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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning 

läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de 

fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare 

forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur 

religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. Det har även tidigare undersökts 

om läroböcker i religionskunskap beskriver de fem världsreligionerna som idéer eller människor och 

om perspektiven lära om och lära från religion förmedlas i läromedel. 

 

I denna studie tillämpas en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka vilket meningserbjudande 

som text och bild förmedlar. Materialet som ligger till grund för studien är fyra läroböcker 

avsedda för religionskunskap i årskurs 4–6. Analysen har genomförts med hjälp av två kodnings-

scheman, ett för bild och ett för text. Dessa scheman har konstruerats utifrån definitioner av 

substantiell och funktionell religionsförståelse, där den första handlar om vad religion är och den 

andra om vad religion gör. Dessutom har Ninian Smarts sju dimensioner av religion använts och 

förgrenats för att generera studiens kodningsscheman. Vidare har en komparativ analys även 

tillämpats för att undersöka meningserbjudandets kongruens mellan bild och bildtext.  

 

Resultatet i denna studie visar att substantiell religionsförståelse dominerar i alla läroböckers 

skriftliga text. Vad gäller läroböckernas bilder får funktionell religionsförståelse ett mer likställt 

utrymme än vad det får i text. I två av studiens fyra läroböcker återfinns funktionell förståelse 

även i störst utsträckning bland bilder. Resultatet visar även att meningserbjudandet som 

förmedlas i läroböckernas bild och bildtext har högre överrensstämmelse än avvikelse, vilket 

innebär att bilder i större utsträckning inkluderar bildtext som förmedlar samma religions-

förståelse. Slutsatsen är att det finns ett behov av större balans mellan belysta religionsförståelser, 

men att det är naturligt att skriftlig text förmedlar substantiell förståelse för att behålla ett 

objektivt förhållningssätt, medan bilder erhåller större funktionell religionsförståelse då 

läromedelsförfattarna rimligtvis vill illustrera individer som religionen berör. 
 
Nyckelord: religion, årskurs 4–6, läromedelsanalys, substantiell, funktionell, religionsförståelse. 
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1. Inledning 

Sedan 1991 saknas en statlig läromedelsgranskning i Sverige (Skolvärlden, 2014). Ansvaret på att 

granska vilka läromedel som korrelerar med läroplanens centrala innehåll, värderingar och 

kunskapskrav ligger därmed på den enskilde läraren. Ur ett historiskt perspektiv och likaså idag 

betraktas läroböcker som en lättillgänglig resurs för att skapa en likvärdig och enhetlig skola 

(Skolverket, 2006a). Samtidigt visar flera undersökningar att läroböcker i religionskunskap inne-

håller uttryck som ojämställt skildrar olika religioner (Härenstam, 1993; Otterbeck 2004; 

Skolverket, 2006b). Enligt syftesbeskrivningen i religionskunskap ska undervisningen i religion:  

[…] stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska 
förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att 
tänka och leva. (Lgr11, 2018, s. 215).  

Vårt forskningsintresse för ämnet tog ursprungligen fart då vi påbörjade kursen Religionskunskap 

för grundlärarprogrammet med inriktning 4–6 vid Uppsala Universitet. Under en föreläsning fick vi 

möjlighet att fundera över vår egen livsåskådning och reflektera kring frågor om livet. Vi fick i 

samband med detta även frågan om vi under vår egen skolgång upplevde att vi fick möjlighet att 

fundera kring livsfrågor. Majoriteten svarade att undervisningen till stor del präglats av fakta-

kunskaper om de etablerade världsreligionerna. Malin Löfstedt (2013, s. 387), lektor och 

livsåskådningsforskare vid Uppsala Universitet, belyser i sina undersökningar att lärarstudenter 

saknar erfarenhet om undervisning som inkluderar reflektion om livsfrågor och andra livs-

åskådningar och att fokus istället hamnar på faktaförmedling om världsreligionerna. Likaså har 

Skolinspektionen (2012, s. 11) funnit i sin granskning att tonvikten av undervisningen i religions-

kunskap på gymnasiet hamnat på ”förmedling av grundläggande fakta” om religioner och andra 

livsåskådningar.  
 

Genom våra tidigare uppsatser utvecklade vi en förståelse om att livsåskådningar, såväl religiösa 

som sekulära, kan definieras och beskrivas på flera olika sätt. Löfstedt (2016, s. 176) säger att ”för 

att förstå hur religioner och livsåskådningar hänger samman” behövs fenomenet religion först 

ringas in. Antingen kan religioner beskrivas utifrån vad det är eller vad religioner gör. Denna 

förståelse beskrivs med begreppen substantiell och funktionell religionsförståelse. Med 

utgångspunkt i vår erfarenhet av religionskunskapsämnet har en substantiell religionsförståelse 

präglat undervisningen. I takt med att kursplanen i religionskunskap formulerar att religioners 

innehåll och funktion ska förmedlas samt att läromedel betraktas som en betydelsefull resurs för 

undervisningen uppstod vårt intresse som ligger till grund för denna studie. Vi vill undersöka i 

vilken utsträckning läroböcker framställer substantiell och funktionell religionsförståelse.  
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2. Bakgrund 

Religionskunskapsämnets roll i skolan är mycket kontroversiellt. Vissa debattörer anser att 

religion inte bör inkluderas i skolan, medan andra menar att undervisningen om religion är 

fundamentalt för att skapa tolerans och förståelse i samhället. I augusti 2013 föreslog bland annat 

Peter Persson (S) att religionskunskapsämnet bör avskaffas och istället inkluderas i ämnen som 

historia och samhällskunskap (Sveriges Riksdag, 2013). Jan Björklund (L) svarade med följande 

citat: 

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Enligt 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt läroplanen 
för gymnasieskolan ska undervisningen i ämnet religionskunskap därför bland annat syfta 
till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar (Sveriges 
Riksdag, 2013). 

Humanisterna, ett trossamfund i Sverige, för också en debatt om att religionskunskapsämnet bör 

förändras. Samfundet föreslår i sitt idéprogram att religionskunskap bör byta namn till 

livsåskådningskunskap (Humanisterna, 2019). Samfundet anser även att sekulära livsåskådningar, 

det vill säga icke-religiösa livsåskådningar, får för lite utrymme i undervisningen och att skolan 

bör förmedla mer objektiv kunskap om livsåskådningar (ibid.).  

 

Sven Hartman (2011, ss. 19–21), professor emeritus i pedagogik vid Stockholms Universitet, 

lyfter fram att diskussionen om skolans religionsundervisning har blivit mer politisk laddad 

eftersom religionskunskapsämnets förutsättningar har förändrats till följd av samhällets 

utveckling. Enligt värderingsundersökningen World Value Survey beskrivs Sverige som världens 

mest individualiserade och sekulariserade land (Westerlund, 2016, s. 47). Bakgrunden till att 

traditionell religion, och framförallt kristen tro, fått minskad betydelse i Sverige beror på 

sekulariseringen (Löfstedt, 2011, s. 55). Den svenska sekulariseringen medförde att kristen tro 

och kyrkornas organisation förlorade inflytande som tolkningsram i människors tillvaro 

(Westerlund, 2016, s. 47). Malin Löfstedt (2011, s. 55) lyfter däremot fram att sekulariseringen 

inte inneburit att människor slutat reflektera över sin omvärld. Istället har sekulariseringen 

orsakat att flera olika sekulära livsåskådningar fått en större del i samhället, som exempelvis 

humanism och feminism (ibid.). Likaså hävdar Mikael Stenmark (2016, ss. 45–48), professor i 

religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, att religion och gudstro inte längre är den självklara 

tolkningen i det svenska samhället. Han menar att sekulära livsåskådningar som naturalism, teism 

och ateism har blivit möjliga livstolkningar i människors liv (ibid.).  
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Oavsett vad debatten säger så är religionskunskap en del av skolan. I kursplanen för religions-

kunskapsämnet i grundskolan inleds syftesbeskrivningen med följande citat: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika 
religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället (Lgr11, 
2018, s. 215).  

Det framgår i ovanstående citat att elever ska utveckla kunskap om religionernas substans, det vill 

säga innehåll, samt vilken funktion som religioner har i människors liv och i samhället. Inom 

religionsämnet förs en diskussion om hur begreppet religion ska definieras (Furseth & Repstad, 

2005, s. 26). Enligt Furseth & Repstad (2005) samt Svensson & Arvidsson (2010) går det att 

definiera religion på två olika sätt: substantiellt och funktionellt. Den första definition handlar om att 

känneteckna religionernas innehåll och kärna, medan den andra definitionen pekar på vilka 

uppgifter eller vilken nytta som religionen anses ha i samhället eller i människors liv (Furseth & 

Repstad, 2005, s. 28). Löfstedt (2016, s. 177) tar i antologin Religioner, livsåskådningar och etik upp 

att skolans kursplaner rimmar väl med den funktionella förståelsen av religioner. Enligt den 

inledande texten till kursplanen i religionskunskap framgår det att:  

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina 
levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra 
livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen (Lgr11, 2018, s. 215).  

Citatet från läroplanen visar på en tydlig funktionell inriktning, där religionen fyller en viss 

funktion i förståelsen av levnadsvillkor och de sociala sammanhang människor ingår i. Däremot 

visar Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro (2012) att religionsundervisningen i hög grad 

fokuserar på att bidra med en substantiell förståelse av religion genom att ideligen förmedla fakta 

om de etablerade världsreligionerna, istället för att låta eleverna fundera kring frågor om livet och 

om religionens betydelse och funktion för sig själv och för andra människor. I ett temanummer 

av Religioner & Livsfrågor (Harman, 2009) diskuteras det vad det är som utgör ett hinder i 

religionsundervisningen och varför den funktionella förståelsen inte får plats i klassrummet. 

Hartman (2009, ss. 6–9) menar på att det kan vara lärares okunskap som ligger till grund för 

livsfrågornas frånvaro och att lärare i hög grad undviker ämnet om livsfrågor i klassrummet då de 

inte vet hur de ska bemöta området. Även Löfstedt (2013) kopplar ihop lärares okunskap med en 

mindre läromedelsstudie som hon redogör för i antologin Livet enligt människan: om livsåskådnings-

forskning. Där framgår det att lärare saknar utbildning i livsfrågor och att detta bidrar med 

svårigheter i religionsundervisningen. Undervisningens innehåll stämmer alltså inte överens med 

läroplanens intentioner om att eleverna ska få kunskaper om religioners funktion för människan 

och samhället. Istället visar både Löfstedt (2016) och Hartman (2009) att religionsundervisningen 

präglas av den substantiella förståelsen där eleverna lär sig basfakta om de etablerade 

världsreligionerna och där livsfrågorna och den funktionella förståelsen hamnar i skymundan.  
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2.1. Problemformulering  

Det finns idag ett stort utbud av läromedel för religionskunskap, såväl tryckta som digitala. 

Däremot finns det ingen statlig läromedelsgranskning i Sverige. Det krävs således en förmåga hos 

lärare att kritiskt granska och utvärdera vilka läromedel som är lämpliga för undervisningen. 

Enligt Skolverket (2006a, s. 17) kan läromedel betraktas ur flera perspektiv och en variant är att 

läromedels innehåll förmedlar ett meningserbjudande. Skolverket menar att läromedel erbjuder en 

gemensam mening som elever i sin tur kan arbeta aktivt med (ibid.). Valet av läromedel blir 

följaktligen viktigt eftersom det är lärarens uppdrag att anpassa undervisningen så att eleverna når 

kunskapskraven. Johan Wickström (2011, s. 167), teologiedoktor vid Uppsala Universitet, lyfter 

fram att lärare är i behov av ”didaktisk textkompetens”, vilket syftar till förmågan att reflektera, 

tolka, analysera och värdera texter i relation till kunskapskrav och elevers behov. Wickström 

menar att lärare behöver reflektera både före, under och efter undervisningstillfället och därmed 

sträva efter att bli reflekterande praktiker (ibid.). För att skapa en inkluderande och mångfaldig 

skolmiljö behöver lärare således reflektera över vilka möjligheter och konsekvenser valet av 

läromedel medför. Detta är särskilt viktigt i religionskunskap eftersom ämnet berör personliga 

frågor om existens och hur elever betraktar sin omvärld, ett område som lärare generellt tycker är 

svårt att behandla i klassrummet (Hartman, 2009, s. 7). Johan Wickström (2011, s. 157) lyfter 

även fram att valet av läromedel ofta sker med hänsyn till vad som redan finns och används på 

skolan. Wickström menar att lärares möjlighet att påverka och utveckla innehållet i 

religionsundervisningen begränsas av skolans ekonomiska situation (ibid). Liknande påstående 

hittas i Skolverkets rapport Läromedels roll i undervisningen (2006a, s. 10) där det framgår att 90% 

utav 438 samhällskunskapslärare i årskurs 5 och 9 anser att skolans ekonomi, lärarens kompetens 

i ämnet samt elevers behov och förutsättningar är de faktorer som styr mest vid val av läromedel. 

Vidare visar en undersökning från Skolvärlden (2014) som gjorts bland 1500 lärare att 8 av 10 

inte har tid att granska sina läromedel. Detta är problematiskt eftersom det lärarens ansvar att 

religionsundervisningen planeras utifrån undervisningsmålen och att eleverna når kunskapskraven 

(Lgr11, 2018, s. 12).  

 

Många människor uppmärksammar mångkulturalitet i skolan, precis som i det svenska samhället, 

och därför är det viktigt att undersöka hur religioner och andra livsåskådningar framställs i 

undervisningen. Tryckta läromedel spelar än idag en stor roll i undervisningen och det blir 

sålunda viktigt att undersöka vilket meningserbjudande som läroböcker framställer. Enligt Lgr11 

(2018, s. 7) är skolans uppdrag att förmedla kunskap om grundläggande värden och därigenom 

skapa och främja förståelse för andra människor. Kravet på att skolan ska skapa en kulturell och 

social mötesplats ökar i takt med att det sker en växande internationalisering i det svenska 

samhället. När det samtidigt saknas stöd från en statlig läromedelsgranskning samt att ekonomi 

och tid begränsar lärares val av kvalificerade läromedel kan det bli svårt för lärare att anpassa 

undervisningen efter såväl elevers behov som skolans värdegrund, uppdrag och kunskapskrav.  



 

 10 

2.2. Didaktisk relevans  

Studiens didaktiska relevans tar avstamp i Löfstedts och Hartmans resonemang om livsfrågors 

frånvaro i klassrummet. Den funktionella religionsförståelsen syftar till att förklara religionens 

funktion i individers sociala och psykologiska tillvaro (Berger, 1974, s. 125). Livsfrågor kan ses 

som en del av den funktionella förståelsen då de fyller funktionen i att vägleda människan och 

hjälpa en att faktiskt leva (Lindfelt, 2013, s. 160). Löfstedt (2016) påvisar att läroplanen rimmar 

med den funktionella religionsförståelsen. Trots detta visar hon i samklang med Hartman att den 

funktionella definitionen lyser med sin frånvaro i klassrummet (Löfstedt, 2016; Hartman, 2009). 

Istället inriktar sig undervisningen på den substantiella förståelsen av religion, där fokus ligger på 

att förklara religionen objektivt (Furseth & Repstad, 2005, ss. 28–33). I den nationella 

utredningen NU-03, som utfördes av Skolverket (2003), framgår det att många unga vill samtala 

och reflektera kring livet och existensen och att skolan inte avsätter tillräckligt med tid för sådana 

diskussioner. Rapporten Läromedels roll i undervisningen (Skolverket, 2006a) visar att läromedel, 

särskilt läroböcker, har en tydlig roll som riktningsgivare i undervisningen och att böckerna har 

en stark roll i valet av innehåll för många lärare. I vår studie ska vi undersöka vilken förståelse av 

religion som läroböckerna bidrar med. Resultatet kan i sin tur vara ytterligare en möjlig faktor till 

den funktionella förståelsens frånvaro i religionsundervisningen.  

