

”Väckelse och frikyrkor” är titeln på kapitlet som tar upp frikyrkornas historia och några 

frikyrkor som finns idag. Kapitlets historiskt inriktade del berättar att religiösa sammankomster 

utan präster närvarande var förbjudna, men att människor trots motstånd under 1800-talet ändå 

började predika utanför de vanliga gudstjänsterna och starta upp nya församlingar i det som 

kallas väckelserörelsen. Sedan berättar kapitlet om Svenska Missionskyrkan, Frälsningsarmén, 

baptiströrelsen och Pingstkyrkan. Texterna behandlar rörelsernas historiska bakgrund, vad de 

tror på och medlemsantal både i Sverige och i världen. Bilder som hör till texten är en målning 

föreställandes ett väckelsemöte i en bondstuga, en bild av två glada frälsningssoldater och en 

bild av ett dop i Pingstkyrkan.51 Därefter följer inslaget ”Att fundera över” där eleverna får läsa 

om en kvinna som är med i Missionskyrkan som berättar om församlingens aktiviteter och 

sedan fundera över några frågor kring frikyrkor och regler förknippade med kristen tro.52 

Kapitlet ”Svenska kyrkan idag” är det sista kapitlet i boken Religion och Liv 8. En gudstjänst i 

kyrkan beskrivs från början till slut med syndabekännelse, bibelläsning, nattvard och predikan. 

Nattvarden beskrivs med orden: ”För den troende gudstjänstbesökaren är detta en allvarlig, ja 

helig stund”. Efter beskrivningen av gudstjänsten berättas den att det är tomt i kyrkan 

nuförtiden. På en bild syns en kyrka med ett fåtal människor utanför och bildtexten uppmanar 

läsaren att jämföra den med bilden som föreställer en kyrkbacke på 1800-talet. Det berättas att 

det beror på att många inte längre är troende kristna, men även att ”...de som är troende kristna 

lockas av annat på helgerna. De kanske spelar fotboll eller umgås med familjen.”. Författarna 

                                                           
48 Berg och Rundblom, 2011, s.262–267 
49 Ibid., s.269 
50 Ibid., s.268 
51 Ibid., s.270–273 
52 Ibid., s. 274 
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skriver att kyrkan ändå är viktig för många när det kommer till till exempel vigslar och 

krissituationer.53 

I kapitlets avsnitt ”Att fundera över” ställs frågor om olika kristna riter, som till exempel 

konfirmation. Det berättas att konfirmationen förr i tiden markerade starten på vuxenlivet och 

därefter följer några frågor, ”Hur många av dina kamrater konfirmerar sig?”, ”Vad betyder 

konfirmationen för dem?”, ”Hur vet man nu för tiden att man är vuxen?”. Eleverna får också 

läsa en kort text om kvinnliga präster och samkönade äktenskap som tillåts inom Svenska 

kyrkan och bland annat svara på frågan ”Vad kan motståndet mot kvinnliga präster bero på?”.54 

Fördjupningsdelen av kapitlet behandlar statistik över svenskars religiositet idag, fördjupning 

om riter som konfirmation och begravning, frikyrkosamarbete och berättar om att Svenska 

kyrkan inte längre är statskyrka. Dessutom tar sidorna upp vad alla kristna har gemensamt, den 

apostoliska trosbekännelsen och behandlar svenskarnas relation till kristendomen under 

rubriken ”Kommer kristendomen att dö ut?”. Till texten hör bland annat en bild som föreställer 

en kyrklig vigsel. Bildtexten som hör till lyder: ”Varför vill många par gifta sig i kyrkan även 

om de inte är troende?”.55 

2.1.3 Analys 

 

Utslaget på bokserierna som helhet ges de protestantiska kyrkorna lika stort utrymme, 11 

procent, i både Källsprång och Religion och Liv. I det stora hela tar böckerna upp samma saker, 

Luthers liv och åsikter, reformationen, protestantiska samfund och kyrkan och religiositeten 

idag i respektive land.  

Berättelsen om Luthers liv får en betydligt större andel sidor i Religion och Liv jämfört med i 

Källsprång. Beskrivningarna i den svenska boken är målande och händelseförloppet känns 

nästan som en saga, komplett med vändpunkt och lyckligt slut. Den finska bokens kapitel om 

reformationen inleds med den historiska bakgrunden till reformationen och återger därefter 

kortfattat berättelsen om Luther som inriktar sig på fakta, till exempel att Luther skrev sina teser 

på latin och att han i verkligheten nog aldrig spikade upp dem på kyrkporten. Den inledande 

bilden av de reformationen och de protestantiska kyrkorna blir relativt olika även om liknande 

saker berörs, antingen som en dramatisk saga eller som ett historiskt skeende som möjliggjordes 

av en rad faktorer. Den historiska bakgrunden tas i Religion och Liv upp i kapitlets 
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fördjupningsdel. Placeringen gör förmodligen att många elever går miste om att ta del av den 

delen av historien. 

I fördjupningsdelen tas även de andra protestantiska kyrkorna upp vilket onekligen ger 

lutherska kyrkan en särställning. Fördjupningsdelen signalerar överkurs och blir lektionstiden 

knapp är det nog lätt hänt att det är de delarna som får stryka på foten. I Källsprång 8 tas andra 

protestantiska kyrkor upp redan i samband med reformationen och det finns även ett kapitel 

som handlar om protestantiska kyrkor idag. Bilden av de protestantiska kyrkorna blir 

mångfacetterad, till och med inriktningar inom anglikanska kyrkan tas upp.  

Frikyrkorna har i Religion och Liv placerats under kapitlet ”Religion i Sverige”. Det berättas 

hur många anhängare olika samfund har både i Sverige och världen idag. Intervjun med en 

flicka från pingstkyrkan kontrasterar till intervjun med den lutherskt kristna pojken genom att 

hon är en nu levande person. Intervjun levandegör också Pingstkyrkan som en del av dagens 

Sverige. Dessutom är frikyrkosamfund de enda religiösa grupper som tas upp i kapitlet om 

religion i Sverige förutom Svenska kyrkan, något som också bidrar till att deras plats i dagens 

Sverige görs ännu tydligare. Vad gäller Källsprångs avsnitt om frikyrkorna nämns varken 

siffror eller fakta om samfundets utbredning i Finland vilket distanserar dem från den finska 

kontexten. Frikyrkosamfunden framställs här som att de i högre grad förekommer utomlands, 

till skillnad från i den svenska boken som berättar om utbredningen både utomlands och i 

Sverige. Källsprång nämner som gemensam nämnare för de olika frikyrkorna att deras 

bibeltolkning är ”fundamentalistisk”, ett ord som ger många negativa associationer.  

Karin Kittelman-Flensner skriver om den svenskhetsdiskurs som finns i svenska klassrum, där 

det ofta utgås från att eleverna tillhör och kan relatera till företeelser som tillhör den lutherska 

kristendomen. Detta kan även ses i Religion och Liv 8, speciellt på sidorna som tillhör inslaget 

”Att fundera över”. Bland annat får eleverna frågorna ”Hur många av dina kamrater konfirmerar 

sig?” och ”Vad betyder konfirmationen för dem?”. Dessa frågor utgår dels från att eleverna vet 

vad konfirmationen är sedan tidigare, då det förklaras först i fördjupningsdelen på sidan efter, 

och dels från att det i elevernas närhet finns jämnåriga kamrater att fråga om deras personliga 

relation till konfirmationen. I Källsprång får eleverna på liknande sätt en fråga där de i samband 

med en bild av interiören i en luthersk kyrka uppmanas diskutera vad som är typiskt för 

kyrkorummet och gudstjänsten i en luthersk kyrka, något det utgås från att de sedan tidigare 

känner till. Detta kan dock inte ses som speciellt förvånande då eleverna som boken är skriven 

för tillhör den evangeliska-lutherska kyrkan. Det som motsvarande kan kallas för en 

finskhetsdiskurs syns ändå i Källsprång, till exempel har lutherska kyrkan i kapitlet om tro i 
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Finland placerats under rubriken ”Den finländska religiositeten” medan katolska och ortodoxa 

kyrkan ges egna rubriker. Detta särskiljer tydligt ett ”vi” från ett ”dom” och den finländska 

religiositeten framställs här stå närmast i förbund med den evangeliska-lutherska kyrkan. 

I den korta text som föregår frågorna om konfirmationen kan man läsa om konfirmationen förr 

i tiden, det står att konfirmationen var en bekräftelse på att man var kristen och att det var en 

övergångsrit. I användandet av imperfekt verbform kan den sekularistiska diskurs Kittelman-

Flensner tar upp ses. Även om konfirmationen även idag är en övergångsrit som bekräftar den 

kristna tron har författarna valt att använda dåtidsformen, vilket signalerar att riterna är något 

som tillhör det förgångna. I ”Att fundera över” som hör till kapitlet om kyrkan och skolan på 

1800-talet syns både den sekularistiska diskursen och svenskhetsdiskursen. Först berättas det 

om att mer än hälften av svenskarna är ateister eller agnostiker och frågor ställs om 

religionskritik och ”respekt för troende”, för att sedan glida över till att eleverna ska identifiera 

vad en rad företeelser har med kristendomen att göra. ”Alla som bor i Sverige är på ett eller 

annat sätt påverkade av kristendomen.” skriver författarna. 

Den sekularistiska diskursen där man utgår från att religionen är utdaterad i samhället är mycket 

mer framträdande i Religion och Liv än i Källsprång. Det syns till exempel i de intervjuer som 

finns i inledningen till Religion och Liv 7, där den lutherska kristendomen representeras av en 

pojke som lever på 1800-talet och berättar om saker som idag är utdaterade både för lutherska 

kyrkan och för Sverige som land i det stora hela, till exempel husförhör och att lagen säger att 

alla måste vara kristna. Genomgående har Religion och Liv många avsnitt som är skrivna i ett 

berättande format med målande adjektiv, till exempel om den ortodoxa gudstjänsten och 

texterna om kyrkan på 1800-talet. Sådana inslag saknas helt i beskrivningen av den lutherska 

kyrkan idag. Som exempel kan nämnas att det om nattvarden i katolska kyrkan står att det är 

mässans höjdpunkt och något oerhört som knapp kan beskrivas i ord. Nattvarden i en luthersk 

kyrka beskrivs som en ”allvarlig, ja helig stund”. Den lutherska gudstjänsten är överlag sakligt 

och kortfattat beskriven, och står i skarp kontrast till den beskrivning som återges om 1800-

talets gudstjänst. Eleverna uppmanas att jämföra ett fotografi från en nästan tom kyrkbacke med 

en illustration av hur det såg ut utanför en kyrka förr. Den lutherska kyrka som beskrivs i 

Källsprång 8 är betydligt mer levande, även om författarna förklarar att kyrkans betydelse har 

minskat visas en bild från en fullsatt julgudstjänst som skiljer sig starkt från den tomma 

kyrkbacke som avbildas i Religion och Liv 8. Den finska religiositeten och förhållandet till 

kyrkan idag beskrivs som föränderlig, med Prometheusläger som alternativ till skriftskola och 

MC-gudstjänster. Även om den svenska boken beskriver att kyrkan fortfarande har betydelse i 
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och med förrättandet av till exempel vigslar distanserar den sig från det kristna i dem, med 

frågor som ”Varför vill många par gifta sig i kyrkan även om de inte är troende?”. Förmodligen 

beror Källsprångs mer positiva inställning till lutherska kyrkan idag på att den riktar sig till 

lutherskt kristna elever. Värt att nämna är dock att anpassning till dagens samhälle och 

sekularitet är något som endast tas upp i samband med protestantiska kyrkan i båda böckerna, 

något som framställer den som mer progressiv och modern jämfört med övriga kyrkor 

Även om Religion och Liv inte förmedlar en speciellt levande bild av den protestantiska kyrkan 

i dagens Sverige så görs bilden positiv av till exempel vilka saker som lyfts i samband med 

inslaget ”Att fundera över”. Där har författarna valt att lyfta fram protesterna i samband med 

arabiska våren, vilket ställs i relation till att likt Luther våga sätta sig upp mot makthavare. Det 

sätter de protestantiska kyrkorna, och främst den lutherska, i ett sammanhang av mod och kamp 

för rättvisa. Man kan fråga sig varför författarna valt att placera detta stycke här och inte i 

samband med bokseriens kapitel om islam. Där lyfts istället människans fria vilja och synen på 

kvinnan under kapitlets ”Att fundera över”. 

2.2 Katolska kyrkan 
 

2.2.1 I Finland 

 

Katolska kyrkan ges tre egna kapitel i Källsprång 8 under rubrikerna ”Kyrkan i väst på 

medeltiden”, ”Katolska kyrkan” och ”Det västerländska klosterväsendets historia”. I kapitlet 

”Kyrkans splittring” står både katolicismen och ortodoxa kyrkan i fokus, och utöver detta ges 

katolska kyrkan även underrubriker i kapitlen ”Kyrkans historia i Finland” och ”Tro i Finland”. 

Katolska kyrkan får även ett litet stycke i Källsprång 9 under rubriken ”De kristna kyrkornas 

etik”. Sammanlagt rör det sig om ungefär 32 sidor avsatta för den katolska delen av 

kristendomen, det vill säga drygt 27 procent av Källsprång 8 och 9 procent av bokseriens totala 

innehåll. 

Kapitlet ”Kyrkans splittring” introducerar den katolska och ortodoxa kyrkan med ett uppslag 

där läsaren möts av en bild från ett möte mellan påven Benedictus XVI och patriarken 

Bartolomeus och en karta över Europa där den medeltida avgränsningen mellan den östliga och 

västliga kyrkan kan ses. Kapitlet tar därefter upp orsaker till att kyrkan delades i en östlig och 

en västlig del, orsaker som nämns är bland annat debatten om vem som var kyrkans högste 

ledare, olika åsikter om nattvardsbrödet och celibatet och filioque-tillägget. Därefter följer 

bilder från den katolska och ortodoxa kyrkan. Bilderna från katolska kyrkan föreställer en 
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person som ber med en rosenkrans, kardinaler iklädda traditionella festkläder samt en 

avbildning av jungfru Maria.56 

”Kyrkan i väst på medeltiden” tar upp kyrkobyggnader, helgon, vallfärder och korståg. Det 

förklaras hur en medeltida kyrka såg ut in- och utvändigt och begrepp som basilika, romersk 

stil och gotisk stil gås igenom. Under avsnittet om helgon förklarar författarna vad ett helgon 

är, vad en relik är och att man på medeltiden trodde att man efter döden kom till skärselden och 

att tiden där kunde förkortas genom att till exempel be till ett helgon. Ett uppslag med bilder av 

och fakta om olika helgon efterföljer faktatexten. Bilderna föreställer olika typer av 

avbildningar av helgon, ett fotografi av Moder Teresa, en staty av Sankt Göran, en relief av Den 

helige Kristoffer och små porträtt av bland annat Den heliga Rita. 57 

I avsnittet om vallfärder tar författarna upp kända vallfärdsorter, orsaker till varför en människa 

ville göra en vallfärd på medeltiden och hur den kunde gå till. Under underrubriken ”Korstågen” 

kan man läsa om att islams spridning till Palestina försvårade vallfärderna till Jerusalem och att 

påven därför uppmanade kristna riddare att åka och befria landet i utbyte mot syndabefrielse, 

landområden och skatter. Det förklaras att orsakerna till korstågen inte alltid var hederliga utan 

ofta bottnade i maktlystnad och att korsfararna ofta plundrade och mördade de som kom i deras 

väg. Sist konstateras det att även färder för att kristna ännu icke-kristna delar av Europa kallades 

för korståg och att det var så det gick till när Finland kristnades. Texten är saklig och återberättar 

kortfattat fakta: ”Omkring 60 000 europeiska riddare blev inspirerade av tanken och gav sig 

iväg. Av dem nådde ungefär 30 000 soldater fram till Jerusalem. De erövrade staden 1099.”. 