2.3. Arbetsfördelning 

En stor del av arbetet har sammanställts under gemensamt ansvar.  Vad gäller de delar som vi har 

delat upp har Laura Matero haft det huvudsakliga ansvaret för inledning, didaktisk relevans, 

nationell forskning, kritiska reflektioner kring metod, validitet och reliabilitet, medan Christofer 

Olsson har haft ansvar för problemformulering, internationell forskning, religionsdidaktisk 

forskning, läromedels roll i undervisningen och samtliga delar under teoretisk utgångspunkt. 

Dessa delar har trots ansvarsfördelningen diskuterats och bearbetats tillsammans för att 

säkerställa hög koherens. Vidare har resterande områden framställts under ett gemensamt ansvar, 

däremot har Laura Matero haft ansvar över analys av lärobok 1 och 3 och Christofer Olsson har 

haft ansvar över analysen av lärobok 2 och 4. Vi har under studien haft ett nära och 

ändamålsenligt samarbete i syfte att nå hög kvalité på uppsatsen.  
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3. Forskningsöversikt 

3.1. Internationell läromedelsforskning 

Forskning om hur läromedel framställer religioner har under en lång tid varit intressant på 

internationell nivå. Efter terrorattacken 11 september 2001 i New York startade projektet The 

representation of Christianity and the west in school textbooks in the middle east (Reiss, 2006) med syfte att 

granska hur läromedel, som används i Egypten, Turkiet, Iran och Palestina, framställer 

kristendom och det västerländska samhället. Rapporten visar bland annat att iranska läroböcker i 

geografi, historia och samhällskunskap behandlar kristendom marginellt, att religionen beskrivs ur 

ett islamiskt perspektiv och att religionens betydelse för människor och samhällen saknas (ibid., s. 

209). I islamska läroböcker i Palestina dominerar också den islamska synen på kristendom och 

läroböckernas syn på samhälle begränsas till ett slutet, konservativt samhälle (ibid., s. 211). 

Generellt framgår det i rapporten att samtliga länders läroböcker i huvudsak fokuserar på 

kristendomens innehåll, medan dess funktion i samhällen och människors liv marginaliseras. 

Reiss slutsats av projektet visar att det inte finns något monolitiskt förhållningsätt när det gäller 

skildring av ”andra” religioner, men att det finns ett behov av nyansering i läroböckerna (ibid., s. 

214).  

 

I syfte att bemöta forskning om muslimska och arabiska läroböcker publicerade Alexander 

Wiseman (2014) studien Representations of Islam and Arab Societies in Western Secondary Textbooks där 

han undersökte 72 läroböcker i 15 västerländska länder. I studien granskar Wiseman text, bilder 

samt saknad av text och bild utifrån fyra teman. Två av dessa teman är: ”karaktärisering av islams 

fundament och trosbekännelser” och ”innehållshistorier relaterade till islam och arabiska 

samhället” (ibid., s. 337).  I studien lyfter Wiseman bland annat fram att (vår översättning): 

Förstå betydelsen av lärobokens representationer av islam och arabiska samhället kräver 
en förståelse för vilken inverkan läroböckerna har på utveckling och legitimering av 
kollektivt minne (Wiseman, 2014, s. 315).  

Wiseman (2014, s. 315) beskriver det kollektiva minnet genom att medborgares huvuduppgift är att 

betona gemensamma egenskaper och erfarenheter hos medlemmar inom och motparter utanför 

den nationella gränsen. Syftet med analysen är att förstå vilken kollektiv kunskap som berättas i 

det västerländska textsamhället, det vill säga vilket meningserbjudande som texterna förmedlar 

(ibid., s. 316). Slutsatsen som Wiseman kommer fram till är att läroböcker i stor utsträckning 

presenterar muslimska samhällen som aggressiva, våldsamma och ideologiskt fördomsfulla. 

Resultatet visar också att majoriteten av läroböckerna beskriver muslimer och deras samhällen 

som socialt, politiskt, religiöst och ideologiskt förtryckta. Wiseman lyfter fram att även om de 

finns en variation av innehållet i läroböcker, är skildringen av den extrema, våldsamma muslimen 



 

 12 

ständigt återkommande i såväl bilder som text (ibid., ss. 337–339). Den kollektiva kunskapen som 

berättas i majoriteten av läroböckerna är att islams betydelse i människors tillvaro är att bidra till 

våld och konflikt istället för civilisation och kunskap (ibid.).  

 

I artikeln Reading religion in Norwegian textbooks: are individual religions ideas or people har Thomas & 

Rolin (2018) undersökt hur judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism framställs i 

norska läroböcker som används i icke-konfessionella statsskolor (ålder 17–19). Syftet med 

artikeln var att undersöka om religionerna utformas som idéer eller som människor. Metoden som 

författarna använde var en kodbok där ord, frågor och bilder delades in i två binära kategorier 

med tydligt avgränsade indikatorer (ibid., s. 42). I kodningen separerades fraser som exempelvis 

”hinduer tror” och ”hinduismen lär”, där den första kodades som människor och den andra som 

idé. Resultatet som Thomas & Rolin kommer fram till är att frågor i läroböckerna tenderade att 

betona idé framför människor (64 % av frågorna framställde idé), bilder tenderade att framhålla 

människor (70 % av bilderna framställde människor) och ord framställde de fem religionerna 

med 57 % idé (ibid., s. 47). Författarna förklarar att anledningen till att bilder är favoriserad som 

”människor” är för att läroböcker som genre mer naturligt är en källa till ”idéer”, medan bilder 

kan använda foton och illustrationer av religiösa föremål och skådespelare (ibid.). Vad som är 

särskilt intressant med Thomas & Rolins studie är att de tagit hänsyn till Ninian Smarts (1998) sju 

dimensioner av religion vid sin kategorisering (ibid., s 45). Smarts sju aspekter av religion 

återkommer vi till under uppsatsens teoretiska utgångspunkt eftersom dessa dimensioner även är 

en viktig utgångspunkt för vår studie.  

 

Thomas & Rolins (2018, s. 41) uppfattning om att läroböcker formulerar religioner som idéer 

eller människor kan enligt författarna relateras till konceptet ”lära om och lära från religioner”. 

Thomas & Rolin förklarar att denna distinktion varit ett vanligt verktyg för att analysera 

religionsundervisning och att tillvägagångsättet bland annat använts i studien Materials used to teach 

about World Religions in schools in England (Jackson m.fl., 2010). I denna studie undersökte Jackson 

m.fl. (2010, s. 218) bland annat vilket material som fanns tillgängligt för olika skolor för att lära om 

och lära från världsreligioner. Resultatet från studien visar att läroböcker som används i ”primary 

schools” (ålder 5–11) erbjöd innehåll som behandlade lära om religion, medan perspektivet lära av 

religionen var mer beroende av lärarens tolkning och framställning av texten. Vad gäller ”lower 

secondary school” (ålder 12–16) visar resultatet att majoriteten av läroböckerna har en balans 

mellan lära av och lära från (ibid., s. 4). Slutsatsen som Jackson m.fl. framför är vikten av balans 

mellan lära om och lära från religion (ibid., s. 215). Jackson m.fl. rekommendation är att 

läromedelsförfattare och förlag bör främja religioners funktion i samhället och tillfällen där 

berättelser och praxis förändrat människors liv, samt att religionslärare och skolor bör utveckla 

kommunala partnerskap för att lära eleverna om religionernas roll i samhället (ibid., s. 218).  
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3.2. Religionsdidaktik 

I artikeln Learning ‘about’ and ‘from’ religion: phenomenography, the Variation Theory of Learning and 

religious education in Finland and the UK förklarar Hella & Wright (2009) att lära om religion och lära 

från religion varit en vanlig undervisningsmetod i både Finland och Storbritannien. I artikeln 

framför författarna emellertid en del kritik mot metoden och menar att denna ”tvillinguppgift” 

endast kan genomföras framgångsrikt efter att en tydlig förståelse om dess relation etablerats 

(ibid, s. 53). Även i Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro (2012, s. 14) framgår det i 

deras observationer att religionskunskap på gymnasienivå ”erbjuder eleverna möjligheter att lära 

om och lära av religionskunskap”.  

 

Konceptet lära om och lära från religion kommer ursprungligen från religionspedagogen Michael 

Grimmitt (1981). Först menade Grimmitt (1973) att religionspedagoger kan använda två ingångar 

för sin undervisning, en existentiell ansats och en dimensionell ansats, där han i den sistnämnda 

ansatsen bland annat tog inspiration från Ninian Smarts dimensioner (1968) i syfte att hjälpa 

elever att bygga begreppsmässiga broar mellan sin egen erfarenhet och religionernas centrala 

idéer. Vidare valde Grimmitt (1981) att utveckla denna tanke till att undervisning kunde utgå från 

distinktionen lära om religioner och lära från religioner. Intention enligt Grimmitt med att lära om 

religion är att studera religioner objektivt, medan perspektivet lära av istället fokuserar på att skapa 

en förståelse för hur religion fungerar på en personlig nivå. Grimmitt hävdar att perspektivet lära 

om varit dominerat i undervisningen och att det är i behov att undervisa om religionen på ett mer 

dialogiskt och subjektivt tillvägagångsätt (ibid., ss. 49–51). Slutsatsen som Grimmitt för fram är 

att religionsundervisningen bör tillämpa både förfaringssätten, det vill säga både förmedla 

kunskap om själva fenomenet religion och betydelsen av religion för människors personliga 

tillvaro (ibid.). Även om Grimmitts föreställning om religionsundervisning är någorlunda 

föråldrad finns ändå indikationer på, med hänsyn till Thomas & Rolin (2018), Jackson m.fl. 

(2010), Hella & Wright (2009) och Skolinspektionen (2012), att lära om och lära från religion 

fortfarande är ett etablerat förfaringsätt för att undervisa om religion. 

3.3. Nationell läromedelsforskning 

Det har bedrivits jämförelsevis lite forskning på avancerad nivå kring området om 

läromedelsanalyser inom religionskunskap i Sverige. Två namn som däremot inte går att förbise 

när det kommer till ämnet är Kjell Härenstam och Jonas Otterbeck som båda har undersökt hur 

islam har benägenhet att framställas i svenska läroböcker.  

 

Kjell Härenstam, professor emeritus i religionsvetenskap från Karlstads universitet, berättar i sin 

avhandling Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap (1993) hur hans 

intresse att studera läroböckers framställning av islam växte fram. Han berättar om den tid då han 
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var lärare på ett vuxengymnasium och om hur en av hans elever som var muslim, fick honom att 

förstå att det fanns mycket som Härenstam påstod sig vara typiskt islam, som eleven själv inte alls 

förstod sig på (ibid., s. 1). Vidare beskriver han hur skolan och läromedel i praktiken har 

begränsade möjligheter att ge en rättvis bild av en annan kultur (ibid., s. 6). Härenstams 

undersökning går delvis ut på att jämföra den bild läroböcker framställer av islam med det han 

urskiljer om muslimsk självförståelse samt den generella bilden som böckerna förmedlar i 

förhållande till läroplanerna. Den slutsats Härenstam kommer fram till är att läroplanernas 

skrivelser ger möjlighet till att bedriva en undervisning som ägnar sig åt att ta del av tankar, idéer, 

värderingar och moraliska uppfattningar som olika religioner och traditioner har genererat. 

Däremot menar han att läroböckerna utnyttjar detta i allt för liten grad och att undervisningen 

istället tenderar att bli konfessionell och ägna sig åt att etikettera och klassificera olika religioner, 

där bland islam (ibid., s. 274). Härenstam konstaterar även att läroböcker genom tid har 

frambringat en negativ och generaliserad bild av islam som inte lever upp till strävan om saklighet 

och objektivitet. Sett över tid har de tidigare läroböckerna från 60-talet alstrat en bild av islam 

som fanatisk och aggressiv för att i de senare böckerna sedan skildras som kvinnoförtryckets 

religion (ibid., s. 265).  Även i rapporten En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett 

urval av läroböcker (Härenstam, 2006), som han har skrev i uppdrag av Skolverket, granskar 

Härenstam i vilken mån läroböckerna är i linje med den gällande läroplanen med avgränsning till 

islam och hinduism. Härenstam konstaterar att det limiterade utrymme som religionerna får i 

läroböcker betingar en förenklad bild av den religiöse, det läroboksförfattarna väljer att lägga 

fokus på får därmed avgörande betydelse för elevers uppfattning av religionen och den religiöse. 

 

Jonas Otterbeck, professor i islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds 

universitet, ägnar sig samklang med Härenstam till att undersöka islams ställning i läroböcker. I 

sin undersökning What is reasonable to demand? Islam in Swedish textbooks (Otterbeck, 2004) 

analyserar han sju olika läromedelsböcker. Precis som Härenstams elev på vuxengymnasiet som 

inte förstod sig på det Härenstam menade var typiskt islam, beskriver Otterbeck att han samtalat 

med unga muslimer från Malmö som även dem känner viss förvirring i beskrivningen av deras 

religioner. Otterbeck berättar om att en del av de unga muslimerna från Malmö känner sig 

kränkta av hur de inte känner igen helhetsbeskrivningen av sin religion i läroböckerna (ibid., s. 

71). Otterbecks resultat visar att beskrivningen av islam inrymmer åtskilliga faktafel och att 

urvalet av innehåll kan ifrågasättas. I sin slutsats åskådliggör han att anledningen till den felaktiga 

framställningen i läroböckerna till stor del beror på författarnas oförmåga att problematisera 

stereotypa beskrivningar av islam (ibid., s. 57). Det både Otterbeck och Härenstam visar är alltså 

att urvalet av innehåll i läroböckerna många gånger är tendensiöst, och att läroböckerna inte 

lyckas förmedla en nyanserad och objektiv bild av islam. 
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3.4. Läromedels roll i undervisningen 

I tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige skriver Boel Englund (1999, s. 339–340) att det finns fem 

förklaringsfaktorer till varför läroböcker har en central roll i undervisningen. För det första har 

läroboken en ”auktoriserande roll” i klassrummet eftersom den i många fall betraktas vara en 

garanti för att nå kunskapskraven. För det andra har läroboken en ”sammanhållande roll” då den 

tillhandahåller helhet och trygghet. Tredje förklaringen är att läroboken underlättar utvärderingen 

eftersom den kan ligga till underlag vid bedömning. Englunds fjärde förklaring är att läroboken 

underlättar övrigt arbete då den hjälper planering och är praktiskt att använda vid exempelvis 

elevfrånvaro. Sista förklaringen är att läroboken har en ”disciplinerande roll”, vilket innebär att 

den hjälper till att hålla elever sysselsatta och därmed skapa ordning i klassrummet (ibid.). 

 

Jörgen Mattlar (2008, s. 20) skriver i sin doktorsavhandling Skolbokspropaganda att läromedel har 

en central roll i undervisningen. Han lyfter även fram att ”läroboken ger ett skolämne dess status, 

och trots att läroplanen förordar en ny pedagogik har den traditionella läroboken behållit sin 

centrala position i undervisningen enligt svensk och norsk forskning” (2008, s. 20). I Skolverkets 

rapport Läromedels roll i undervisningen (2006a) framgår det att läromedel, och särskilt läroböcker, är 

en styrande faktor i undervisningen. Skolverket säger att läromedel är en ”stark riktningsgivare” 

för undervisningens innehåll och att det har en stark påverkan ”för att hålla eleverna sysselsatta” 

(ibid., s. 128). I rapporten intervjuades 438 lärare som undervisar i samhällskunskap i årskurs 5 

och 9 (ibid., s. 97). I rapporten framgår det att 60 % av lärarna anser att läroböcker har en 

auktoriserad funktion, det vill säga ”att läroböcker säkerställer att undervisningen överens-

stämmer med läroplan och kursplan (ibid., s. 120). Sammantaget kommer Skolverket fram till att:  

En majoritet av lärarna bedömer att olika typer av läromedel är lika viktiga för t.ex. 
elevernas måluppfyllelse, för att planera lektionernas innehåll och upplägg samt för att 
tillgodose elevernas olika behov och förutsättningar (Skolverket, 2006a, s. 126).  