Bilderna som hör till avsnittet om korstågen består av en ortodox munk vid Jesu grav och en 

tecknad bild av korsriddare.58 

Den helige Antonius, livet i kloster, Franciskus av Assisi och tiggarordnar är det som tas upp i 

Källsprångs kapitel ”Det västerländska klosterväsendets historia”. Det berättas inledningsvis 

om Antonius som brukar räknas som klosterväsendets fader. Kapitlet tar upp begrepp kopplade 

till klosterlivet, som abbot och abbedissa, klosterlöften och novis och berättar om livet i ett 

benediktinkloster. Under underrubriken ”Tiggarordnarna” berättas om dominikanermunkar och 

franciskanmunkar som båda fanns i Finland under medeltiden. Till stycket hör tecknade bilder 

på en dominikan-, en franciskan och en benediktinermunk i traditionella kläder. I kapitlet finns 
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dessutom bilder som illustrerar Franciskus liv och bilder av nunnor från både Slovakien och 

Kroatien. 59 

En bild av Peterskyrkan och Petersplatsen i Rom tillsammans med en världskarta där katolska 

kyrkans utbredning är markerad inleder Källsprångs kapitel ”Katolska kyrkan”. Kapitlet inleds 

med att författarna berättar om påven. De skriver om den bibliska bakgrunden till påvens 

existens och om hur det går till när en ny påve väljs. Det berättas att påven är väldigt 

inflytelserik och respekterad, att hans resor är välbevakade av media och att påvens mässor är 

mycket populära. Stycket berättar också om Vatikanstaten, Peterskyrkan och Sixtinska kapellet 

och dess fresker målade av Michelangelo. 60 

Kapitlet fortsätter med att berätta kort hur en katolsk mässa går till och tar upp föremål som 

finns i en katolsk kyrka, som vigvatten och tabernaklet. Sakramenten beskrivs vart och ett med 

en eller ett par meningar om vad sakramentet i fråga innebär och i vissa fall en rad med övrigt 

fakta, till exempel nämns det i samband med äktenskapet att katoliker inte får skilja sig. Till 

texten hör bilder från en katolsk konfirmation och en prästvigning där de blivande prästerna 

ligger på golvet för att visa ödmjukhet inför Gud.61 På uppslaget med rubriken ”Bilder från ett 

katolskt kyrkorum” finns fem bilder med tillhörande bildtext. Bilderna kommer från kyrkor i 

olika delar av världen, bland annat kan man se en person doppa händerna i en skål vigvatten i 

Sankt Henriks katedral i Helsingfors, en pågående bikt i Mexiko City och en mässa från en 

kyrka i Slovenien.62 

Två sidor i kapitlet vigs åt Jungfru Maria, författarna skriver om olika typer av avbildningar av 

Maria och om olika uppenbarelser av Maria runt om i världen. Kapitlet avslutas sedan med 

fakta om katolska kyrkan idag. Där kan man läsa att katolska kyrkan är utbredd över hela 

världen och ofta har anpassat sig till olika kulturer, till exempel står det ”I Afrika och Asien är 

den lokala musiken och motiv från den lokala bildvärlden festliga inslag i den katolska mässan”. 

Det berättas också att katolska kyrkan mer och mer anpassat sig till den moderna världen och 

att antalet medlemmar i Afrika, Asien och Latinamerika växer snabbt.63 

Katolska kyrkan tas upp i kapitlen som behandlar religion i Finland, både i det historiskt 

inriktade kapitlet och i det som fokuserar på nutiden. I kapitlet ”Kristendomens historia i 

                                                           
59 Holm et al., 2011 s.30–34 
60 Ibid., s. 62–65 
61 Ibid., s.66–67 
62 Ibid., 68–69 
63 Ibid., s.70–72 



26 

 

Finland” berättas det om att katolska och ortodoxa kyrkan tävlade om vem som först kunde 

kristna Finland och att tävlandet tog slut med freden i Nöteborg 1323 där Finlands västra delar 

tillföll det katolska Sverige medan de östra delarna kom att tillhöra det ortodoxa Novogorod 

och det förklaras att det är därför de östra delarna av landet än i dag är mer ortodoxa än övriga 

Finland. Under underrubriken ”Den katolska medeltiden” berättas det om att man under 

medeltiden byggde många kloster och kyrkor i Finland samtidigt som kyrkan organiserades.64 

Ett kort stycke utan tillhörande bild tar upp katolska kyrkan i Finland idag, antal medlemmar 

tas upp och att det finns katolska kloster i landet, som exempel ges birgittinersystrarna i Åbo.  

I Källsprång 9 tas den katolska kyrkans etik upp i korthet. Författarna skriver att katolska 

kyrkan betonar moraliska regler och att påvens ställningstaganden ofta blir normerande.65 

2.2.2 I Sverige  

 

Religion och Liv 8 ägnar fyra kapitel åt katolska kyrkan under huvudkapitlet ”Kristendomen 

blir världsreligion”. Kapitlen har rubrikerna ”Kloster, helgon och kättare”, ”Med korset som 

svärd”, ”Katolska kyrkan idag” och ”Katolska kyrkan i Sverige” och omfattar tillsammans 29 

sidor, varav sju sidor är fördjupningstexter och tre sidor består av inslaget ”Att fundera över” 

som återkommer på flera ställen i boken. Katolska kyrkan ges 10 procent av sidorna i Religion 

och Liv 8 och 7 procent av bokseriens sammanlagda sidantal. 

”Kloster, helgon och kättare” är det första kapitlet som kan sägas vara kopplat till katolska 

kyrkan. Föregående kapitel avslutas med romarrikets tudelning och västroms fall och en kort 

förklaring till hur det gick till när även kyrkan delades i en västlig och en östlig del. Det står 

inte uttryckligen att kapitlet ”Kloster, helgon och kättare” handlar om den västliga delen av 

kyrkan, men då det i huvudsak tar upp företeelser kopplade till katolska kyrkan har jag valt att 

behandla det under denna rubrik. 

Kapitlet inleds med berättelsen om den helige Antonius vars liv som eremit i enkelhet och 

fattigdom blev startskottet för klosterrörelsens uppkomst. Därefter tar kapitlet upp hur livet 

kunde se ut i ett kloster, med exempel från ett benediktinkloster. Det berättas att munkarna 

levde efter ledorden ”Be och arbeta!”, att de avgav klosterlöften och att de var duktiga på många 

saker, däribland att författa böcker och syssla med jordbruk. Till texten hör en tecknad bild av 

ett kloster. Texten om helgon inleds med en bild från ett traditionellt luciafirande och berättar 

                                                           
64 Holm et al., 2011, s.104–105 
65 Holm et al. 2012, s. 78 



27 

 

kort vad ett helgon är: ”Ett helgon är en person som har varit en särskilt from och märkvärdig 

människa under sin livstid”. Det förklaras att man kan be till helgon för att få hjälp med sina 

svårigheter och berättas kort om Jungfru Maria och därefter går kapitlet vidare till avsnittet om 

kättare. Kättare förklaras som personer som motsatte sig det överflödiga liv som kyrkans ledare 

levde och menade att ett kristet liv var ett liv i enkelhet. Under underrubriken ”Vad ville 

kättarna?” berättas det om den kritik kättarna framförde mot katolska kyrkan, bland annat mot 

helgonläran, tron på reliker och läran om skärselden. Sedan berättas det om hur kättarna 

utrotades och om påvens inkvisition på 1200-talet. Till stycket om kättarna hör dels en bild på 

en munk som dömer kättare till döden och dels en bild på katoliker vid Scala Sancta i Rom.66  

Kapitlet om kloster, helgon och kättare följs av inslaget ”Att fundera över” och där får eleverna 

bland annat fundera över Stanley Milgrams kända experiment där personer uppmanades ge 

elstötar till personer som svarade fel på frågor. Fördjupningsdelen som hör till kapitlet berättar 

om Franciskus av Assisi och om reliker och om relikvarier. 67 

I kapitlet ”Med korset som svärd” berättar författarna om korstågen. Kapitlets inledning tar upp 

islams expansion från och med 600-talet, som också syns på en karta som visar islams 

utbredning år 750. Det berättas sedan att påven Urban II år 1095 höll ett ”flammande tal” om 

hur muslimerna förstört kyrkan byggd på Jesu grav och att han uppmanade alla att bege sig till 

Jerusalem för att befria staden. Människorna som hörde talet skrek ”Gud vill det! Gud vill det!” 

och många greps av ”helig hänförelse” och ”brinnande lust” att bege sig till det heliga landet, 

står det i texten. Det berättas vidare att påven lovade syndernas befrielse till alla som deltog, 

men att det första korståget blev misslyckat och att korsfararna plundrade och mördade judar 

som de ansåg vara ansvariga för Jesu död. Under underrubriken ”Jerusalem i blodiga händer” 

beskrivs det andra korståget. De kristnas intåg i Jerusalem beskrivs med meningarna ”De satte 

genast igång med att döda alla som bodde där, både muslimer och judar. Mördandet pågick 

under flera dagar. En kristen författare och krigare som deltog skrev att de dödade så många 

människor att hästarna vadade i blod på gatorna. Korsfararna skyndade överlyckliga till Jesu 

grav, föll på knä och tackade Gud.” En tecknad bild som tar upp nästan ett helt uppslag skildrar 

korsfararnas framfart i Jerusalem med skadade och döda människor som ligger på gatorna, en 

brinnande synagoga och en korsriddare som attackerar en kvinna och hennes barn. Det berättas 

att stridigheterna pågick fram och tillbaka under två hundra år men att muslimerna till slut 

segrade. Kapitlet avslutas med att berätta att korstågen bidrog till att handeln mellan länderna 
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kring medelhavet ökade och att de bidrog till att kunskapen om islam ökade i Europa, men att 

de fortfarande ses som en skamlig del av historien.68 

Det återkommande inslaget ”Att fundera över” tar i det här kapitlet bland annat upp George 

Bushs användande av ordet ”crusade” i samband med 11 september-attacken som väckte ilska 

hos muslimer. Sidorna med fördjupningstexter går djupare in på orsakerna till korstågen, tar 

upp muslimernas toleranta inställning till judar och kristna och om de upptäckter av antikens 

kultur som korstågen förde med sig. Texten behandlar också det katolska prästcelibatet.69 

I kapitlet ”Katolska kyrkan idag” tas Vatikanstaten, påven, den katolska tron och sakramenten 

upp. Påven presenteras som den katolska kyrkans ledare och författarna tar kort upp hur styret 

av den katolska kyrkan fungerar, med kardinaler och biskopar och kyrkomöten. Under rubriken 

”Nej till abort, sex...” beskrivs åsikter som påven uttryckt och som skapat debatt. Det berättas 

att alla anhängare inte alltid håller med om påvens åsikter och som exempel på frågor det råder 

delade meningar om nämns preventivmedel, homosexualitet och skilsmässa. 70 

Av de sju sakramenten är det bikten som ges störst utrymme och tillägnas en egen sida där det 

detaljerat beskrivs hur en bikt går till. De andra sakramenten nämns bara i kortare ordalag. Som 

exempel kan nämnas att det om konfirmationen enbart skrivs ”Biskopen konfirmerar de unga. 

I Sverige sker det när ungdomarna är ungefär 15 år.” och om dopet ”Barnet döps av prästen, 

som öser vatten över barnets panna”.71.  

Kapitlet ”Katolska kyrkan i Sverige” beskriver en gudstjänst i den katolska församlingen i 

Uppsala efter att kort presenterat katolicismens historia i Sverige. Mest ingående berättar 

kapitlet om nattvarden under underrubriken ”Nattvarden, en offergudstjänst”. Nattvarden 

beskrivs levande och med målande adjektiv. Om ögonblicket där prästen höjer brödet och vinet 

och läser några rader ur Nya Testamentet skrivs ”Det är mässans höjdpunkt. Nu sker enligt de 

troende det oerhörda: brödet och vinet förvandlas till Kristi blod och kropp!” Nattvarden 

beskrivs också med orden ”mysterium” och som ”en helig handling”. 72 

Fördjupningssidorna som rör katolska kyrkan handlar om livet i kloster, om dopet och 

prästvigningens sakrament och om dogmer. De klosterordnar som tas upp är sådana som finns 

                                                           
68 Berg och Rundblom, 2011, s. 203–208 
69 Ibid., s. 209–211 
70 Ibid., s.215 
71 Ibid. s. 214 
72 Ibid. s. 218–219 
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i Sverige och det berättas kort om varje ordens historia. 73 Under rubriken ”Dopet- att räddas ur 

djävulens våld” ges mer fakta om dopet än det som gavs tidigare i kapitlet. 74 

På sidan med frågor att fundera över ges eleverna möjlighet att fundera över bikten, celibatet, 

kvinnliga präster och helighet. I samband med celibatet ställs frågan: ”Katolska kyrkan har 

skakats av rapporter om att många präster begått sexuella övergrepp mot barn. Kan celibatet ha 

något med detta att göra?” och eleverna uppmanas att tänka kring vad man kan göra om man 

misstänker att vuxna gör sexuella närmanden mot barn. Under rubriken ”Vad är heligt?” ges 

eleverna möjlighet att reflektera över vad begreppet heligt innebär. Intill texten syns en bild ur 

Elisabeth Olsson Wallins utställning Ecce Homo och det berättas kort om utställningen och 

reaktionerna och eleverna får, angående bilderna, frågan ”Var det bra eller dåligt att de ställdes 

ut i kyrkan?”.75 

2.2.3 Analys 

 

Texterna om katolska kyrkan i Källsprång och i Religion och Liv är sett till innehåll relativt 

lika. Båda bokserierna lägger ungefär lika många sidor på katolska kyrkan och båda berättar 

om ungefär samma saker faktamässigt, som till exempel korstågen, sakramenten och 

klosterväsendet. Den stora skillnaden är exakt vad böckerna lyfter fram, och på vilket sätt de 

gör det. 

Kapitlet som tar upp klosterväsendet i Källsprång visar bilder av både munkar och nunnor, både 

illustrationer och fotografier tillhör kapitlet. I Religion och Liv finns bilder av munkar och 

nunnor endast på fördjupningssidorna. Nunnor omnämns inte alls i kapitlet ”Kloster, helgon 

och kättare” men ges lite utrymme i fördjupningsdelen som hör till kapitlet ”Katolska kyrkan 

idag” där det berättas om livet som munk eller nunna. Även om den finska boken inte tar upp 

nunnor i lika hög grad som munkar ges de utrymme redan under rubriken som berättar om 

klosterväsendets allra första tid, medan den svenska boken förpassar nunnorna från kapitlet där 

klostrens historia tas upp till fördjupningssidorna i ett annat kapitel. Att förbise kvinnors historia 

sänder ut signaler att den inte är lika betydelsefull och intressant som männens.  

Helgon är något som Källsprång lägger stor vikt vid, exemplen med olika typer av avbildningar 

av helgon tar upp ett helt uppslag. Uppslaget visar på mångfald dels i religiös konst men också 

i motiven, både kvinnliga och manliga helgon avbildas och helgon som har levt under allt från 
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200-talet till 1900-talet finns representerade. Dessutom ges Jungfru Maria två sidor i kapitlet 

”Katolska kyrkan” som handlar om katolska kyrkan idag. I Religion och Liv finns endast en 

bild på ett helgon, en bild från ett luciafirande med en kort bildtext som berättar om Lucia. 

Texten som berättar om vad ett helgon är är kortfattad. Visst är Lucia ett katolskt helgon, men 

luciafirandet på bilden är ett skandinaviskt sådant och har idag väldigt lite med katolska kyrkan 

att göra. Helgonens betydelse inom katolska kyrkan tonas här kraftigt ned genom att dels inte 

gå speciellt djupt in på ämnet och dels genom att inte visa någon bild som egentligen kan 

kopplas till katolska kyrkan. Framställningen av helgonens betydelse är således något som 

skiljer bokserierna åt. 