Liknande resultatet från Skolverkets rapport hittas i Kari Bachmanns studie Hvordan formidles 

laeroplanen (2005). I Bachmanns studie fick 207 norska lärare besvara en enkätundersökning om i 

vilken uträckning läroböcker påverkar deras arbete (ibid., ss. 156–162). Cirka 90 % av lärarna 

svarade att de ofta använder läroböcker i undervisningen, medan 80 % svarade att de använder 

läroböcker i sitt planeringsarbete, exempelvis vid utformning av års- och halvårsplaner (ibid.).  

3.5. Meningserbjudande i läromedel 

Moira von Wright (1999, s. 45) hävdar att läromedelstexter kan förhålla sig olika i förhållande till 

vilket fenomen de behandlar. Hon menar att en text antingen kan presentera eller problematisera ett 

fenomen. Vad gäller den presenterande texten eftersträvar denna att göra explicita beskrivningar 

och exemplifieringar för att understödja inlärningen (ibid.). Staffan Selander (1998, s. 24) förklarar 

att texten således erbjuder en mening. När text erbjuder mening kallas det för meningserbjudande 
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(Magnusson, 2014, s. 39). Syftet med meningserbjudande är att skapa en betydelse för mottagaren 

och erbjudandena kan finnas i olika former, såsom text, bild och film (ibid, s. 15). Det finns 

emellertid vissa problem med de meningserbjudanden som texten förmedlar. Leif Östman (1995, 

s. 28) förklarar i sin avhandling Socialisation och mening att läromedelsförfattares val av uttryck för 

en diskurs resulterar i ett antal följemeningar. Han menar att läsning av en text inte är en självklar 

försäkran att elever uppfattar textens meningserbjudande:  

Ordet erbjudande signalerar att det inte nödvändigtvis är så att de studerande verkligen 
införlivar eller ens mottar de skapande meningarna. Frågan om vilken mening varje 
studerande kommer att omfatta är viktigt men oerhört svårt att komma åt (Östman, 1995, 
s. 29). 

I Dan Porats artikel It´s not written here, but this is what happen: students’ comprehension of textbook 

narratives on the Israeli-Arab Conflict (2004) framgår en skildring av hur läroböckers mening och 

elevers uppfattning inte alltid överensstämmer. I Porats studie fick elva israeliska 17-åriga 

gymnasieelever från två socialt åtskilda skolor läsa utdrag ur tre läroböcker om Tel Hai-kriget som 

kämpades mellan araber och judar år 1920. Skolorna som eleverna kom ifrån, fem från den första 

och sex från den andra, representerade varandras motsats gällande den sociala och politiska 

fördelningen i det israeliska samhället. Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan 

lärobokens framställning och elevernas uppfattning av den historiska händelsen, Tel Hai-kriget.  

Studien implementerades genom att eleverna först fick skriva ner sina erfarenheter av händelsen, 

något som Porat kallar för the prenarrativ, och sedan fick eleverna läsa utdrag från läroboken och 

förklara sin uppfattning av händelsen. Ett år senare fick samma elever skriva ner en redogörelse 

av den historiska händelsen, vilket Porat benämner the postnarrativ. Porat beskriver resultatet:  

The study found that students “culturally comprehended” the textbook, or, in other 
words, that the nature of the students’ recollection was strongly affected by the social 
memory of the group within which they lived (Porat, 2004, s. 963)   

Resultatet från Porats studie (2004, s. 992) visar att ingen av eleverna bildade en uppfattning som 

motsvarade läroböckernas meningserbjudande. Eleverna valde istället att läsa utdragen från 

läroböckerna på ett sätt som överensstämde med deras kulturella perspektiv. Som exempel skrev 

en elev i studien: ”it´s not written here…But I think this is what happened…” (ibid, s. 989). Porat 

poängterar att denne elev, precis som de andra, valde att förstå utdragen från läroböckerna med 

hjälp av tidigare uppfattningar och kunskaper för att minska spänningen mellan sin utsaga och 

läroböckernas berättelse. Slutsatsen som Porat kommer fram till är att även om läroböcker ”sätter 

elevers historiska minnen i rörelse” är denna rörelse starkt påverkad av de kulturella 

omständigheter som eleverna befinner sig i (ibid., s. 992).   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1. Meningserbjudande 

En teoretisk utgångspunkt som är central för denna studie är begreppet meningserbjudande. 

Begreppet meningserbjudande (affordance) härstammar från James Gibson (1979) och han 

förklarar att begreppet handlar om vilka erbjudanden som den fysiska miljön erbjuder och 

tillhandahåller människan. I Petra Magnussons avhandlingen Meningsskapandets möjligheter (2014, s. 

46) tillhandahåller hon en liknande förklaring: ”meningsskapande/lärande sker ständigt eftersom 

vi hela tiden omges av meningserbjudanden som vi reagerar på”. Magnusson lyfter fram att 

meningserbjudanden finns i olika former, såsom text och bild, och att ”i alla teckenvärldar finns 

möjlighet att skapa meningserbjudanden” utan sammankoppling mellan de olika världarna (ibid., 

ss. 17, 39). I Magnussons avhandling framgår en analys av undervisning i SO under ett läsår och 

hon kommer fram till att foton, kartor, illustrationer, facktexter och läroböcker används som 

meningserbjudanden i undervisningen (ibid., s. 109). Denna redogörelse utgör en relevant 

utgångspunkt för vår studie eftersom vi har som avsikt att studera läroböcker och vilka 

meningserbjudande som deras text och bild förmedlar. 

4.2. Multimodalitet 

Begreppet text innebär vanligtvis naturligt språk, det vill säga meningar som är uppbyggt av ord 

och bokstäver. I vardagssammanhang kan begreppet text benämnas ”löpande skrift” (Björkvall, 

2009, s. 7). Det utvidgade textbegreppet har vidgat begreppet text till att inte endast innefatta 

skriftspråk, utan även visuella element såsom bilder, illustrationer och symboler. Dessa element 

kan även kallas för modaliteter. Texter som inkluderar flera kommunikationsmönster kallas för 

multimodala (ibid., s. 8). Selander & Kress (2010, s. 26) förklarar att multimodalitet handlar om att 

flera resurser används för att tolka och skapa mening. Dessa resurser konstrueras för att skapa en 

meningspotential, som innefattar både erbjuden mening (författarens syfte eller avsikt) och 

uppfattad mening (ibid).  

4.3. Substantiell och funktionell religionsförståelse 

De meningserbjudande som vi har för avsikt att undersöka bland läroböcker i denna uppsats är 

substantiell och funktionell religionsförståelse. För att tydliggöra vad dessa dimensioner konkret 

innebär förtydligas detta genom följande.  I artikeln Some second thoughts on substantive versus functional 

definitions of religion förklarar Peter L. Berger (1974), professor i sociologi vid Bostons universitet, 

skillnaden mellan dessa två uppfattningar: 
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Scientific approaches to religion have always alternated between functional and 
substantive definitions of the field-that is, between defining religion in terms of its social 
or psychological functions and in terms of its believed contents (Berger, 1974, s. 125).  

I ovanstående citat säger Berger att funktionell definition av religion innebär att förklara vilken 

betydelse religion har i en persons sociala och psykologiska tillvaro, medan substantiell förståelse 

handlar om att beskriva själva innehållet i religionen. I Människor och makter 2.0 tillhandahåller 

Svensson & Arvidsson (2010) en likartad förklaring:  

Substantiella religionsdefinitioner fokuserar på innehållet i religiösa traditioner. Ett exempel: 
”Religion är en tro på gudar”. Funktionella religionsdefinitioner inriktar sig istället på vad 
religionen gör: ”Religion är det som ger mening i tillvaron för den enskilde” (Svensson & 
Arvidsson, 2010, s. 12). 

Det karaktäristiska med den substantiella definitionen blir att beskriva objekt som religionen 

omfattar, såsom tro, språk, praxis, symboler, institutioner och aktiviteter (Furseth & Repstad, 

2005, ss. 28–33). Furseth & Repstad menar att vid en substantiell förklaring diskuteras religionen 

generellt och allsidigt, det vill säga att människor tror på objekt, såsom gudomliga väsen (ibid., s. 

29). Vad gäller funktionell religionsförståelse fokuserar detta istället på ”vilka verkningar, 

uppgifter eller funktioner religioner har för människor och/eller samhällen” (ibid., s. 34). En 

funktionell förklaring diskuterar således religionen mer subjektivt och betoningen ligger på 

betydelsen av religionen för en eller flera troende. Vidare beskriver Svensson & Arvidsson (2010, 

12) att substantiell definition har en idéhistorisk och filosofisk inriktning, medan funktionella 

lutar mot det samhällsvetenskapliga och psykologiska fältet.  

4.4. Ninian Smarts sju dimensioner av religion 

Furseth & Repstad (2005, s. 39) lyfter fram att begreppet religion även skiljts i olika dimensioner 

och att Ninian Smart (1968) står för den mest kända indelningen. Ninian Smart var före detta 

professor vid Lancaster universitet och betraktas vara en av de mest framträdande företrädare 

inom religionsstudier (Antes, 2010). Smart utvecklade en modell för att beskriva fenomenet 

religion, vilket utgjorde grunden för en fenomenologisk religionspedagogik med syfte att beskriva 

vad religioner har gemensamt (Larsson, 2009, s. 61). I The world’s religions presenterar Ninian Smart 

(1998) hur religioners natur kan förklaras och struktureras. I syfte att försöka förklara och urskilja 

mönster mellan världens religioner och deras undertraditioner tillhandahåller Smart sju olika 

aspekter av religion.  

4.4.1. Den praktiska och rituella dimensionen  

Varje religion och tradition innefattar ceremonier och ritualer, såsom högtider, predikan, dyrkan 

och böner (Smart, 1998, s. 13). Den rituella dimension är särskilt viktig inom trosföreställningar 

som är kopplad till gudstjänstgöring, såsom liturgi inom östra ortodoxa kyrkan eller bramin inom 

hinduismen. Vad gäller beteendemönster som vanligtvis inte betraktas som en ritual eller 
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ceremoni fyller även dessa en funktion, exempelvis yoga som utövas för att utveckla andlig 

medvetenhet och en etisk uppfattning. Yoga hittas exempelvis inom buddhismen och 

hinduismen där vissa troende utför ritualen eftersom det betraktas bidra till ökad medkänsla och 

kärlek (ibid., ss. 13–14).  

4.4.2. Den erfarenhet- och känslomässiga dimensionen 

Känslor och erfarenhet spelar en stor roll i alla dimensioner: ritualer utan känslor betraktas som 

kall, lära utan medlidande är för saklig och myter utan åhörare är betydelselösa (Smart, 1998, s. 

14). Likaså har händelser som Buddhas upplysning, profeten Muhammeds vision och Jesus 

korsfästelse varit känslomässiga och betydelsefulla ur ett historiskt perspektiv (ibid.). Smart menar 

att den känslomässiga dimensionen är viktigt för att om en person ska ha förståelse för en religiös 

tradition är det angeläget att beskriva vilka känslor som den alstrar, såsom hopp, skuld, kärlek, 

inre frid och helig vördnad. Dessa känslor kan uppstå vid en mängd olika tillfällen, förslagsvis när 

en person blir ”pånyttfödd” eller när en shaman genomgår en andlig resa för att förvärva sig 

heliga krafter (ibid., ss. 14–15).  

4.4.3. Den narrativa och mytiska dimensionen  

Heliga berättelser är en viktig del inom alla religioner (Smart, 1998, s. 15). De kan handla om 

religionens historia, grundare som Abraham och Buddha, hur världen skapades, vilka profeter 

som existerat, anfall från ondska, gudars äventyr och så vidare. Dessa historier kallar Smart för 

myter och förklarar att även om begreppet är missvisande finns det inga implikationer på att en 

myt är falsk. Vidare klargör Smart att religiösa historier ofta är starkt anknutna till ritualer och 

seder. Inom kristendomen firas nattvard för att påminna om Jesus sista måltid med sina lärjungar 

och den judiska påsken firas till minne av judarnas uttåg från Egypten (ibid., ss. 15–17).  

4.4.4. Den doktrinära och filosofiska dimensionen 

Denna dimension förstärker och stöttar den narrativa dimensionen (Smart, 1998, s. 17). Smart 

menar att teologer och filosofer utformar intellektuella uttalanden om heliga skrifters mening och 

betydelse. Dessa uttalanden leder till trosbekännelser och lärosatser, exempelvis treenighetsläran. 

Smart lyfter också fram att inom Buddhismen var moderna dogmatiska föreställningar slutgiltiga 

redan från början eftersom Buddha introducerade en filosofisk syn som skulle bidra till befrielse. 

Smarts slutsats är att inom alla större religioner har läror en avgörande roll eftersom tron behöver 

anpassa sig efter den sociala världsordningen (ibid., 17).  

4.4.5. Den etiska och juridiska dimensionen 

Ninian Smart förklarar den etiska och juridiska dimensionen genom följande: 

Both narrative and doctrine affects the values of a tradition by laying out the shape of a 
worldview and addressing the question of ultimate liberation or salvation. The law which 
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a tradition or sub tradition incorporates into its fabric can be called the ethical dimension 
of religion (Smart, 1998, s. 18).  

En religion påverkar således vilka lagar och regler som en troende ska följa samt vad som är rätt 

och fel (Smart, 1998, s. 18). Inom buddhismen finns bland annat de fem levnadsreglerna och den 

åttafaldiga vägen. Inom judendomen finns Guds tio budord samt hundratals regler i Torah som 

utgör ramverket för att leva ett ortodoxt judiskt liv. Samtidigt kan skriften Torah även beskådas 

ur den rituella dimensionen eftersom förordningen om att hålla Sabbat både betraktas som en 

regel och som en helig ritual (ibid.).  

4.4.6. Den sociala och institutionella dimensionen 

Denna dimension handlar om inkarnation av religion och detta sker genom ett socialt eller 

institutionell förkroppsligande (Smart, 1998, s. 19). Religiösa rörelser kan exempelvis inkarneras 

genom grupper av personer och detta sker vanligtvis genom formella arrangemang, såsom kyrkor, 

umma och Sangha. Smart lyfter fram att ”för att förstå en tro behöver vi föreställa oss hur den 

funkar bland människor” (ibid., s. 20). Den sociala aspekten handlar således om hur religion 

påverkar människors existens. Smart menar att i småskaliga grupper, exempelvis stammar, är ofta 

den sociala aspekten av en livsåskådning identisk med stammens samhällsstruktur (ibid). 

Relationen mellan organiserad religion och samhället som helt kan däremot variera: en religiös tro 

kan såväl vara ett lands officiella religion som en avskild del från samhället, förslagsvis i form av 

en sekt. Slutligen beskriver Smart att det stundom inte är de formella personerna (präst, rabbi 

etc.) som är religionens viktigaste personer. Det kan vara grundare av nya grupper eller gamla 

profeter, till exempel mormonernas grundare Joseph Smith II. Den sociala dimensionen 

inkluderar såväl den religiösa allmänheten som framträdande personer (ibid., ss. 20–21).  

4.4.7. Den materiella dimensionen  

Den materiella dimensionen ingår i den sociala dimensionen där materiella ting som byggnader, 

konst och symboler utgör en viktig del i människors tillvaro (Smart, 1998, s. 21). Övriga 

materiella objekt som har en betydelse kan vara naturligt skapade: floden Gagnes, Sinaiberget, 

Ayers rock etc. Den materiella dimensionen har en stor betydelse då det är svårt att förstå en 

särskild religion utan att ha förståelse för de religiösa objektens historia och funktion (ibid.).  