Alla sju sakramenten tas upp i de båda böckerna. Äktenskapet, prästvigningen, bikten och de 

sjukas smörjelse beskrivs ungefär likadant i de båda böckerna, men anmärkningsvärt är att 

dopet, nattvarden och konfirmationen beskrivs mycket mindre ingående i den svenska boken 

jämfört både med övriga sakrament i samma bok och med motsvarande sakrament den finska 

boken. Med tanke på att eleverna som läser Källsprång tillhör den evangeliska-lutherska kyrkan 

vore det inte helt konstigt om de tre sakramenten där inte förklarades närmare, då eleverna 

underförstått har någon typ av relation till den protestantiska varianten av dessa sakrament, men 

författarna till Källsprång berättar till exempel att barnet kan få sitt namn av något helgon vid 

dopet och att konfirmationen bekräftar dopet senare i livet. Eleverna som läser Religion och Liv 

läser som bekant enligt icke-konfessionell läroplan och det kan således inte antas att de har 

någon kännedom om sakramenten sedan tidigare. Ändå beskrivs konfirmationen enbart med 

orden ”Biskopen konfirmerar de unga. I Sverige sker det när ungdomarna är ungefär 15 år.”, 

och både nattvarden och dopet i liknande korta ordalag. Nattvarden går författarna in på i 

kapitlet efter när en gudstjänst beskrivs, och den katolska synen på dopet beskrivs som en del 

av kapitlets fördjupning. Konfirmationen förklaras aldrig. Det verkar som att författarna utgår 

från att eleverna redan har viss kännedom om dessa delar av kristendomen, eftersom de inte 

tycker att de behöver introduceras på samma sätt som till exempel de sjukas smörjelse eller 

prästvigningen som förklaras redan i listan över sakrament. Detta kan ses som ett tecken på den 

svenskhetsdiskurs Karin Kittelman Flensner skriver om, en diskurs i vilken man utgår från att 

alla elever har någon typ av relation till företeelser relaterade till kristendomen. 

Religion och Liv lyfter på många ställen kritik av katolska kyrkan, något som inte förkommer i 

Källsprång vilket stämmer överens med det Heidi Enbacka skriver i sin avhandling om de 

finska och svenska läroplanerna. De historiska avsnitten lyfter upp kättarna och på vilka grunder 

de kritiserade den katolska kyrkan och i kapitlet om katolska kyrkan idag lyfts påvens 
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kritiserade uttalanden om till exempel abort. I läroboken från Finland syns däremot ingen kritik 

av katolska kyrkan över huvud taget, Det är säkert inte helt ovanligt att eleverna hört om till 

exempel ifrågasättandet av de åsikter påven yttrat och det är bra att lyfta diskussionen i 

klassrummet, men liknande kritik lyfts inte i samma utsträckning när det kommer till de andra 

kristna kyrkorna i Religion och Liv. Som exempel kan nämnas att kvinnopräster inte tillåts i 

varken katolska eller ortodoxa kyrkan, men det är i samband med katolska kyrkan eleverna får 

möjlighet att diskutera frågan under inslaget ”Att fundera över”. Frågan lyfts också under ”Att 

fundera över” i samband med protestantiska kyrkan, men då ställs regelrätta frågor som ”Vad 

kan motståndet mot kvinnliga präster bero på?” medan diskussionsmaterialet i samband med 

katolska kyrkan enbart består av påståenden att ta ställning till. Påståendena är av karaktären 

”Män passar bättre för vissa uppgifter, kvinnor för andra.”. Katolska kyrkan blir här förknippad 

med omotiverade ställningstaganden, till skillnad från protestantiska kyrkan där frågorna som 

ställs öppnar upp för reflektion kring varför något är som det är. Katolska kyrkans argument för 

sina ställningstaganden tas över huvud taget inte upp. Konsekvensen av att enbart redovisa 

kritik utan att presentera någon typ av respons eller motargument ger bara den ena sidan av 

debatten och bilden av katolska kyrkan blir på så sätt inte fullständig. Att Ecce Homo-

utställningen placeras under kapitlet om katolska kyrkan är även det uppseendeväckande då 

kritiken mot den kanske främst kom från frikyrkligt håll och inte från katolskt, något som även 

det gör att katolska kyrkan blir förknippad med en kritisk ståndpunkt. 

I både Källsprång och Religion och Liv tas korstågen upp. Texten i Källsprång är genomgående 

mer kortfattad och koncentrerad på att återge fakta än Religion och Liv som ofta målar upp 

livfulla bilder av händelseförlopp och företeelser. Extra tydligt är det i avsnitten om korstågen 

där Källsprång konstaterar när korståget då Jerusalem intogs skedde, hur många som gav sig 

av och kom fram och att korsfararna ofta var grymma och att orsakerna bakom korstågen inte 

var helt hedervärda. Religion och liv målar med både bild och text upp en fasansfull bild av 

korstågen, en bild där folk efter påvens brandtal drabbas av ”helig hänförelse” och ”brinnande 

längtan” genast beger sig av för att göra som påven sagt. Det beskrivs hur hästarna vadar i blod 

på Jerusalems gator och de tillhörande bilderna hjälper till att förstärka berättelsen. Författarna 

skapar en mycket målande beskrivning av korstågen, men berättar också om korstågens positiva 

sidor som till exempel återupptäckandet av antikens kulturarv, något som inte nämns i 

Källsprång. Värt att nämna är dock att de målande beskrivningarna inte existerar på samma sätt 

till exempel när mission tas upp i kapitlet om protestantiska kyrkan. Även om 

missionsverksamheten inte var lika våldsam som korstågen så är imperialismens tid med tanken 
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om att omvända ”primitiva” folk till kristendomen något som också skulle vara gynnsamt att 

berätta om på ett liknande sätt.  Att lyfta fram Stanley Milgrams experiment om lydnad i 

samband med katolska kyrkan bidrar även det till bilden av katolska kyrkan som 

auktoritetstrogen kyrka. Även om experimentet i sig inte handlar om religion är det i ett kapitel 

om katolska kyrkan författarna har valt att placera det, och inte i samband med till exempel 

etikavsnittet. Skildringen av korstågen får det historiska händelseförloppet att kännas levande, 

men tillsammans med med kritiken av katolska kyrkan och Milgrams experiment skapas en bild 

av katoliker som en grupp som blint följer påvens ord och katolicismen framställs som en 

kristen inriktning som genom historien varit mycket våldsam och än idag har åsikter som starkt 

skiljer sig från kristendomens övriga kyrkor. Det är en bild som inte alls liknar framställningen 

av katolska kyrkan i Källsprång som istället förmedlar en bild av katolska kyrkan som inte 

skiljer sig alltför mycket från ortodoxa och protestantiska kyrkan annat än när det kommer till 

kyrkans läror. 

Religion och Liv lyckas i högre grad än Källsprång levandegöra kyrkan i dagens samhälle 

genom att beskriva en katolsk gudstjänst som äger rum i Uppsala med både text och bild. 

Källsprångs avsnitt om katolska kyrkan idag beskriver kyrkan i runt om i världen, och även om 

katolska kyrkan tas upp i kapitlet om tro i Finland idag så är det stycket väldigt kort och saknar 

tillhörande bilder. Bilden av katolska kyrkan som ges av Källsprång är istället en kyrka som 

främst finns utanför Finland, där den levandegörs med bilder från kyrkorum och ceremonier 

från hela världen. De olika prioriteringarna kan kanske ha att göra med katolska kyrkans storlek 

i respektive land, den är nämligen 10 gånger så stor i Sverige jämfört med i Finland. 

2.3 Ortodoxa kyrkan 
 

2.3.1 I Finland 

 

Ortodoxa kyrkan tas i den finlandssvenska läroboksserien Källsprång upp i boken skriven för 

årskurs 8. Kyrkan ges ett kapitel som enbart vigs åt ortodoxa kyrkan men nämns också i kapitlet 

”Tro i Finland” och delar kapitlet ”Kyrkans splittring” med katolska kyrkan. Den ortodoxa 

kyrkans etik tas upp kort i Källsprång 9. Sammanlagt rör det sig om omkring 10 sidor som vigs 

åt ortodox kristendom. Det motsvarar 8 procent av boken för årskurs 8 som handlar om 

kristendomen och 3 procent av bokserien som helhet. 