4.5. Läromedelsdefinition 

Begreppet läromedel har i allmänhet ingen fastställd definition. I Lgr80 (1980, s. 52) framkommer 

en potentiell förklaring: ”läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att 

använda för att nå uppställda mål”. En sådan vidsträckt definition innebär således att filmer, 

planscher och tidskrifter kan betraktas som läromedel, vilket är en för bred definition för vår 

studie. I doktorsavhandlingen Skolbokspropaganda: en ideologianalys av läromedel förklarar Jörgen 

Mattlar (2008, s. 19) att läromedel ingår i genren sakprosatext och att dessa har tre funktioner: 
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sprida kunskap, bidra med en normativ social verksamhet och skapa kollektiv kunskap. Vidare 

skriver Mattlar (2008, s. 19) att läromedel kategoriseras in i två grupper: (1) basläromedel och (2) 

läromedel ”utan prefixet bas”. Mattlar lyfter fram att följande läromedel klassificeras som 

basläromedel:  

Faktabok, grundbok, kursbok, basbok, textbok i språk, läslära för låg- och mellanstadiet 
samt bibel (Mattlar, 2008, s. 19).  

Vidare fastställer Mattlar att IKT-läromedel, övningsböcker och arbetsböcker inte betecknas som 

basläromedel. I Skolbokspropaganda skriver Mattlar (2008, s. 19) att han valt att avgränsa sitt arbete 

mot basläromedel eftersom kategorin generellt är framställd för att överensstämma mot den 

kursplan som ämnet ingår i. I Janne Holméns avhandling Den politiska läroboken (2006, s. 23) finns 

liknande förklaring när han definierar begreppet lärobok: ”med lärobok menas här en bok som 

kontinuerligt används i undervisningen och innehåller väsentliga delar av det stoff som skall 

inläras” (2006, s. 23). Jörgen Mattlar (2008, s. 19–29) och Janne Holmén (2006, s. 23) väljer i sina 

avhandlingar att fokusera på ”traditionella läroböcker” eftersom de fastslår att grundböcker och 

läroböcker har en position som det starkaste läromedlet i undervisningen. Detta är särskilt 

relevant för denna uppsats då materialet för vår studie valts utifrån kategorin ”basläromedel”.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning 

läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de 

fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.  

 

Studiens frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning framställer text i utvalda läroböcker en substantiell förståelse 

respektive en funktionell förståelse om de fem världsreligionerna? 

2. I vilken utsträckning framställer bilder i utvalda läroböcker en substantiell förståelse 

respektive en funktionell förståelse om de fem världsreligionerna?  

3. Hur skiljer sig läroböckernas framställning av substantiell och funktionell 

religionsförståelse mellan text och bild avseende de fem världsreligionerna? 

4. I vilken utsträckning överensstämmer religionsförståelsen mellan bild och bildtext i de 

utvalda läroböckerna?  

5.1. Avgränsning 

För att omfånget av denna uppsats inte ska bli för stor behöver ett par avgränsningar bestämmas. 

Materialet som denna studie bygger på är avgränsat till läromedel som är avsedda för 

religionskunskap i årskurserna 4–6. Förklaringen är att ”de fem världsreligionerna” (judendom, 

kristendom, islam, hinduism och buddhism) har en central roll i det centrala innehållet för 

grundskolans årskurs 4–6. I det centrala innehållet för årskurs 1–3 är det endast islam, judendom 

och kristendom som nämns, medan i årskurs 7–9 ska både religiösa och sekulära livsåskådningar 

behandlas. Då studiens syfte enbart riktar sig mot fem religiösa livsåskådningar blir läroböcker för 

årskurs 4–6 aktuellt att undersöka. Vidare har vi valt att avgränsas materialet till enbart läroböcker 

som faller in i kategorin basläromedel. Tydligare argument till detta val finnes under uppsatsens 

teoriavsnitt (se avsnitt 4.5). Vad gäller studiens metod har vi valt att utföra analysen av text och 

bild med en kvantitativ metod. En kvantitativ metod ger oss möjligheten att presentera resultatet 

i form av statistik istället för att exemplifiera en mängd olika citat. Inspirationen är hämtad från 

Thomas & Rolins studie (2018, s. 42) där de förklarar att de flesta läroboksanalyserna tenderar att 

vara kvalitativa istället för kvantitativa. Avslutningsvis bör det nämnas att avsikten med denna 

studie inte är att presentera ett subjektivt synsätt vid granskning av hur läroböckerna framställer 

religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Studiens primära syfte är att 

undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning utvalda religionsläroböcker 

framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna.  
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6. Metod 

I följande kapitel tillhandahålls en beskrivning av metodens struktur. Vi har, precis som Thomas 

& Rolin (2018), valt att använda Smarts sju dimensioner vid analys av två kategorier. För att mäta 

skillnaden mellan substantiell och funktionell religionsförståelse i läroböckerna bestämde vi en 

uppsättning indikatorer som bildade två kodningsscheman. Inspirationen till våra två 

kodningsscheman har hämtats från Thomas och Rolins studie (2018) samt Kimberly Neuendorfs 

The content analysis guidebook (2002, ss. 118–133). I syfte att besvara studiens frågeställningar 

tillämpas kvantitativ innehållsanalys av text och bild med hjälp av två kodningsscheman samt en 

komparativ analys för att jämföra meningserbjudandet kongruens mellan bild och bildtext.   

6.1. Kvantitativ innehållsanalys av text och bild 

Kvantitativ innehållsanalys har valts eftersom det betraktas vara ett effektivt verktyg för att mäta 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material (Esaiasson m.fl., 2017, s. 198). 

För att undersöka huruvida text och bild i läroböckerna framställer substantiell eller funktionell 

religionsförståelse fastställdes två kodningsscheman. Esaiasson m.fl. (2017) och Neuendorf 

(2002) lyfter fram att vid utformandet av ett kodningsschema behöver analysenheter, variabler 

och variabelvärden bestämmas. Analysenheterna i denna studie är de teoretiska begreppen 

funktionell och substantiell. Vad gäller variablerna utgörs dessa av Smarts sju dimensioner (se avsnitt 

4.2). Vidare bygger dessa variabler på olika sakområden (variabelvärden), vilket vi presenterar i 

kodningsschemat som hittas i bilaga 1 och 2. I kodningsschemat har Smarts sju dimensioner, 

utifrån deras egenskaper, förgrenats mellan funktionell och substantiell religionsförståelse.  

 

Granskningen av läroböckerna genomförs manuellt, vilket innebär att en person utför analysen 

istället för en dator. Bergström & Boréus (2012, s. 51) lyfter fram att fördelen med manuell analys 

är att en person kan göra mer komplicerade tolkningar och bedömningar jämfört med en dator. 

Vidare förklarar Neuendorf (2002, s. 132) att för att minska ner till minsta möjliga skillnader 

mellan mänskliga kodare behöver kodningsschemat upprepat revideras till det är fullständigt. 

Detta har naturligtvis gjorts vid konstruktionen av studiens två kodningsscheman och i avsnitt 6.4 

förklarar vi mer utförligt hur ett tillförlitligt kodningsschema uppnåtts. Textsammanhanget som 

analyseras i läroböckerna är (1) meningar, där brödtext och bildtext inkluderas, och (2) bilder. 

Vad gäller rubriker och frågor har dessa exkluderats från analysen. Varje kodenhet (mening och 

bild) antecknas i en tabell där intentionen är att slutligen få fram frekvensen substantiell och 

funktionell religionsförståelse. Resultatet presenteras med hjälp av följande två tabeller. Första 

tabellen redogöras under bilagor och andra tabellen presenteras i uppsatsens analysavsnitt.  
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Tabell 1. Exempel på fördelning meningar och bilder av religion x i lärobok y. 

 Substantiell  Funktionell Ej 

religionsrelaterad 

Meningar 
N % N % N % 

      

Bilder       

 

Tabell 2. Fördelning av meningar och bilder procentuellt mellan religionerna judendom, 

kristendom, islam, hinduism och buddhism.  

Religion 
Substantiell Funktionell  Ej religionsrelaterat 

Meningar Bilder Meningar Bilder Meningar Bilder 

Judendom       

Kristendom       

Islam       

Hinduism       

Buddhism       

 

Framställningen av de två kodningsschemana (bilaga 1 och 2) och beslutet om en mening eller 

bild ska kategoriseras substantiell och funktionell står i linje med Berger, Svensson & Arvidsson samt 

Furseth & Repstads resonemang (se avsnitt 4.3). Då tabellen bidrar med ett statistiskt resultat 

finns möjlighet att sedan göra en komparativ analys och därmed besvara uppsatsens tredje 

frågeställning. För att exemplifiera analys av skriftlig text åskådliggör vi fyra olika meningar som 

analyserats utifrån uppsatt kodningsschema (se bilaga 1):  

1. Judendomens heliga byggnad heter synagoga. 

2. Bibeln är kristendomens heliga skrift. 

3. Bön är viktigt inom islam och därför ska en muslim be till gud fem gånger om dagen. 

4. Under ramadan är det extra viktigt att vara snäll och hjälpsam.  

Första och andra meningen kategoriseras som substantiell, medan den tredje och fjärde noteras 

som funktionell. De första två meningarna beskriver religionens innehåll utan någon individ 

involverad. Eftersom meningarna bara beskriver materiella ting (synagoga) och narrativ berättelse 

(helig skrift) klassificeras meningserbjudandet som substantiellt. Vad gäller andra och tredje 

meningen beskriver dessa vilka uppgifter och påverkningar som ritualen/högtiden medför, vilket 

resulterar i att de kategoriseras som funktionell religionsförståelse. Vad gäller citat, bön och psalm 

som är hämtade från heliga skrifter som Tanakh, kristna bibeln och koranen noteras dessa som en 

substantiell mening. För att exemplifiera åskådliggör vi förslag på ett citat och en bön:    
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1. Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, 

med hela din själ och med all din kraft. (Bibel 2000, 5 mosebok 6:4–5) 

2. Vår Fader (Svenska kyrkan, 2018) 

Citatet från femte mosebok och bönen Vår Fader innehåller mer än en mening, men kategoriseras 

ändå som en substantiell mening.  

 

I syfte att analysera läroböckernas bilder behöver vissa instruktioner bestämmas och därför 

används ett kodningsschema för att bestämma om bilden kategoriseras som substantiell eller 

funktionell, vilket framställs i bilaga 2. Vid analys av bild har det vidgade textbegreppet (se avsnitt 4.2) 

tagits i beaktning. Bild kan beskådas som en form av text och genom bilderna tillhandahålls 

således olika meningserbjudanden. För att bestämma vilket meningserbjudande som bilden 

förmedlar förklaras skiljelinjen mellan substantiell och funktionell religionsförståelse genom 

följande bestämningar: 

1. Vid en substantiell religionsförståelse framställs religionen som individoberoende, det vill säga att 

religionen existerar utanför de troendes närvaro. Om bilden illustrerar ett objektivt innehåll utan 

att en eller flera individer finns involverade kategoriseras den som substantiell. Som exempel 

klassificeras en bild av en gud, en berättelse, en skrift, en byggnad eller en symbol som substantiell 

religionsförståelse.  

2. Vid en funktionell framställning av religion framställs en individberoende förklaring av religion.  

Om bilden illustrerar ett subjektivt innehåll där en eller flera individer är inkluderade kategoriseras 

bilden som funktionell. Förslagsvis kategoriseras en bild som funktionell om bilden illustrerar en 

eller flera personer som ber, firar en högtid, läser en skrift eller befinner sig i en helig byggnad.  

6.2. Komparativ analys av bild och bildtext 

Enligt Lennart Hellspong (2001, s. 79) är syftet med en komparativ analys att jämföra texter för 

att identifiera likheter och skillnader. Hellspong redogör att i jämförelse av text kan fokus ligga på 

innehåll och då undersöks likheter och skillnader mellan de perspektiv eller teman som texten 

förmedlar (ibid.). I studiens teoretiska utgångspunkt nämndes det vidgade textbegreppet (se avsnitt 

4.2) och där redovisades att begreppet text omfattar såväl bild som skriftspråk. Vårt syfte med 

den komparativa analysen är att jämföra om bild och bildtext framställer samma menings-

erbjudande. Bilder och bildtext analyseras var för sig utifrån uppsatta kodningsscheman (se bilaga 

1 och 2) och dokumenteras därefter om modaliteternas religionsförståelse överens-stämmer eller 

avviker med varandra. I de fall som texten inte har en märkbar och tydlig bildtext kategoriseras 

detta som ”ej tydlig bildtext”. Resultatet redovisas i tabellen som presenteras nedan.  
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Tabell 3. Kongruens mellan bild och bildtext av religionerna judendom, kristendomen, islam, 

hinduism och buddhism i lärobok y.  

Religion 
Överensstämmelse Avvikelse Ej tydlig bildtext 

N % N % N % 

Judendom       

Kristendom       

Islam       

Hinduism       

Buddhism       

6.3. Kritiska reflektioner kring metoden 

Metoden; kvantitativ innehållsanalys av text och bild, undersöker endast de meningserbjudanden 

som läroböckerna tillhandahåller. Utifrån metoden framgår alltså inte de följemeningar som 

läroböckerna erbjuder, det vill säga, vad eleven faktiskt tar till sig av innehållet. En 

kompletterande analys i form av elevintervjuer hade bidragit med en mer nyanserad bild av 

läroböckernas meningserbjudande och deras följemeningar. I Genus och text diskuterar Moira von 

Wright (1999) svårigheten med att undersöka en texts meningserbjudande: 

I vilken mån en enskild elev kommer att omfatta diskursens följemening är svårt att uttala 
sig om, men likväl kan texterna läsas så att man på basen av dem kan sluta sig till den 
följemening som diskursen genom sin logik erbjuder läsaren” (Wright, 1999, s. 46).  

Vidare säger Wright (1999, s. 46) att i hennes analys av läromedel undersöks ”tänkbara meningar 

som kan uppstå då elever möter texten”. Vi motiverar vårt val att endast begränsa oss till en 

kvantitativ analys utifrån samma syfte som Wright, där vi har för avsikt att studera ”tänkbara 

meningar som kan uppstå när elever möter texten” (ibid.). Vidare är vi även medvetna om att fyra 

läroböcker som endast berör årskurserna 4–6 inte kan ge en allmängiltig bild av framställning av 

religionsförståelsen genom grundskolans årskurs 1–9. Vi motiverar dock valet utifrån studiens 

avgränsningar (se avsnitt 5.1), det vill säga, att vi enbart vill analysera religionerna judendom, 

kristendom, islam, hinduism och buddhism, vilket resulterade i att 4–6 blev den utvalda 

årskursen.  

 

Ett område som är värt att nämna i detta avsnitt är val av metod för att granska religionerna. Från 

början var intentionen att analysen skulle resultera i att Smarts sju dimensioner också 

åskådliggjordes i tabellen och att dessa skulle passas ihop med substantiell och funktionell 

religionsförståelse. Vid ansträngningar att tillämpa en sådan analys på forskningsmaterialet 

resulterade detta däremot i ett icke-tillförlitligt resultat. När vi reliabilitetstestade våra 

kodningsscheman visade det sig att endast kategoriseringen substantiell och funktionell hade ett 
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samstämmande resultat, medan kategoriseringar som substantiell-doktrinär och substantiell-

etisk/juridisk hade olika resultat. Detta är anledningen till varför kategoriseringen av substantiell 

och funktionell endast åskådliggörs i tabellen.  

6.4. Validitet och reliabilitet 

6.4.1.  Validitet 

Sigmund Grønmo (2006) menar att validitet syftar på: 

Förhållandet mellan teoretiska och operationella definitioner av begrepp. Medan den 
teoretiska definitionen klargör vad forskaren har för avsikt att studera, avgör den 
operationella definitionen vad som faktiskt kommer att studeras. Hög validitet förutsätter 
därför att varje begrepp har definierats operationellt på ett sätt som är relevant och som 
täcker det teoretiska innehållet i begrepp. (Grønmo, 2006, s. 231) 

Detta kallar Grønmo (2006) för definitionsmässig validitet. Definitionsmässig validitet kan 

specificeras på tre olika sätt. En av dessa specificeringar är innehållsvaliditet. Innehållsvaliditet syftar 

till validitet som uttryck för hur allomfattande de operationella definitionerna är i relation till 

begreppets teoretiska innehåll. I denna studies teoretiska utgångspunkt presenteras både Smarts 

sju dimensioner av religion samt definitionerna på den substantiella och funktionella religions-

förståelsen. Både Smarts dimensioner samt den substantiella och funktionella religionsförståelsen 

ligger till grund för studiens analysverktyg (se avsnitt 4.3 och 4.4). Undersökningens validitet är 

därmed hög då den operationella definitionen, det vill säga studiens analysverktyg, ligger i direkt 

förhållande med den teoretiska definitionen. Studiens abstrakta begrepp har alltså gjorts 

användbara i den empiriska undersökningen.  

6.4.2. Reliabilitet 

Bergström & Boréus (2012, s 42) säger att ”god validitet borgar inte fullt ut för en god 

undersökning” och att undersökningar även behöver ta hänsyn till reliabilitetsaspekten. 

Neuendorf (2002, s. 133) menar att ett kodningsschema behöver revideras upprepande gånger 

genom att kontinuerligt testa schemat tills att kodningsschemat är tillräckligt genomförbart. Detta 

kallar Neuendorf (Ibid.) för pilot coding. Bergström & Boréus (2012, s. 42) diskuterar att i de flesta 

textanalyser är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. För att undvika tolkningsmöjligheter och 

för att göra vårt kodningsschema så tillförlitligt som möjligt har vi, utifrån Neuendorfs (2002, s. 

133) tankar om pilot kodning, kontinuerligt kodat delar av varandras analyser för att undersöka 

om resultatet blir densamma. När resultatet på det kodade materialet har skiljt sig från varandra 

har vi korrigerat och förbättrat kodningsschemat och därefter genomfört analysen på nytt. När 

resultatet på forskningsmaterialet har överensstämt med minst 90 %, har vi bedömt att 

kodningsschemat är tillförlitligt och att intersubjektiviteten är god. Enligt Bergström & Boréus 

(2012, s. 42) innebär intersubjektivitet att ”ett material ska kunna bearbetas med samma typ av 
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analysverktyg av olika forskare och deras resultat bli densamma”. Med hänsyn Neuendorf och 

Bergström & Boréus resonemang anser vi att vår metod erhåller en hög reliabilitet.  

6.5. Material 

Utifrån Jörgen Mattlars resonemang (se avsnitt 4.5) om att grundbok är ett basläromedel och att 

IKT-läromedel, arbetsböcker och övningsböcker inte kategoriseras som basläromedel har därför 

fyra grundböcker i religionskunskap valts ut för vår studie. Sammanfattningsvis ska utvalda 

läroböcker överensstämma med följande avgränsningskriterier:  

• Utgivningsår: 2011 – 2019 

• Läromedelstyp: basläromedel 

• Bokförlag: Lärobokens förlag har en etablerad position inom läromedelsproduktion och 

hade en omsättning på minst 150 miljoner kronor år 2017. 

• Ämne och nivå: Läroboken fastställs vara anpassad efter religionskunskapsämnets 

centrala innehåll och kunskapskrav i årskurs 4–6.  

De grundböcker som valts ut är: 

1. Abrahamsson, Marianne (2011). Religion. Grundbok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

2. Berlin, Ingrid & Ring, Börge (2014). Religion. 6. 1. uppl. Stockholm: Liber 

3. Bohlin, Senait (2015). Re: religion. 4–6. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

4. Sandin, Daniel & Ring, Börge (2008). Upptäck Religion. [Rev. 2013]. Stockholm: Liber 

Samtliga läroböcker som valts till studien är publicerade mellan 2011 och 2019 och benämns som 

grundbok. Vad gäller övriga två kriterier styrkes läroböckerna med följande motivering:  

1. Religion. Grundbok publicerades 2011 av Natur & Kultur och konstateras vara anpassad för 

religionskunskap i årskurs 4–6. Natur & kultur (2019) kungör att de erbjuder läromedel 

som är kvalitetssäkrade och framtagna för att tillgodose kursplanernas centrala innehåll 

och kunskapskrav och år 2017 hade förlaget en omsättning på cirka 350 miljoner kronor.  

2. Grundböckerna Upptäck religion och Religion. 6 publicerades 2008 respektive 2014. 

Anledningen till att Upptäck religion tagits med i studien är för att boken reviderades 2013 

och för att bokförlaget fastställer att boken ”svarar väldigt väl mot kunskapskraven i 

Lgr11”. Liber konstaterar att de är Sveriges största läromedelsföretag och räkenskapsåret 

2017 hade förlaget en omsättning på cirka 350 miljoner kronor. Förlaget fastslår att såväl 

Upptäck religion som Religion. 6 är uppdaterade och svarar mycket väl mot kursplanens 

centrala innehåll och kunskapskrav för årskurs 4–6 (Liber, 2019a; Liber 2019b).   

3. Grundboken Re: religion 4–6 publicerades 2015 av bokförlaget Gleerups. Förlaget fastslår 

att Re: religion 4–6 är anpassad för årskurs 4–6 och att innehållet utgått från Lgr11 

(Gleerups, 2019a). Räkenskapsåret 2017 hade Gleerups en omsättning på cirka 170 

miljoner kronor (Gleerups, 2019b).  



 

 29 

7. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet från den kvantitativa analysen av läroböckerna, det vill 

säga i vilken utsträckning som substantiell respektive funktionell religionsförståelse framställs. 

För att skapa en tydlig skildring presenteras läroböckerna var för sig i kronologisk ordning. Först 

tillhandahålls en kort beskrivning om lärobokens struktur, vilka kapitel som analyserats och vilket 

innehåll som inte analyserats. Därefter presenteras resultatet i form av två tabeller och slutligen 

framförs en analys av läroböckernas genomsnittliga resultat.  

7.1. Lärobok 1: Upptäck religion 

Läroboken Upptäck religion är skriven av Börge Ring och Daniel Sandin och publicerades 2008 av 

Liber. Boken består av 156 sidor och är indelad i 13 kapitel. Nedan presenteras en analys av fem 

kapitel: Kristendomen (s. 8–39), Judendomen (s. 40–67), Islam (s. 68–93), Hinduismen (s. 94–115), 

Buddhismen (s. 116–137). Innehållsförteckning, övriga kapitel och register har inte tagits med i 

analysen. Följande områden har inte heller tagits med i analysen: ”Vad skulle du göra?”, (s. 15, 

18), ”Vad tror du?” (s. 20, 29, 47, 84, 103, 130), ”Vad tycker du?” (s. 31, 54, 63, 73, 77, 97, 111, 

123, 125), ”dolda skatter” (s. 115) samt de gröna figurerna med inkluderande text (s. 22, 38, 66–

67, 78, 90–91, 114, 134). Sidorna 92 och 93 räknas inte heller med i analysen då de enbart består 

av ”vad tycker du?” (Ring & Sandin, 2008). Nedan åskådliggörs förekomsten av substantiell och 

funktionell religionsförståelse bland ”de fem världsreligionerna” samt meningserbjudandets 

kongruens mellan bild och bildtext. I bilaga 3 redovisar vi antalet meningar och bilder som varje 

analyserat kapitel inkluderar.  

 

Tabell 4. Fördelning av meningar och bilder procentuellt i läroboken Upptäck religion (Sandin & 

Ring, 2008).  

Religion 
Substantiell Funktionell  Ej religionsrelaterat 

Meningar Bilder Meningar Bilder Meningar Bilder 

Judendom 75,3 % 56,8 % 20,1 % 43,2 % 4,6 % - 

Kristendom 76,3 % 51 % 20,4 % 49 % 3,3 % - 

Islam 63,5 % 56,7 % 27 % 43,3 % 9,5 % - 

Hinduism 71,1 % 53,6 % 21,2 % 46,4 % 7,7 % - 

Buddhism 71,2 % 66,7 % 23 % 33,3 % 5,8 % - 

 

I lärobok 1 ligger samtliga kapitel förutom kapitlet om islam över 70 % i substantiell 

religionsförståelse i textsammanhang. Islam är därmed den religion som i lärobok 1 har lägst 
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substantiell religionsförståelse och högst funktionell religionsförståelse. När det kommer till 

bilder har buddhismen högst substantiell religionsförståelse och dessutom lägst funktionell 

religionsförståelse. 

 

Tabell 5. Kongruens mellan bild och bildtext i läroboken Upptäck religion (Sandin & Ring, 2008). 

Religion 
Överensstämmelse Avvikelse Ej tydlig bildtext 

N % N % N % 

Judendom 20 54,1 % 10 27 % 7 18,9 % 

Kristendom 31 63,2% 9 18,4% 9 18,4% 

Islam 13 43,3 % 5 16,7 % 12 40 % 

Hinduism 14 50 % 4 14,3 % 10 35,7% 

Buddhism 11 52,4 % 6 28,6 % 4 19 % 

 

Kongruensen mellan bild och bildtext har i lärobok 1 högre överrensstämmelse än avvikelse. 

Både kapitlet om islam och hinduism har hög procentuell av ”ej tydlig bildtext”, vilket innebär att 

många utav bilderna i dessa kapitel saknar bildtext.  

7.2. Lärobok 2: Religion. Grundbok 

Läroboken Religion. Grundbok är skriven av Marianne Abrahamsson och publicerades 2011 av 

Natur och Kultur. Boken har ett omfång på 176 sidor och består av 10 kapitel.  Följande fem 

kapitel har analyserats: Judendom (s. 46–57), Kristendom (s. 86–106), Islam (s. 116–129 Hinduism (s. 

130–143) och Buddhism (s. 144–157). I början av de analyserade kapitlen finns en ruta ”i detta 

kapitel får du läsa om” och detta textsammanhang har inte analyserats. Innehållsförteckning, 

övriga kapitel och register har inte tagits med i analysen. Nedan åskådliggörs förekomsten av 

substantiell och funktionell religionsförståelse bland ”de fem världsreligionerna” samt 

meningserbjudandets kongruens mellan bild och bildtext. I bilaga 4 redovisar vi antalet meningar 

och bilder som varje analyserat kapitel inkluderar.  

 
  



 

 31 

Tabell 6. Fördelning av meningar och bilder procentuellt i läroboken Religion. Grundbok 

(Abrahamsson, 2011). 

Religion 
Substantiell Funktionell  Ej religionsrelaterat 

Meningar Bilder Meningar Bilder Meningar Bilder 

Judendom 56,5 % 46,2 % 29,4 % 46,2 % 14,1 % 7,6 % 

Kristendom 74,3 % 54,2 % 15,2 % 37,5 % 10,5 % 8,3 % 

Islam 58,2 % 25 % 28,5 % 66,7 % 13,3 % 8,3 % 

Hinduism 58 % 40 % 35 % 53,3 % 7 % 6,7 % 

Buddhism 64,1 % 53,4 % 23,6 % 33,3 % 12,3 % 13,3 % 

 

I tabellen ovan framgår det att samtliga religioner, i skriftlig text, framställs med substantiell 

religionsförståelse i störst utsträckning. Vi ser att den skriftliga texten skildrar judendom, islam 

och hinduism med cirka 56 till 58 % substantiell förståelse och att kristendom är den religion som 

i störst utsträckning beskrivs med substantiell religionsförståelse. Vidare syns det i tabellen att 

meningserbjudandet bland lärobokens bilder är något varierande mellan religionerna. Bilder som 

behandlas i kapitlet om judendom har lika stor andel substantiell som funktionell förståelse. Vad 

gäller kristendom och buddhism förklaras bilder med substantiell religionsförståelse i högre 

utsträckning och bilder kopplade till islam och hinduism framställer funktionell religionsförståelse 

i större omfattning. Dessutom visar tabellen att i lärobok 2 finns en hög grad av ej 

religionsrelaterad text, vilket innebär att ett flertal meningar i texten beskriver något som inte 

berör religionen.  

 

Tabell 7. Kongruens mellan bild och bildtext i läroboken Religion. Grundbok (Abrahamsson, 2011). 

Religion 
Överensstämmelse Avvikelse Ej tydlig bildtext 

N % N % N % 

Judendom 10 76,9 % 1 7,7 % 2 15,4 % 

Kristendom 12 50 % 4 16,7 % 8 33, 3% 

Islam 8 40 % 4 20 % 8 40 % 

Hinduism 9 60 % 1 6,7 % 5 33,3 % 

Buddhism 7 46,7 % - - 8 53,3 % 

 

I tabellen ovan framgår det att överenstämmelsen mellan bild och bildtext är högre än avvikelsen 

inom samtliga fem analyserade kapitel. Det är däremot en hög andel av ”ej tydlig bildtext” som 

framgår, särskilt i kapitlet om buddhism där över 53% av bilderna saknar tydlig bildtext.  
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7.3. Lärobok 3: Religion. 6 

SO-seriens Religion. 6 är skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring och publicerades 2014 av Liber. 

Boken omfattar 128 sidor och 11 kapitel. Följande fem kapitel har analyserats: Judendom (s. 30–

39), Kristendom (s. 40–51), Islam (s. 52–59), Hinduism (s. 62–69) samt Buddhism (s. 70–77). 

Innehållsförteckning, övriga kapitel och register har inte tagits med i analysen. I analysen har inte 

heller följande områden tagits med; ”i det här avsnittet återges” (s. 31, 41, 53, 63, 71), uppgifterna 

(s. 39, 50, 59, 69, 77) samt rutan om ”din klass är på besök i ett museum” (s. 43). Nedan 

åskådliggörs förekomsten av substantiell och funktionell religionsförståelse bland ”de fem 

världsreligionerna” samt meningserbjudandets kongruens mellan bild och bildtext. I bilaga 5 

redovisar vi antalet meningar och bilder som varje analyserat kapitel inkluderar.  

 

Tabell 8. Fördelning av meningar och bilder procentuellt i läroboken Religion. 6 (Berlin & Ring, 

2014). 

Religion 
Substantiell Funktionell  Ej religionsrelaterat 

Meningar Bilder Meningar Bilder Meningar Bilder 

Judendom 69,8 % 33,3 % 28,4 % 66,7 % 1,9 % - 

Kristendom 72,5 % 50 % 24,9 % 50 % 2,7 % - 

Islam 68,9 % 16,7 % 26,2 % 83,3 % 4,9 % - 

Hinduism 74,8 % 64,3 % 25,2 % 35,7% - - 

Buddhism 70,8 % 50 % 22,3 % 50 % 6,9 % - 

 

I lärobok 3 är den substantiella religionsförståelsen i textsammanhang relativt jämnt fördelad 

mellan de fem världsreligionerna, detsamma gäller inom den funktionella religionsförståelsen. När 

det kommer till bilder i lärobok 3 är religionsförståelsen inte lika jämnt fördelad. Det skiljer flera 

procentenheter mellan den religionen med lägst substantiell religionsförståelse (islam på 16,7 %) 

och den religionen med högst substantiell religionsförståelse (hinduism på 64,3 %). 

 

Tabell 9. Kongruens mellan bild och bildtext i läroboken Religion. 6 (Berlin & Ring, 2014). 

Religion 
Överensstämmelse Avvikelse Ej tydlig bildtext 

N % N % N % 

Judendom 7 41,2 % 5 29,4 % 5 29,4 % 

Kristendom 8 36,4 % 2 9,1 % 12 54,5 % 

Islam 3 25 % 2 16,7 % 7 58,3 % 

Hinduism 9 64,3 % 0 - 5 35,7 % 

Buddhism 8 50 % 5 31,2 % 3 18,8 % 
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Tabellen ovan visar att överensstämmelsen mellan bild och bildtext är högre än avvikelsen i 

samtliga kapitel. Islam har relativt låg överrensstämmelse i jämförelse med resterande kapitel och 

även högst procentuell ”ej tydlig bildtext”. I kapitlet om hinduismen återfinns ingen avvikelse 

mellan bilderna och deras bildtext. 