Kapitlet om ortodoxa kyrkan inleds med en bild av interiören i Dickursby ortodoxa kyrka. 

Eleverna uppmanas att jämföra det ortodoxa kyrkorummet med det lutherska. Som hjälp 
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hänvisas till en bild av en luthersk kyrka i en annan del av boken. På samma uppslag syns en 

karta över ortodoxa kyrkans utbredning i Europa. Det berättas vidare om ortodoxt kristnas tro 

och liv. Det konstateras att kärnan i den ortodoxt troende människans andliga liv är 

gudstjänsten, att påsken är den viktigaste högtiden och det berättas kort om ikoner, böneljus 

och oljelampor. Texten kompletteras med bilder på en ikon målad i ett ortodoxt kloster i östra 

Finland, ett böneljus och en korsprocession som äger rum i ryska Solovetskij.76 

Nästa uppslag behandlar ortodoxa kyrkas mysterier, som alla beskrivs i ett kort stycke vardera. 

Alla mysterier beskrivs sakligt och stycken är ungefär lika långa. Det som tas upp är hur 

mysteriet utförs och vad det innebär. Som exempel kan nämnas att stycket om dopet inleds med 

meningen ”Vid dopet sänks barnet ner i välsignat vatten tre gånger, och efter det är barnet 

medlem i kyrkan” och om myrrasmörjelsens mysterium sägs det att ”i denna förrättning får 

barnet den helige Andens gåva, som hjälper det i det andliga livet”. Bilderna som hör till texten 

om mysterierna utgörs av en bild från ett bröllop i Ukraina och en bild från ett ortodoxt dop.77 

Vidare tar kapitlet upp det ortodoxa klosterväsendet. Det berättas att Basileios den store är det 

ortodoxa klosterväsendets fader och kort om hur man blir munk eller nunna, från novistid till 

klosterlöften. Avsnittet avslutas med att berätta att det finns två ortodoxa kloster i Finland, ett 

för nunnor och ett för munkar. Till texten hör en bild från munkklostret Athos i Grekland.78 

Kapitlet avslutas med sju frågor, de första frågorna är faktabaserade och handlar om det som 

kapitlet berört medan de sista frågorna är frågor att fundera över själv. Ett exempel på den 

senare typen av fråga är: ”Ortodoxa kyrkan är den ena av de två folkkyrkorna i Finland och 

samtidigt ändå en minoritetskyrka. Fundera över vilka goda och dåliga sidor det har.” 

I kapitlet om kyrkans splittring behandlas främst de orsaker som ledde fram till att kyrkan 

delades upp i en östlig och västlig del. Dels tas konflikten som rörde vem som var kyrkans 

högsta ledare upp, men också andra orsaker som språkliga skillnader, skillnader i 

trosbekännelser, oenighet kring nattvardsbrödet och politiska skeenden tas upp som bidragande 

orsaker till kyrkans delning. Kapitlet avslutas med bilder från katolska och ortodoxa kyrkan. 

Bilderna från ortodoxa kyrkan föreställer en grupp prästmunkar i traditionella kläder som håller 

upp en ikon, en kvinna som tänder ett böneljus under gudstjänsten på julafton och en ikonbild 

av jungfru Maria bredvid en katolsk avbildning av samma motiv.79 
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Ortodoxa kyrkan tas även upp i kapitlet ”Tro i Finland”. Där berättas det att ortodoxa kyrkan 

är Finlands andra stadskyrka och att den funnits i Finland i över 1000 år. Författarna skriver att 

många ortodoxa kloster hamnade på den ryska sidan av gränsen efter fortsättningskriget men 

att några av dem flyttade till nya platser. Det konstaterats att ortodoxa kyrkans medlemsantal 

sjunkit i många år men att det nu börjat växa igen eftersom många ryska invandrare ansluter sig 

till kyrkan. 

Om den ortodoxa kyrkans etik skrivs det kortfattat i Källsprång 9. Där står att ortodoxt kristna 

vill låta det heliga genomsyra allt och sträva mot att bli mer som Kristus genom att till exempel 

delta i liturgin och sakramenten.80 

2.3.2 I Sverige 

 

Under huvudkapitlet ”Kristendomen blir världsreligion” i Religion och Liv för årskurs åtta hittar 

man det kapitel som tar upp ortodoxa kyrkan. Kapitlet omfattar totalt 8 sidor, varav en sida 

består av det återkommande inslaget ”Att fundera över” och tre sidor utgör kapitlets 

fördjupningsdel. 8 sidor motsvarar 3 procent av Religion och Liv 8 och 2 procent av bokseriens 

totala antal sidor. 

Kapitlets huvuddel består av beskrivningar av ett urval av ortodoxa kyrkans riter och ritualer. 

En vanlig söndagsgudstjänst, påskfirandet och ett dop med konfirmation är det författarna tar 

upp. Kyrkans splittring beskrivs i korthet och dessutom vad de ortodoxt kristna tror på. 

Riterna är beskrivna på ett målande sätt med många adjektiv. Enbart det inledande stycket 

innehåller adjektiven ”praktfulla”, ”doftande”, ”vackra”, ”färgsprakande” och ”stämningsfulla” 

för att beskriva olika delar av det ortodoxa gudstjänstfirandet.81 Beskrivningarna är hämtade 

från en gudstjänst i ortodoxa kyrkan i Aten och det berättas hur gudstjänsten olika moment går 

till och vad de symboliserar. Under underrubriken ”Åskådare eller deltagare?” diskuteras det 

huruvida de ortodoxa gudstjänstbesökarna spelar en passiv roll eller inte eftersom de inte deltar 

i till exempel bön och sång i speciellt hög utsträckning. Författarna förklarar att så är inte fallet: 

”Tvärtom, hon eller han känner sig som en deltagare i ett gripande drama, där Gud själv är med” 

och menar att det aktiva deltagandet är något som i hög grad sker i människans inre.82. Även 

påskfirandet och dopet är beskrivna i dramatiska ordalag. En sekvens i mässan på 

påskaftonskvällen beskrivs på följande sätt: ”Det blir alldeles tyst. Alla står och väntar - med 
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ett vaxljus i handen. Plötsligt tänder prästen ett ljus. Det betyder att påskdagen har börjat och 

att Jesus har uppstått. Jesus lever igen!”.83 Om dopets betydelse skriver författarna ”Nu anses 

pojken ha blivit frälst. Han är räddad ur djävulens våld och har kommit under Guds och kyrkans 

trygga beskydd”.84 Bilderna på uppslaget föreställer ett ortodoxt dop i en kyrka i Stockholm 

och Vasilijkatedralen i Moskva. 

Under rubriken ”Hur blev de ortodoxa kyrkorna till” beskrivs kyrkans splittring kort, det 

berättas att katolska kyrkan leds av påven och att det inom den ortodoxa finns olika patriarker. 

Det skrivs under samma rubrik vad de ortodoxt kristna tror på och att de likt katolska kyrkan 

har sju sakrament som kallas för mysterier. I följande stycke räknas en del av mysterierna upp, 

dopet, konfirmationen och nattvarden nämns och efter det skriver författarna ”Skilsmässa kan 

tillåtas, men den måste godkännas av kyrkan innan man får gifta om sig.  En präst får vara gift, 

men han får inte gifta sig efter prästvigningen.” Om dessa meningar syftar på mysterierna 

äktenskapet och prästvigningen eller rent generellt på vad ortodoxa kyrkan anser är oklart. 

Bikten och de sjukas smörjelse tas inte upp. 85 

På fördjupningssidorna beskrivs kyrkans delning i öst och väst mer ingående, där sägs att det 

genom historien funnits motsättningar mellan de katolska och ortodoxa kyrkorna. Den 

motsättning som tas upp är konflikten om vem som egentligen ska ses som kyrkans ledare och 

det berättas om hur patriarken och påven bannlyst varandra men att de möttes i Jerusalem 1964. 