7.4. Lärobok 4: Re: religion 4–6 

Läroboken Re: religion. 4–6 är skriven av Senait Bohlin och publicerades 2015 av Gleerups 

Utbildning. Totalt består boken av 164 sidor och 10 kapitel. Nedan presenteras en analys av fem 

kapitel: Judendom (s.14–33), Kristendom (s. 34–53), Islam (s. 54–73), Hinduism (s. 74–89) och 

Buddhism (s. 90–107). Innehållsförteckning, övriga kapitel, och register har inte tagits med i 

analysen. Följande områden har också uteslutits från analysen: cirklarna ”läs om” (s. 14, 34, 54, 

74, 90), samtliga ”diskutera/fundera” frågor, förklaring till ett citat (s. 16) och alla sidor med 

rubriken ”repetition” (sammanlagt 10 sidor). I kapitlet om hinduism framställdes en saga från 

Indien (s. 79) som exkluderats från analysen eftersom den inte var väl ansluten till religionen. 

Nedan åskådliggörs förekomsten av substantiell och funktionell religionsförståelse bland ”de fem 

världsreligionerna” samt meningserbjudandets kongruens mellan bild och bildtext. I bilaga 6 

redovisas antalet meningar och bilder som varje analyserat kapitel inkluderar.  

 

Tabell 10. Fördelning av meningar och bilder procentuellt i läroboken Re: religion 4–6 (Bohlin, 

2015).  

Religion 
Substantiell Funktionell  Ej religionsrelaterat 

Meningar Bilder Meningar Bilder Meningar Bilder 

Judendom 85,9 % 75 % 13,9 % 25 % 0,2 % - 

Kristendom 92,1 % 84,2 % 6,2 % 15,8 % 1,7 % - 

Islam 76,5 % 52,4 % 22,7 % 47,6 % 0,8 % - 

Hinduism 68,3 % 54,5 % 23,2 % 36,4 % 8,5 % 9,1% 

Buddhism 85,2 % 64,7 % 14,3 % 35,3 % 0,5 % - 

 

I tabellen ovan framgår det att samtliga fem religioner i störst utsträckning beskrivs med 

substantiell religionsförståelse i såväl text som bild. Något som är särskilt tydligt är att kristendom 

skildras med en mycket lägre grad av funktionell förståelse jämfört med de andra religionerna. 

Detta gäller såväl i den skriftliga texten som bland bilder. Vidare ser vi att meningserbjudandet 

som läroboken framställer igenom bilder är jämställt skildrat i kapitlet om islam. Vid de övriga 

religionerna är substantiell förståelse i bild mer prefererad att framställa.  
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Tabell 11. Kongruens mellan bild och bildtext i läroboken Re: religion 4–6 (Bohlin, 2015).  

Religion 
Överensstämmelse Avvikelse Ej tydlig bildtext 

N % N % N % 

Judendom 19 95 % - - 1 5 % 

Kristendom 18 94,7 % 1 5,3 % - - 

Islam 14 66,7 % 3 14,3 % 4 19 % 

Hinduism 15 68,2 % 1 4,5 % 6 27,3 % 

Buddhism 14 82,4 % 2 11,7 % 1 5,9 % 

 

I tabellen ovan framgår det att lärobok 4 har en generellt hög grad av överensstämmande 

religionsförståelse mellan modaliteterna bild och bildtext. Det är endast i ett fåtal bilder som 

meningserbjudandet mellan modaliteterna avviker från varandra och i kapitlet om judendom 

finns ingen avvikelse i religionsförståelsen mellan bild och bildtext.  

7.5. Jämförelse mellan läroböckernas text och bild 

Resultatet som illustrerades i tabell 4, 6, 8 och 10 visar att samtliga läroböcker i större 

utsträckning framställer alla fem religioner med en substantiell religionsförståelse i text. Generellt 

framgår det även att kristendom i samtliga läroböcker framställs med högst andel substantiell 

förståelse i skriftlig text. Vidare för att besvara frågeställningen; ”Hur skiljer sig läroböckernas 

framställning av substantiell och funktionell religionsförståelse mellan text och bild”, har vi 

sammanställt medelvärdet av substantiell och funktionell förståelse i läroböckernas text och bild. 

I diagrammen nedan redovisas den genomsnittliga religionsförståelsen som text och bild i varje 

lärobok förmedlar.  
 

Diagram 1. Genomsnittlig religionsförståelse om de fem världsreligionerna i text. 
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Diagram 2. Genomsnittlig religionsförståelse om de fem världsreligionerna bland bilder. 

 

 

I jämförselen mellan text och bild kan vi konstatera att den substantiella religionsförståelsen har 

störst utrymme i den första modaliteten och att religionsförståelsen är mer jämställt i den andra. I 

samtliga läroböcker och inom samtliga 20 kapitel som analyserats har substantiell förståelse störst 

utrymme i den skriftliga texten. Vad gäller meningserbjudandet bland bilder i de analyserades 

läroböckerna är det två böcker som framställer substantiell religionsförståelse i högre grad och 

två böcker som framför funktionell religionsförståelse i större utsträckning. Sammantaget har 

lärobok 2 och 3 mer funktionell religionsförståelse bland bilder och text än lärobok 1 och 4. Det 

framgår även i ovanstående två diagram att lärobok 4 är den bok med högst substantiellt innehåll 

och lägst funktionellt innehåll, både i bild och text. Sammanlagt visar resultatet att i texten i 

samtliga läroböcker existerar en obalans mellan substantiell och funktionell religionsförståelse, 

medan det bland läroböckernas bilder råder en mer jämlik fördelning.  

7.6. Analys av kongruens mellan bild och bildtext 

I syfte att besvara frågeställningen ”i vilken utsträckning överensstämmer religionsförståelsen 

mellan bild och bildtext i de utvalda läroböckerna?” åskådliggörs en sammanställning av 

läroböckernas totala kongruens vad gäller meningserbjudandet i bild och bildtext. I diagrammet 

nedan redovisas medelvärdet av samtliga religioners överensstämmande meningserbjudande.  
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Diagram 3. Genomsnittlig kongruens mellan bild och bildtext bland de fem världsreligionerna.  

 

 

Resultatet som åskådliggörs i ovanstående diagram visar att överensstämmelsen är högre än 

avvikelsen i samtliga läroböcker. Det är i ett fall, lärobok 3, som överensstämmelsen hamnar 

under 50 %. Det framgår även i diagrammet att lärobok 2 och 4 har en betydligt högre andel 

bilder med ej tydlig bildtext jämfört med lärobok 1 och 4. Sammanlagt visar resultatet att i tre av 

studiens fyra läroböcker förmedlar majoriteten av bilderna samma religionsförståelse i såväl bild 

som bildtext.  
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8. Diskussion 

8.1. Studiens slutsats 

Sammantaget visar resultatet och analysen att substantiell religionsförståelse har störst utrymme i 

de analyserade läroböckernas text inom samtliga religioner. Det finns ett flertal olika anledningar 

till varför den skriftliga texten i läroböckerna genomsyras av en substantiell förståelse och 

samtliga kopplar vi till Smarts sju dimensioner (se avsnitt 4.4). De läroböcker vi analyserade 

innehöll till stor del text som kan kopplas till den narrativa och mytiska dimensionen. Narrativa 

berättelser bredde ut sig över ett flertal sidor i alla läroböcker och inom alla fem religioner, vilket 

är en bidragande faktor till den generellt höga andelen av substantiell religionsförståelsen. Bland 

annat framgår det i resultatet att kristendom i samtliga läroböcker hade högst substantiell 

religionsförståelse i den skriftliga texten jämfört med övriga fyra religioner. En möjlig anledning 

är för att samtliga läroböcker i sina kapitel om kristendomen valde att lägga tonvikten på att 

beskriva Jesus födelse, liv och död. Vi ser också i resultatet att Buddhism har hög substantiell 

religionsförståelse i samtliga böckers skriftliga text, vilket kan förklaras genom att berättelser om 

Siddharta Gautama fick en central roll. Ytterligare förklaring till varför substantiell 

religionsförståelse har störst utrymme i läroböckernas text grundar sig i att läroböckerna 

framställer samtliga fem religioner ur ett dåtida perspektiv. Med utgångspunkt i kodningsschemat 

kategoriserades dessa meningar som substantiella, exempelvis ”när Jesus dog blev hans anhängare 

ledsna”. Vidare beskrivs materiella ting, religionernas tro, filosofiska inriktningar samt lagar och 

regler i stor utsträckning utan koppling till deras funktion för troende idag. Vår tentativa slutsats 

av att substantiell religionsförståelse har störst utrymme i läroböckernas skriftliga text är för att 

författarna vill beskriva religionerna objektivt. Då läroböckerna i denna studie är grundböcker 

avsedda för undervisning i religionskunskap finns ett fokus på att förmedla objektiva kunskap om 

tro, praxis, symboler, institutioner och historia. Vi menar att det är naturligt att substantiell 

religionsförståelse får störst utrymme, eftersom det är svårt för läroböcker att beskriva den 

funktion som religionen har på människor då religionens påverkan är personlig och alla individer 

inte berörs likadant.  

 

Som vi nämnde tidigare upptog myter och berättelser en stor del av läroböckernas kapitel. I och 

med de narrativa textsammanhangen användes tecknade bilder på historiska personer, såsom 

Jesus, Siddharta Gautama och Mose. Precis som i textsammanhanget erhåller bilder på historiska 

personer en substantiell religionsförståelse. Däremot framgår det i resultatet att funktionell 

religionsförståelse har ett omfångsrikare utrymme bland läroböckernas bilder. Exempelvis har 

funktionell förståelse större utrymme än substantiell i två läroböcker. Anledningen till att den 

funktionella religionsförståelsen återfinns i en större utsträckning bland bilder i två av studiens 
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fyra läroböcker är för att läroböckerna väljer att vid ett flertal tillfällen illustrera individer som 

utför olika ceremonier och ritualer. Vidare ser vi även att proportionen av substantiell och 

funktionell religionsförståelse inte är detsamma i läroböckerna mellan modaliteterna bild och text. 

Vår slutsats till att bilder förmedlas med mer funktionell religionsförståelse är för att läroböckerna 

använder bilder på individer för att illustrera hur religionen gestaltas och påverkar människors 

tillvaro. Vi menar, med hänsyn till Selander & Kress resonemang om multimodalitet (se avsnitt 

4.2), att läromedelsförfattarna använt resursernas potential för att bidra med ett mångfacetterat 

meningserbjudande. En möjlig förklaring till att funktionell religionsförståelse är mer etablerat i 

bild än text är för att författarna valt att komplettera den objektivt skrivna texten med subjektivt 

skildrande bilder.  

 

Resultatet av vår analys visar även att den religionsförståelse som bild och bildtext förmedlar har 

en högre överrensstämmelse än avvikelse. Detta innebär att majoriteten av bilderna som är 

substantiella har en bildtext med substantiell förståelse och bilder som är funktionella har en 

bildtext med funktionell förståelse. I avsnitt 4.2 lyfter vi fram Selander & Kress (2010, s. 26) 

förklaring på multimodalitet. De menar att multimodalitet är flera resurser som används för att 

tolka och skapa mening. Utifrån det här menar vi att en hög avvikelse å ena sidan kan skapa 

förvirring hos läsaren, då text och bild inte förmedlar samma meningserbjudande, men å andra 

sidan kan det bidra till en fördjupad förståelse genom att exempelvis en substantiell bild förstärks 

av en funktionell mening.   

8.2. Idéer och människor 

Slutsatsen som vi kommer fram till i denna studie gällande meningserbjudande i text respektive 

bild samspelar till viss del med vad Thomas & Rolin (2018) kom fram till i sin studie (se avsnitt 

3.1). Resultatet från Thomas & Rolins studie visade att skriftlig text tenderade att presentera 

religioner som idé eftersom läroböcker som genre är en mer naturlig källa till ”idéer”. I vårt 

resultat finner vi likartade tendenser där substantiell religionsförståelse får större utrymme i 

skriftlig text då läroböckerna till stor del förmedlade kunskaper om generell tro och religionernas 

myter och historier. I vidare jämförelse med Thomas & Rolins studie framgick det att bilder i 

högre utsträckning presenterades som ”människor”. I vår studie fann vi att läroböckerna vid ett 

flertal tillfällen använde bilder på individer som utförde olika ceremonier och ritualer. Detta 

bidrar till att funktionell religionsförståelse återfanns i större utsträckning bland bilder jämfört 

med den skriftliga texten. Thomas & Rolin drar slutsatsen att text i läroböcker är en mer naturlig 

källa till idéer och att bilder lättare förmedlar människor eftersom skådespelare kan användas som 

underlag. Vi menar att liknande förhållanden gäller när läroböcker förmedlar substantiell och 

funktionell religionsförståelse i text och bild. Det bör däremot tilläggas att indikatorerna för vårt 

kodningsschema med substantiell och funktionell religionsförståelse inte var det samma som 

Thomas & Rolins för idé och människor. Thomas & Rolin (2018, s. 47) beskriver i sin studie att 
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när läroboken behandlade den materiella dimensionen där konst framställdes i ett religiöst 

sammanhang kodades detta som människor. I vår studie valde vi att koda ett sådant 

meningserbjudande som substantiell förståelse. Det går därför inte att göra en symmetrisk 

jämförelse mellan vår studie och Thomas & Rolins (2018). Det är endast möjligt att visa på 

likartade tendenser mellan studiernas resultat. 

8.3. Lära om och lära från religion  

Resultatet från vår studie går även att sammankoppla med perspektiven lära om och lära från 

religion. Med utgångspunkt i Grimmitts religionspedagogik att undervisningen kan använda 

perspektiven lära om och lära från, menar vi att undervisning med hänsyn till substantiell och 

funktionell religionsförståelse får ett likartat resultat. Grimmitt (1981) förklarar att i undervisning 

där perspektivet lära om råder anläggs en objektiv synvinkel, medan vid perspektivet lära från blir 

undervisningen mer subjektiv och dialogisk då den försöker skapa förståelse om hur religion 

fungerar på ett mer personligt plan. Liknande beskrivning hittas i diskussionen om substantiell 

och funktionell religionsförståelse (se avsnitt 4.3). Substantiell förståelse hänvisar till det 

objektiva, allmängiltiga perspektivet av religion, medan funktionell förståelse beskriver religioners 

betydelse i människors sociala och psykologiska tillvaro (Furseth & Repstad, 2005; Berger, 1974). 

I uppsatsens forskningsöversikt lyfte vi fram Grimmitts tankar om att lära om religioner tidigare 

varit dominerande i klassrummet. Vidare, i Jackson m.fl. studie (2010), framför författarna att det 

behövs balans i läroböcker mellan lära om och lära från. Vad gäller skildringen av de fem 

världsreligionerna som religionsläroböckerna i vår studie framför anser vi att det finns behov av 

större balans mellan substantiell och funktionell religionsförståelse. Vad vi finner i samtliga 

läroböcker och bland läroböckernas skildring av de enskilda fem religionerna är en tendens att 

lägga tonvikten på substantiell religionsförståelse. Med hänsyn till de resonemang som Jackson 

m.fl. (2010) framlade om att det är viktigt med en balans mellan lära om och lära från religion, 

menar vi att samma förhållande gäller för substantiell och funktionell förståelse av religion. 

Vidare i uppsatsen forskningsöversikt framfördes Grimmitts (1981) tankar om att undervisning i 

religion även behöver vara dialogiskt och subjektivt. Då funktionell religionsförståelse omfattar 

ett dialogiskt och personligt perspektiv är det således viktigt, med hänsyn till Grimmitts 

resonemang, att den funktionella förståelsen av religion inte hamnar i skymundan.  