Fördjupningen tar även upp hur nattvardsbrödet tillreds och vad en ikon är. 86 

Inslaget ”Att fundera över” tar upp frågor som rör människans behov av upprepning och kopplar 

det till det faktum att den ortodoxa mässan är likadan från söndag till söndag. Bland annat ställs 

frågan: ”I många hem går julfirandet till på samma sätt år efter år. Är det bra för barn med 

sådana återkommande händelser som går till på exakt samma sätt år efter år?” och eleverna får 

också fundera över varför det är så viktigt att Kalle Anka visas samma tid varje julafton. Kopplat 

till dopet som beskrivits tidigare i kapitlet uppmanas eleverna att fundera över övergångsriter 

och författarna skriver att riterna fortfarande kan betyda något även för de som inte tror på den 

ursprungliga innebörden. Som exempel ges kyrklig vigsel och begravning och konfirmation. 

”...man kan fråga sig hur många konfirmander som skulle välja att konfirmera sig om de inte 
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86 Ibid., s. 227–228 



36 

 

hade släktingar som ville att de skulle göra det och om de inte fick några presenter?” står det 

om konfirmationen. 87 

2.3.3 Analys 

 

Det syns tydliga skillnader i framställningen av ortodox kristendom i lärobokserierna 

Källsprång och Religion och Liv. Båda serierna har faktamässigt valt att lyfta ungefär samma 

saker, mysterierna och kyrkans splittring är områden som tas upp i båda böckerna. Sättet de tas 

upp på skiljer sig dock markant åt. Det mesta som rör kyrkans splittring i den svenska boken 

går under fördjupningsdelen, något som signalerar att det är svårare att förstå än resterande del 

av kapitlet. Den enda orsaken till splittringen som anges är oenigheten om vem som var kyrkans 

högsta ledare, andra orsaker har helt utelämnats. Som jämförelse kan nämnas att orsakerna till 

reformationen som beskrivs mer utförligt med både fokus på motsättningar i tron och i den 

religiösa praktiken. Att reducera kyrkans splittring till ett utdraget gräl mellan påven och 

patriarken ger endast en ytlig bild av konflikten och skapar en bild av splittringen som en tävling 

mellan två maktlystna män. I den finska boken räknas fler orsaker till delningen upp vilket ger 

en mer mångfacetterad bild av kyrkorna och orsakerna till att de gick skilda vägar, dessutom 

ges det historiska skeendet ett eget kapitel vilket signalerar att det är viktigt. När det kommer 

till ortodoxa kyrkans mysterier nämns inte alla i den svenska boken, medan de i den finska 

beskrivs vart och ett. Kanske ansåg författarna till Religion och Liv att det räckte med 

genomgången av katolicismens sakrament som tagits upp några sidor tidigare eftersom de 

nästan motsvarar varandra. 

Den svenska boken har valt att i hög grad fokusera på hur riter och högtider firas inom den 

ortodoxa kyrkan och beskriver dem utförligt. Sådana inslag saknas i den finska boken som är 

mer inriktad på direkta fakta. Användningen av målande adjektiv i Religion och Liv skapar en 

bild av ortodoxa kyrkan som en kyrka där mycket händer. Författarna beskriver dels saker som 

händer i kyrkorummet och dels saker som händer med den troende, bland annat att den troende 

känner sig ”som en deltagare i ett gripande drama”. De ingående beskrivningarna av både 

kyrkorummet, ceremonierna och de troendes känslor är inslag som inte förekommer på samma 

sätt i kapitlen om de andra kyrkorna. Bilden av ortodoxa kyrkan blir betydligt mer exotisk, 

färgstark och dramatisk än bilden av katolska och protestantiska kyrkan. De drag av orientalism 

Mikael Pääkkönen upptäckte i samband med att han undersökte framställningen av de kristna 

kyrkorna i sin C-uppsats kan sägas existera även i boken anpassad efter Lgr11. I kombination 

                                                           
87 Berg och Rundblom, 2011, s.226 
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med den avskalade bilden av protestantiska kyrkan som framställs stå närmast i förbund med 

den svenska kontexten blir framställningen av ortodoxa kyrkan ännu mer exotisk. Källsprångs 

framställning av ortodoxa kyrkan är neutralare och mer samstämmigt med kapitlen om katolska 

och protestantiska kyrkan, kanske ligger ortodoxa kyrkan närmare den finska kontexten 

eftersom den tillsammans med evangeliska-lutherska kyrkan är en av landets statskyrkor. Detta 

till trots ägnar Källsprång ungefär lika många sidor åt ortodoxa kyrkan som Religion och Liv. 

Den ortodoxa kyrkan framställs genom denna lägre prioritering som den mindre viktiga 

statskyrkan när till och med katolska kyrkan, med förhållandevis få medlemmar i Finland, 

tillägnas 20 sidor mer än den ortodoxa.  

De frågor som ställs under Religion och Livs inslag ”Att fundera över”, är löst relaterade till 

ortodoxa kyrkan. Att inslaget inte enbart handlar om det tillhörande kapitlet är något som syns 

på flera ställen i bokserien, så det är inget unikt. I relation till Karin Kittelman Flensners 

forskning går det här att ana både den kristendomsdiskurs och den sekularistiska diskurs hon 

beskriver i sin avhandling. Dels är frågorna starkt kopplade till kristendomen, med referenser 

till att till exempel gifta sig i kyrkan och jultraditioner, och dels utgår man från att religiösa riter 

har förlorat sin betydelse och inte betyder samma sak idag som förut genom att till exempel 

ställa den nästan retoriska frågan om hur många ungdomar som skulle konfirmera sig om de 

inte fick presenter. Frågorna bidrar till att skapa en bild av att det är normalt att på något plan 

kunna relatera till de kristna högtiderna och riterna men samtidigt att det är annorlunda att till 

exempel konfirmera sig för att man är troende. 

Religion och Liv med sina målande exempel får ortodoxa kyrkan att kännas levande. De 

beskrivna riterna utspelar sig i både en ortodox kyrka i Sverige och i Grekland vilket visar på 

kyrkans utbredning. De orientalistiska dragen i framställningen bidrar dock till att distansera 

den något från den svenska kontexten. Även Källsprång skapar en bild av den ortodoxa kyrkan 

som levande men på ett mer faktacentrerat sätt genom att till exempel berätta om ortodoxa 

kyrkan i Finland och genom rikligt användande av bilder från ortodoxa kyrkor och riter både i 

Finland och runt om i Europa.  
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3: Sammanfattning och slutsatser 
 

3.1 Sammanfattning och diskussion  

 

Den här uppsatsen ämnade att med hjälp av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalytisk 

metod jämföra två utvalda läroboksserier, Källsprång från Finland och Religion och Liv från 

Sverige.  

 

 Källsprång 8 Källsprång 

totalt 

Religion och 

Liv 8 

Religion och 

Liv totalt 

Protestantiska 

kyrkan 

30% 11% 15% 11% 

Katolska 

kyrkan 

27% 9% 10% 7% 

Ortodoxa 

kyrkan 

8% 3% 3% 2% 

Tabell 3.1 Andelen sidor som ägnas åt de olika kyrkorna i de båda bokserierna 

Den kvantitativa delen av innehållsanalysen sammanställs i tabell 3.1. Tydligt är att de 

protestantiska kyrkorna ges störst andel sidor i de båda läroböckerna för åk 8. Andelen sidor är 

betydligt högre i Källsprång 8 än i Religion och Liv 8, men sett till läroboksseriernas totala 

sidantal ges de protestantiska kyrkorna lika stort utrymme. Även när det gäller de andra 

kyrkorna är andelen sidor högre i Källsprång 8 än i Religion och Liv 8, men för serierna som 

helhet är andelen nästan lika stor. Gemensamt för båda bokserierna är att protestantiska kyrkan 

ges störst utrymme, katolska kyrkan näst störst och ortodoxa kyrkan minst. 

Vad gäller den kvalitativa delen av analysen kan sägas att bokseriernas framställningar i hög 

grad skiljer sig åt, även om det finns en del likheter. Det som tas upp av protestantiska kyrkans 

historia är till exempel relativt lika i de båda bokserierna. Skillnaderna ligger främst i att den 

svenska bokserien lägger störst fokus på berättelsen om Luthers liv, medan bokserien från 

Finland lyfter fram reformationen som historisk process med bakgrund och följder. De största 

skillnaderna kan dock ses i framställningen av protestantiska kyrkan i respektive land idag. 

Källsprång 8 beskriver i positiva ordalag en kyrka i förändring medan Religion och Liv 8 

beskriver en kyrka vars betydelse är utdaterad. Begreppet sekularitet lyfts endast i samband 

med lutherska kyrkan i båda bokserierna, men i högre grad i Religion och Liv. Hur kyrkan och 

religiositeten förändrats i dagens samhälle är också något som endast lyfts i samband med 
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lutherska kyrkan i båda bokserierna, något som framställer den som mer progressiv jämfört med 

de övriga inriktningarna.  

Bilden av katolska kyrkan som förmedlas av Religion och Liv är skiljer sig mycket från den 

som ges av Källsprång. Den svenska boken målar upp en bild av katolska kyrkan som en kyrka 

som historiskt varit mycket våldsam och som idag är kritisk till saker som förknippas med ett 

modernt samhälle, som preventivmedel och abort. Den finska bokens framställning av 

katolicismen innehåller färre målande beskrivningar än den svenska, och berör över huvud taget 

inte kontroversiella ämnen. Detta stämmer väl överens med det Heidi Enbacka såg i sin 

diskursanalys av läroplanerna från Finland och Sverige, där den svenska läroplanen lyfter upp 

kritik på ett sätt som inte görs i den finska. Den katolska kyrkan levandegörs i dagens Sverige 

genom att berätta om och visa bilder från en katolsk gudstjänst i landet. Den katolska kyrkan i 

dagens Finland tas visserligen upp i kapitlet om tro i Finland idag, men detta mycket kort. 

Katolska kyrkan framställs i den finländska bokserien som något som främst finns i andra 

länder. 

Ortodoxa kyrkan är den kyrka som ges minst utrymme i båda bokserierna. Den svenska boken 

målar med beskrivande adjektiv upp en närmast orientalistisk bild av kyrkan, något som 

distanserar den främst från den avskalade beskrivningen av Svenska kyrkan idag. Den finska 

bokens bild av kyrkan är mer faktacentrerad och saklig. Ett dop i en ortodox kyrka i Stockholm 

beskrivs i den svenska boken, vilket visar på kyrkans existens i dagens Sverige. I Källsprång 

visas bland annat bilder från ortodoxa kloster i Finland och kyrkan tas upp i kapitlet ”Tro i 

Finland”, men detta relativt kort trots att kyrkan är en av landets två statskyrkor. 

För att återknyta till uppsatsens teoretiska utgångspunkter kan konstateras att av de diskurser 

som identifierats av Karin Kittelman Flensner är det svensk- och finskhetsdiskursen och den 

sekularistiska diskursen som är mest framträdande. Den andliga diskursen är överhuvudtaget 

inte synlig, begreppet ”andlig” lyfts endast kortfattat i Källsprång men ingen diskurs kring 

andlighet kan identifieras i böckernas innehåll. Den sekularistiska diskursen är mycket mer 

framträdande i den svenska boken än i den finska, förmodligen på grund av att den finska boken 

är skriven för elever inom ett religiöst samfund. Diskursen förekommer främst i samband med 

protestantiska kyrkan. Svenskhetsdiskursen och finskhetsdiskursen framträder i båda 

bokserierna, även de främst i samband med protestantiska kyrkan, men även i kapitlet om 

katolska kyrkan i Religion och Liv. Författarna till Religion och Liv utgår till exempel från att 

eleverna känner till konfirmationen sedan tidigare och i Källsprång är det den evangeliska-

lutherska kyrkan som ses stå i närmast förbund med den finländska religiositeten. Att 
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Källsprång utgår från att alla i klassrummet kan relatera till luthersk kristendom och ger den 

hög prioritet får dock ses som mindre förvånande än att Religion och Liv gör det, den är trots 

allt skriven för medlemmar i den evangeliska-lutherska kyrkan. 

Protestantiska kyrkan framställs i båda länderna som den kyrka som ligger närmast det finska 

respektive svenska samhället. Det är således möjligt att tänka sig att den ortodoxa och katolska 

kyrkan skulle framställas som lika ”annorlunda” i båda bokserierna. Ändå skiljer sig Religion 

och Livs framställningar av den ortodoxa och katolska kyrkan från framställningarna i 

Källsprång. Vad kan detta bero på? Skillnaderna skulle kunna härledas till den kontext 

böckerna är skrivna för. Källsprång är skriven för ett sammanhang där inte bara det lutherska 

utan även det religiösa är norm. Majoriteten av eleverna som tar del av den evangeliska-

lutherska religionsundervisningen deltar till exempel också i kyrkans konfirmandundervisning. 

Den kristna livsåskådningen gör att katolska och ortodoxa kyrkan är lätta att relatera till då de 

ligger nära den åskådning böckerna författats för. Religion och Liv är skriven för en icke-

konfessionell kontext, där den lutherska kyrkan ges lika stort utrymme som i den finska 

bokserien samtidigt som det sekulära ställs i nära relation till just den lutherska kristendomen. 

Normen blir här en slags outtalad luthersk sekularitet, en norm som befinner sig långt från den 

religiösa ortodoxa och katolska kristendom som framställs i bokserien. Katolska och ortodoxa 

kyrkan blir annorlunda inte bara för att de inte är protestanter utan också för att de är troende. 

Jag vill mena att det inte är den lutherska kyrkans särställning som bidrar till att det katolska 

och ortodoxa framställs annorlunda i den svenska bokserien, utan framställningarna är beroende 

av den sekulära diskurs som är betydligt mer närvarande i Religion och Liv jämfört med i 

Källsprång. 

3.2 Slutsatser 

 

De två frågeställningar som ställdes i uppsatsens inledning var hur den protestantiska, katolska 

och ortodoxa kyrkan framställs i två utvalda läroboksserier från Finland och Sverige jämfört 

med varandra och hur läroböckerna framställer inriktningarna i dagens samhälle i respektive 

land. Slutsatserna som kan dras efter avslutad analys är att böckerna skiljer sig åt på flera 

punkter vad gäller framställningen av kristendomens tre stora inriktningar. Övergripande kan 

sägas att Religion och Liv genom målande beskrivningar förmedlar en bild av tre kristna grupper 

som skiljer sig mycket åt, både sinsemellan och jämfört med den finska bokserien vars 

framställningar är mer sakliga och samstämmiga. På vissa punkter är bokserierna lika, den 

kvantitativa analysen visar att de båda ger protestantiska kyrkan mest utrymme, katolska kyrkan 
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näst störst och den ortodoxa kyrkan minst. Båda ställer dessutom den lutherska kyrkan i nära 

förbund med att vara finsk respektive svensk och lyfter dessutom sekularitet enbart i samband 

med lutherska kyrkan. Samtliga tre kyrkor tas upp som en del av dagens samhälle i Sverige och 

Finland, men den orientalistiska framställningen av ortodoxa kyrkan i den svenska bokserien 

och det knappa utrymme som ägnas åt katolska kyrkan i Finland i den finska bokserien 

distanserar dessa kyrkor från respektive land idag. 

Några generella slutsatser är svåra att dra av en innehållsanalys av endast två bokserier, för en 

mer heltäckande bild skulle ett större urval böcker vara nödvändigt. Syftet med den här 

uppsatsen var att skapa en klarare bild av om och hur en icke-konfessionell läroboksserie från 

Sverige skiljer sig från en läroboksserie från Finland författad för evangeliska-lutherska elever. 

Jag har visat på böckernas likheter och skillnader endast med fokus på kristendomen, för att 

ytterligare bredda förståelsen av finska och svenska läroböckers likheter och olikheter skulle 

läroboksserierna som helhet kunna studeras.  
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