8.4. Religionsämnets möjligheter och svårigheter 

Resultatet från denna studie kan även associeras med Reiss, Wiseman, Härenstam och Otterbecks 

studier om läromedelsforskning (se avsnitt 3.1 och 3.3). Reiss (2006) och Wiseman (2014) har valt 

att undersöka två religioner som utifrån deras mening står i disharmoni med varandra. Reiss 

slutsats i hans studie visar att islamska läroböcker behandlar kristendom marginellt och objektivt, 

medan i Wisemans studie framgår det att islams funktion i läroböcker är att bidra med våld och 
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konflikt. Resultatet från Reiss och Wisemans studie visar att läroböcker kan förmedla kunskap 

om religioner på ett ojämställt och fördomsfullt sätt. Läroböckerna som analyserats i vår studie 

har för avsikt att användas i svensk undervisning, vilket enligt Lgr11 (2018, s. 5) ska vara icke-

konfessionell och innehålla etik som vilar på ”kristen tradition och västerländsk humanism”. 

Dessa bestämmelse fastställer därmed vissa villkor för hur ämnet får undervisas. Resultatet från 

vår studie visar att substantiell religionsförståelse är dominerande i skriftlig text, vilket kan bidra 

till att förutfattade meningar och mikroaggressioner undviks. När författare väljer objektiv 

kunskap framför subjektiv förståelse finns således en möjlighet att läroboken förhåller sig mer 

fördomsfri. Vi menar att det finns vissa fördelar med att substantiell religionsförståelse erhåller 

stort utrymme i undervisning, såsom möjligheten att undvika att en religion illustreras 

fördomsfullt och tendentiöst. Samtidigt är det viktigt att de religioner som en lärobok belyser 

erhåller lika stort utrymme, i avseende till både substantiell och funktionell religionsförståelse, för 

att undvika att någon religion marginaliseras. 

 

I Härenstam (1993) och Otterbecks (2004) studier framgår det att svenska läroböcker tenderar att 

bli konfessionella genom att etikettera olika religioner, bland annat islam. Härenstam lyfter fram 

att läroböckers bild av islam i flera skiljer sig från muslimsk självförståelse. Härenstam konstaterar 

att läroböcker inte levt upp till ambitionen om saklighet och objektivitet. I och med detta 

påstående blir det tydligt att mängden substantiell och funktionell religionsförståelse har en stor 

betydelse i såväl text som i bild. I denna uppsats har vi utgått ifrån att modaliteter som text och 

bild förmedlar ett meningserbjudande. Det är således viktigt att tänka på vilket slags menings-

erbjudande modaliteterna förmedlar och hur det kan påverka läsaren, vilket i detta fall är elever. 

Vi ser i Härenstams avhandling och Otterbecks artikel att elever i vissa fall inte känner igen den 

bild som läroböcker förmedlar. I denna mening menar vi att, precis som utifrån kopplingen till 

Reiss och Wiseman, att substantiell religionsförståelse är tillvägagångsätt att bedriva fördomsfri 

undervisning. I resultatet från vår studie framgår det även att funktionell religionsförståelse 

erhållit ett relativt stort utrymme bland läroböckernas bilder. Bilder på individer som exempelvis 

ber, vallfärdar till Mecka och utför sabbat må utgöra en funktionell förståelse av religionen. Å ena 

sidan riskerar sådana funktionella bilder att bidra till ett fördomsfullt meningserbjudande, medan 

å andra sidan bidra med ett meningserbjudande som den skriftliga texten inte lyckas förmedla.  

 

Som vi nämnde i uppsatsens bakgrundavsnitt är Sverige världens mest sekulariserande land. I 

samband med att det förs en kritisk diskussion mot skolans religionsundervisning samt att det 

finns en mångkulturalitet i skolan blir det följaktligen betydelsefullt vilken kunskap som 

undervisningen förmedlar. I Petra Magnussons avhandling (2014) framgick det att foton, kartor 

och illustrationer är vanliga resurser som erbjuder ett meningserbjudande.  Meningserbjudandet 

som förmedlas genom bild i religionskunskap är viktigt på det sättet att det skapar möjlighet att 

illustrera såväl materiella objekt som individer som religionen berör. I Wiseman studie (se avsnitt 
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3.1) och Mattlars avhandling (se avsnitt 4.5) redogörs att läromedel både sprider kunskap och 

skapar kollektiv kunskap. Wiseman (2014) lyfter vidare fram i sin artikel att läroböcker har en 

inverkan på en grupps kollektiva minne. Beroende på vilket meningserbjudande som läroböcker 

förmedlar skapas således olika möjligheter att förstärka eller förändra en grupps kollektiva minne. 

Wiseman (2014, s. 315) förklarar att kollektivt minne upprätthålls genom att beskriva gemen-

samma egenskaper hos den egna gruppens medlemmar och andra gruppers representanter. Det 

får således betydelse om en bild förmedlar religionsförståelse som antingen är funktionellt eller 

substantiellt. Om en karta över mellanöstern illustreras i ett kapitel om islam eller en individ som 

läser ur Tora framställs i ett kapitel om judendom förmedlas ett meningserbjudande som både 

sprider kollektiv kunskap och därmed bidrar till förstärkning eller förändring av den läsande 

gruppens kollektiva minnet. Vi menar att det följaktligen kan vara betydelsefullt att läroböckernas 

bilder har en bildtext så att lärobokens avsiktliga meningserbjudande inte misstolkas.  

8.5. Perspektiv på religionsförståelserna 

Det är fullt förståeligt att den skriftliga texten i läroböcker i religionskunskap för årskurs 4–6 

förmedlar ett meningserbjudande som präglas av en religionsförståelse av substantiell karaktär.  I 

samklang med Ninian Smarts resonemang, att myter och historier är viktiga inom alla religioner, 

är det således inte konstigt att läromedelsförfattare väljer att förmedla kunskap om det livet som 

religionens grundare och profeter levt. Det är även fullt förståeligt att författarna till läroböckerna 

väljer att förklara vilka regler och lagar som gäller ur ett objektivt perspektiv. Även om 

meningarna uttrycks substantiellt är det möjligt för lärare att förklara läroböckernas innehåll på 

ett funktionellt sätt. Vi anser att det är det en god idé belysa religioners historier, myter, 

filosofiska inriktningar och generella tro, särskilt eftersom det centrala innehållet för religions-

kunskap i årskurs 4–6 uttryckligen beskriver att undervisningen ska behandla:  

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen 
och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. 

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och 
de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och 
andra urkunder (Lgr11, 2018, s. 217).  

I syfte att bemöta den passiva och substantiella förståelsen som läroböckerna i större utsträckning 

förmedlar, vill vi bidra med ett konkret exempel på hur den funktionella dimensionen kan 

exemplifieras i årskurs 4–6. Med utgångspunkt i Svensson & Arvidssons förklaring (2010, s. 12); 

”Funktionella religionsdefinitioner inriktar sig istället på vad religionen gör: ”Religion är det som 

ger mening i tillvaron för den enskilde”, kan den heliga floden Gagnes beskrivas ur antingen ett 

substantiellt eller funktionellt perspektiv:  

• Floden Gagnes är hinduismens heliga flod och ligger i staden Varanasi i Indien. 

• Hinduer går till den heliga floden Gagnes för att rena sig från sina synder.  
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Båda meningarna berör centrala tankegångar om heliga platser i världsreligionerna, något som ska 

behandlas enligt kursplanen (Lgr11, 2018, s. 217). Skillnaden är att den första meningen endast 

beskriver flodens existens, medan andra meningen både beskriver flodens existens och betydelse 

för de troende. Meningserbjudandet som den andra meningen erbjuder innehåller både en 

substantiell och funktionell förklaring av en helig plats, vilket i vår mening kan bidra till bredare 

kunskap om berörd religion.  

8.6. Studiens kunskapsbidrag 

I diskussion om betydelsen av studiens resultat reflekterar detta tillbaka till uppsatsens 

problemformulering. I takt med att det idag saknas en statlig läromedelsgranskning och att 

verksamma lärare anser att de har en begränsad möjlighet att granska läromedel är det därför 

relevant att undersöka vilket meningserbjudande som religionsläroböcker för årskurs 4–6 

förmedlar. Vidare i uppsatsens forskningsöversikt beskrev vi även att det finns fem 

förklaringsfaktorer till varför läromedel har en central roll i undervisningen. Englund (1999) 

förklarade att läroböcker har en auktoriserande, sammanhållande, underlättande, praktisk och 

disciplinerande roll i undervisningen (se avsnitt 3.4). Englund menar att läroböcker användas 

eftersom de betraktas vara verktyg för att nå kunskapskraven och för att böckerna underlättar 

undervisningen då de håller eleverna sysselsatta under lektionerna. Detta påstående bekräftades 

även i Skolverkets rapport (2006a) där det framgår att läroböcker i ämnet SO betraktas ha en 

auktoriserande roll.  

 

Resultatet från studien visar att det i samtliga undersökta läroböcker finns en obalans mellan 

substantiell och funktionell religionsförståelse avseende skriftlig text. Om en lärare har för avsikt 

att använda någon av studiens granskade läromedel är det följaktligen viktigt att ha i åtanke vilken 

religionsförståelse som varje lärobok förmedlar. Då det finns en obalans i läroböckerna kring 

substantiell och funktionell religionsförståelse bör lärare fundera över hur läroböckernas innehåll 

ytterligare kan diskuteras för att bidra till mer funktionell förståelse. Lärare som inte har för avsikt 

att vidare diskutera läroböckernas innehåll riskerar följaktligen att begränsa sin undervisning och 

därmed hämma sina elevers utveckling och lärande. Om en lärare väljer att endast utgå ifrån 

läroböckernas meningserbjudande utan vidare samtal minskar därmed elevernas möjligheter att 

erhålla bredare kunskap i ämnet. Samtidigt riskerar det även att bli svårt för elever att nå ett högre 

betyg i religionskunskap om funktionell förståelse av religion hamnar i skymundan. I 

kunskapskraven för religionskunskapsämnet finns följande beskrivning för att en elev ska nå 

betyg E i slutet av årskurs 6:  

Eleven har grundläggande kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och 
levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla 
resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. […] Eleven kan också 
föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner 
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och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för 
resonemanget framåt (Lgr11, 2018, s. 220).  

Om eleven ska nå betyget A ska eleven istället ha ”mycket goda kunskaper”, ”föra välutvecklade 

och nyanserade resonemang” samt föra ”resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det” 

(Lgr11, 2018, s. 221). Med hänsyn till studiens resultat anser att vi att det meningserbjudande som 

de analyserade läroböckerna förmedlar å ena sidan kan hjälpa elever att nå betyget E, medan å 

andra sidan främjar inte läroböckerna den förståelse som behövs för att nå det högsta 

kunskapskravet.  

 

Betydelsen av resultatet vad gäller analys av bilder och meningserbjudandets överensstämmelse 

mellan bild och bildtext kan härledas till religionskunskapsämnets kunskapskrav som belysts ovan 

samt till kunskapskravet: ”eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och 

centrala tankegångar inom världsreligionerna” (Lgr11, 2018, s. 215). Då resultatet visar att bilder 

med funktionell förståelse, såsom individer som ber, firar högtider eller befinner sig vid heliga 

platser, förmedlas i stor utsträckning ges elever möjlighet att erhålla visuell kunskap om hur 

religionerna kan omsättas i praktiken. Då en multimodal text använder både text och bild för att 

förmedla kunskap och mening, kan bilder med funktionell religionsförståelse hjälpa elever att 

erhålla bredare kunskap i ämnet. Om en lärare har för avsikt att använda någon av studiens 

analyserade läromedel kan hen således få hjälp av denna studie med att utforska vilken förståelse 

som varje lärobok erbjuder sina läsare. I resultatavsnittet belyste vi både den genomsnittliga 

religionsförståelsen bland läroböckernas text och bild, men även hur de enskilda religionerna 

framställdes. Studiens resultat kan således stödja skolor eller lärares val av läromedel samt bidra 

med en inblick i vilken religionsförståelse som varje kapitel lägger sin tonvikt på. För att en elev 

även ska kunna uppnå kunskapskravet ”samband mellan konkreta religiösa uttryck” (Lgr11, 2018, 

s. 215) är det signifikant att läroböckerna innefattar bilder som bidrar med ett betydelsefullt 

meningserbjudande. Om lärobokens bilder dessutom inkluderar bildtext som vidgar den 

religionsförståelse som bilden förmedlar ökar således elevers möjlighet att erhålla bredare 

kunskap i ämnet och uppnå kunskapskravet. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till, som vi 

tidigare konstaterade i denna diskussion, att en överrensstämmelse av religionsförståelse mellan 

bild och bildtext alltid har en förstärkande funktion, medan avvikelse å ena sidan kan förvirra 

eleven men å andra sidan fördjupa elevernas kunskap om religionen. Vi menar att en lärare 

behöver ha detta i beaktning vid val av lärobok. 
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9. Konklusion 

I bakgrundsavsnittet återgavs en liten del av den debatt som förs angående religionskunskaps-

ämnets ställning i skolan. Bland annat lyfte vi fram Humanisternas åsikter om att religions-

undervisningen bör förmedla objektiv kunskap om olika livsåskådningar. Då vi i denna studie valt 

att endast belysa religiösa livsåskådningar kan vi inte uttala oss om sekulära livsåskådningars 

gestaltning i de utvalda läroböckerna. Vad vi däremot ser är att objektiv kunskap om de fem 

världsreligionerna förmedlas i störst utsträckning i form av substantiell förståelse. Resultatet från 

vår studie kan därmed anses besvara humanisternas problematisering på ett tillfredställande sätt. 

Vidare i bakgrundsavsnittet nämnde vi att Sverige är världens mest sekulariserade land samt att 

religion och gudstro inte längre betraktas vara den självklara föreställningen, utan att sekulära 

livsåskådningar som humanism och veganism fått plats. Vår studie handlar om att undersöka i 

vilken utsträckningen substantiell och funktionell förståelse förmedlas inom fem världsreligioner. 

Vi menar att dessa två kunskapsperspektiv inte endast behöver beröra religiösa livsåskådningar, 

utan att förståelsen även kan förmedlas i avseende till sekulära livsåskådningar. Det vore således 

intressant att undersöka detta område i vidare forskning.  

 

I problemformulering till denna uppsats förklarade vi att skolan har ett uppdrag att främja 

förståelse om andra människors kultur, trossystem och personligheter. Därför är det aktuellt att 

undervisningen i religionskunskap både belyser religioners innehåll och funktion. Den kunskap 

som vi vill bidra med genom denna uppsats är att det finns olika tillvägagångsätt att belysa 

världens religioner och att lärare behöver begrunda sitt val av läromedel och därmed sträva efter 

att bli en reflekterande praktiker. Eftersom lärare har en skyldighet att skapa klassrumsmiljö som är 

kulturellt och socialt tillmötesgående ökar således ansvaret att välja lämpliga pedagogiska 

läromedel som ska bidra med förståelse och kunskap. I samband med att det idag saknas statlig 

läromedelsgranskning hoppas vi på att vår studie kan bidra med kunskap om hur ”de fem 

världsreligionerna” skildras i läroböcker för religionskunskap i årskurs 4–6. I uppsatsens 

diskussion nämnde vi även att lärare behöver diskutera och kompensera upp den kunskap som 

läroböckerna inte prioriterar. Både historiskt och idag har läroboken en auktoriserande, 

disciplinerande och stödjande roll i undervisningen. I takt med att det kan vara svårt för alla 

elever att självständigt ta till sig det meningserbjudande som läroböckerna avser att erbjuda 

behöver lärare fylla det tomrum som uppstår mellan eleven och läroboken. Då läroböckerna i 

denna studie till störst del har substantiell religionsförståelse, måste lärare kompensera 

undervisningen med funktionell kunskap för att både uppfylla skolans uppdrag och för att ge 

eleverna möjlighet att nå det högsta kunskapskravet. 
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Som ytterligare förslag till vidare forskning inom detta ämnesområdet vore det intressant att 

undersöka vilka följemeningar som eleverna tar med sig efter att ha läst utdrag ur läroböckerna. I 

hänsyn till Porats studie (2004) och Östmans resonemang (1995) finns det belägg som visar att 

läsning av text inte är en försäkran om att elever uppfattar textens meningserbjudande (se avsnitt 

3.5). Porat (2004) redogör i sin studie att elevers förståelse av en historisk eller religiös text är 

starkt anknuten till de kulturella omständigheter som eleverna befinner sig i. I och med detta vore 

det därför relevant att i vidare forskning undersöka vilken typ av religionsförståelse elever tar till 

sig från läsning av denna studies utvalda läroböcker. Vidare vore det även relevant att utöka 

denna studie och analysera läromedel som hamnar utanför kategorin basläromedel. Förslagsvis 

finns IKT-läromedel och etablerade internetsidor till religionslärares förfogande och eftersom 

skolan blir allt mer digitaliserad är det även tänkbart att läroböcker kompletteras alternativ väljs 

bort till fördel för de digitala läromedlen. Hemsidor som Nationalencyklopedin (ne.se) och So-

rummet.se är etablerade och allmänt godtagbara läromedel för undervisning i religionskunskap. Då 

dessa källor omfattar både text, bilder och arbetsuppgifter vore det relevant att i vidare forskning 

undersöka i vilken utsträckning dessa nutida digitala källor förmedlar substantiell eller funktionell 

religionsförståelse i de fem världsreligionerna.  

 

Med hänsyn till Malin Löfstedt resonemang (se avsnitt 2) om att kursplanen för religionskunskap 

rimmar väl med den funktionella förståelsen av religion anser vi att det finns en möjlighet att 

läroböcker i årskurs 7–9 innefattar mer funktionell religionsförståelse. Det vore därför relevant i 

vidare forskning att genomföra en analys i vilken utsträckning som substantiell och funktionell 

religionsförståelse framställs i läroböcker för årskurs 7–9. Läroplanen för grundskolan (Lgr11) 

omsluter både årskurs 4–6 och 7–9 och i läroplanen framhålls det att berörda skolformer ska 

samarbeta för att skapa en tydlig progression i elevernas lärande och utveckling. Det är därmed 

tänkbart att den skriftliga texten i religionsläroböcker för årskurs 7–9 omfattar en mer funktionell 

religionsförståelse än vad läroböcker i årskurs 4–6 gör. Det finns således en möjlighet att 

läromedel i årskurs 7–9 kompletterar och utvecklar läroböckerna för årskurs 4–6, och därmed 

kanske erbjuder eleverna funktionell kunskap och förståelse genom grundskolans progression.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodningsschema för text  

Vid kodning analyseras kodenhet mening (fraser), där brödtext och bildtext ingår. Variablerna i 

nedanstående schema används för att identifiera vilken dimension som meningen behandlar och 

därefter granskas meningen utifrån bestämda sakområden. Om meningen exempelvis handlar om 

en ritual skall den analyseras med hänsyn till den praktiska- och rituella dimensionen. Sedan 

bestäms meningens religionsförståelse (substantiell eller funktionell). Vid citat, bön eller psalm 

från helig skrift kategoriseras dessa som en substantiell mening. Om en mening inte berör någon 

av nedanstående dimensioner kategoriseras den som ”ej religionsrelaterad mening”.  

Variabler Substantiell Funktionell 

Praktiska- och rituella 

dimensionen 

Meningen beskriver religionens 

ceremonier och ritualer generellt. 

Exempel:  

- ”Inom judendomen firas Jom 

Kippur”. 

- ”Pesach betyder gå förbi” 

Meningen förklarar ceremonier och 

ritualers betydelse, funktion, uppgift 

och konsekvens för en eller flera 

troende. Exempel:  

- ”Judarnas viktigaste religiösa fest är 

Jom Kippur”. 

Den erfarenhet- och 

känslomässiga dimensionen 

Meningen beskriver känslor som 

uppkommit ur ett historiskt 

perspektiv. Exempel:  

- ”När Jesus dog blev hans följare 

ledsna”.  

 

Meningen förklarar vilka känslor som 

religionen alstrar (nutid), exempelvis 

hopp, skuld, kärlek, sorg, vördnad etc. 

Exempel:  

- ”Inom judendom betraktas döden 

som sorlig men nödvändig”. 

Den narrativa och mytiska 

dimensionen  

Meningen berättar: (1) en myt, 

historia eller berättelse som är väl 

ansluten till religionen, ex. om 

grundare, helgon, profeter eller 

religionens uppkomst, (2) att 

religionen innehåller myter och 

berättelser och (3) beskriver helig 

skrift och ordspråk. Exempel:  

- ”Siddharta Gautama levde på 

500-talet f.v.t” 

- ”Bibeln är kristendomens heliga 

skrift”. 

Meningen förklarar att, hur eller varför 

helgon, profeter och berättelser är 

betydelsefulla för troende idag. 

Meningen beskriver vilka 

konsekvenser en berättelse har för 

troende idag. Exempel: 

- ”Berättelserna i Tanakh är viktiga för 

judar eftersom berättelserna ger 

vägledning i livet”. 

- ”Heliga Birgitta är viktiga för 

kristna”. 
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Den doktrinära och 

filosofiska dimensionen 

Meningen förmedlar fakta om 

religionens lära. Generell 

förklaring av religiös tro, gudstro 

och religionens olika filosofiska 

inriktningar (ex. sunni, shia, 

ortodoxa etc.). Exempel:  

- ”Inom hinduismen tänker man 

sig att brahman (världssjälen) 

finns i allt levande”. 

- ”Kristna tror på en gud”. 

- ”Hinduer tror på karma”. 

- ”I islam finns shiamuslimer”. 

 

Den etiska och juridiska 

dimensionen 

Meningen beskriver religionens 

lagar och regler generellt, det vill 

säga vilka regler som gäller utan 

att beskriva hur de påverkar 

individer eller samhället. 

Exempel: 

- ”Inom judendom följer man de 

tio budorden”. 

- ”En katolik får inte skilja sig”. 

Meningen beskriver hur eller varför 

religionens tro, lagar och regler 

påverkar individen eller samhället. 

Exempel:  

- ”Buddhister följer den åttafaldiga 

vägen för att bli fri från återfödelse”. 

- ”Katolsk präst får inte gifta sig då 

han ska ägna sitt liv åt gud”. 

Den sociala och 

institutionella dimensionen 

Meningen beskriver: (1) 

religionens existens i samhället 

generellt eller (2) formella 

personer såsom präst, imam, 

munkar och nunnor etc. 

Exempel:  

- ”Kristendomen är Italiens 

största religion”. 

- ”Nunnor och munkar bor på 

kloster”. 

- ”Troende i islam kallas muslim” 

Meningen beskriver: (1) hur eller 

varför religionen har betydelse för 

samhället eller en eller flera troende 

eller (2) hur och varför präst, imam, 

rabbi, munkar och nunnor etc. har en 

betydelse i samhället. Exempel:  

- ”Svenska skolan grundar sig på 

kristna värderingar”. 

- ”Munkar hjälper kristna barn att 

läsa”. 

Den materiella 

dimensionen 

Meningen beskriver materiella 

ting generellt, såsom byggnader, 

symboler och naturligt skapade 

platser. Exempel:  

- ”Floden Ganges anses vara en 

av hinduismens heliga floder”. 

Meningen beskriver de materiella 

tingens uppgift, betydelse och funktion 

för individens tillvaro och samhället. 

Exempel:  

- ”Hinduer går till floden Ganges för 

att rena sig från synder”. 
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Bilaga 2. Kodningsschema för bild  

Variabler Substantiell Funktionell 

Praktiska- och rituella 

dimensionen 

Objektivt, generellt innehåll:  

Bilden illustrerar en präst, rabbi, 

imam etc. som predikar.  

Subjektivt, personligt innehåll:  

Bilden illustrerar en eller flera 

individer som utför en ritual eller 

ceremoni, exempelvis bön, 

giftermål, dop, yoga, läser en helig 

skrift, firar en högtid etc.  

Den narrativa och mytiska 

dimensionen  

Objektivt, generellt innehåll:  

Bilden visar illustrationer av 

historia, myter och berättelser. 

Exempelvis: (1) berättelser om 

profeter och grundare som Mose, 

Jesus, Buddha, Muhammed och 

hinduismens gudar, (2) släktträd, (3) 

en eller flera gudar och (4) tecknade 

bilder av en berättelse/myt. 

 

Den doktrinära och 

filosofiska dimensionen 

Bilder illustrerar religionens 

trosläror och filosofiska 

inriktningar, exempelvis en bild av 

helig skrift (såsom bibel eller Tora-

rullar), triangel (treenigheten), den 

åttafaldiga vägen (hjulet) eller heliga 

djur (exempelvis kor inom 

hinduism).  

 

 Den sociala och 

institutionella dimensionen 

Objektivt innehåll: Bilden illustrerar 

religionens existens i ett samhälle. 

Exempelvis visar bilden formella 

personer som imam, rabbi eller 

präst, en karta, en flagga, en stad 

eller ett land.  

 

Den materiella dimensionen 

Bilden illustrerar materiella ting, 

såsom byggnader, symboler och 

naturligt skapade platser 

(exempelvis flod, berg). 

Bilden illustrerar de materiella 

tingens betydelse för individens 

tillvaro, exempelvis att flera 

personer befinner sig i en kyrka, 

moské, tempel, vid ett berg eller 

annan religiös plats.  
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Bilaga 3. Resultat från lärobok 1: Upptäck religion (Sandin & Ring, 2008) 

Judendom 

Tabell 12. Fördelning av meningar och bilder i kapitel judendom i läroboken Upptäck religion (Sandin 

& Ring, 2008). Totalt 503 meningar och 37 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

379 75,3% 101 20,1% 23 4,6% 

Bilder 21 56,8% 16 43,2% - - 

Kristendom 

Tabell 13. Fördelning av meningar och bilder i kapitel kristendom i läroboken Upptäck religion 

(Sandin & Ring, 2008). Totalt 544 meningar och 49 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

415 76,3% 111 20,4% 18 3,3% 

Bilder 25 51 % 24 49% - - 

Islam 

Tabell 14. Fördelning av meningar och bilder i kapitel islam i läroboken Upptäck religion (Sandin & 

Ring, 2008). Totalt 392 meningar och 30 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

249 63,5 % 106 27 % 37 9,5 % 

Bilder 17 56,7 % 13 43,3 % - - 
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Hinduism 

Tabell 15. Fördelning av meningar och bilder i kapitel hinduism i läroboken Upptäck religion (Sandin 

& Ring, 2008). Totalt 339 meningar och 28 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

241 71,1 % 72 21,2 % 26 7,7 % 

Bilder 15 53,6 % 13 46,4 % - - 

Buddhism 

Tabell 16. Fördelning av meningar och bilder i kapitel buddhism i läroboken Upptäck religion 

(Sandin & Ring, 2008). Totalt 313 meningar och 21 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

223 71,2 % 72 23 % 18 5,8 % 

Bilder 14 66,7 % 7 33,3 - - 

  



 

 57 

Bilaga 4. Resultat från lärobok 2: Religion. Grundbok (Abrahamsson, 2011) 

Judendom 

Tabell 17. Fördelning av meningar och bilder i kapitel judendom i läroboken Religion. Grundbok 

(Abrahamsson, 2011). Totalt 184 meningar och 13 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

104 56,5 % 54 29,4 % 26 14,1 % 

Bilder 6 46,2 % 6 46,2 % 1 7,6 % 

Kristendom 

Tabell 18. Fördelning av meningar och bilder i kapitel kristendom i läroboken Religion. Grundbok 

(Abrahamsson, 2011). Totalt 408 meningar och 24 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

303 74,3 % 62 15,2 % 43 10,5 % 

Bilder 13 54,2 % 9 37,5 % 2 8,3 % 

Islam 

Tabell 19. Fördelning av meningar och bilder i kapitel islam i läroboken Religion. Grundbok 

(Abrahamsson, 2011). Totalt 249 meningar och 12 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

145 58,2 % 71 28,5 % 33 13,3% 

Bilder 3 25 % 8 66,7 % 1 8,3 % 
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Hinduism 

Tabell 20. Fördelning av meningar och bilder i kapitel hinduism i läroboken Religion. Grundbok 

(Abrahamsson, 2011). Totalt 200 meningar och 15 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

116 58 % 70 35 % 14 7 % 

Bilder 6 40 % 8 53,3 % 1 6,7 % 

Buddhism 

Tabell 21. Fördelning av meningar och bilder i kapitel buddhism i läroboken Religion. Grundbok 

(Abrahamsson, 2011). Totalt 220 meningar och 15 bilder.  

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

141 64,1 % 52 23,6 % 27 12,3 % 

Bilder 8 53,4 % 5 33,3 % 2 13,3 % 
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Bilaga 5. Resultat från lärobok 3: Religion. 6 (Berlin & Ring, 2014) 

Judendom 

Tabell 22. Fördelning av meningar och bilder i kapitel judendom i läroboken Religion. 6 (Berlin & 

Ring, 2014). Totalt 162 meningar och 18 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

113 69,8 % 46 28,4 % 2 1,9% 

Bilder 6 33,3 % 12 66,7 % - - 

Kristendom 

Tabell 23. Fördelning av meningar och bilder i kapitel kristendom i läroboken Religion. 6 (Berlin & 

Ring, 2014). Totalt 189 meningar och 22 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

137 72,5 % 47 24,9 5 2,7 % 

Bilder 11 50 % 11 50% - - 

Islam 

Tabell 24. Fördelning av meningar och bilder i kapitel islam i läroboken Religion. 6 (Berlin & Ring, 

2014). Totalt 122 meningar och 12 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

84 68,9 % 32 26,2 % 6 4,9 % 

Bilder 2 16,7 % 10 83,3 % - - 
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Hinduism 

Tabell 25. Fördelning av meningar och bilder i kapitel hinduism i läroboken Religion. 6 (Berlin & 

Ring, 2014). Totalt 115 meningar och 14 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

86 74,8 % 29 25,2 % - - 

Bilder 9 64,3 % 5 35,7 % - - 

Buddhism 

Tabell 26. Fördelning av meningar och bilder i kapitel buddhism i läroboken Religion. 6 (Berlin & 

Ring, 2014). Totalt 130 meningar och 16 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

92 70,8 % 29 22,3 % 9 6,9 % 

Bilder 8 50 % 8 50 % - - 
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Bilaga 6. Resultat från lärobok 4: Re: religion 4–6 (Bohlin, 2015)  

Judendom 

Tabell 27. Fördelning av meningar och bilder i kapitel judendom i läroboken Re: religion 4–6 

(Bohlin, 2015). Totalt 424 meningar och 20 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

364 85,9 % 59 13,9 % 1 0,2 % 

Bilder 15 75 % 5 25 % - - 

Kristendom  

Tabell 28. Fördelning av meningar och bilder i kapitel kristendom i läroboken Re: religion 4–6 

(Bohlin, 2015). Totalt 420 meningar och 19 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

387 92,1 % 26 6,2 % 7 1,7 % 

Bilder 16 84,2 % 3 15,8 % - - 

Islam 

Tabell 29. Fördelning av meningar och bilder i kapitel islam i läroboken Re: religion 4–6 (Bohlin, 

2015). Totalt 362 meningar och 21 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

277 76,5 % 82 22,7 % 3 0,8 % 

Bilder 11 52,4 % 10 47,6 % - - 
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Hinduism 

Tabell 30. Fördelning av meningar och bilder i kapitel hinduism i läroboken Re: religion 4–6 (Bohlin, 

2015). Totalt 328 meningar och 22 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

224 68,3 % 76 23,2 % 28 8,5 % 

Bilder 12 54,5 % 8 36,4 % 2 9,1 % 

Buddhism 

Tabell 31. Fördelning av meningar och bilder i kapitel buddhism i läroboken Re: religion 4–6 

(Bohlin, 2015). Totalt 365 meningar och 17 bilder. 

 Substantiell  Funktionell Ej religionsrelaterad 

Meningar 

N % N % N % 

311 85,2 % 52 14,3 % 2 0,5 % 

Bilder 11 64,7 % 6 35,3 % - - 
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