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Abstract 
 

Religious traditions are something that all of us have learnt about in school, even if we do not 

have a personal connection to a specific religion. Studies have shown that there is a discrepancy 

between what we learn about religious traditions and religiosity in school, and how religious 

people practice their faith in everyday life. How the religious tradition plays a part of an 

individual’s identity is not something that school textbooks specifically explains. For example, 

the course material does not mention how geographical context affects a person’s religiosity, 

even though the course curriculum, that is being studied in this thesis clearly states that you 

have to give examples of how different aspects of someone’s identity affect their religious 

identity.   

 

This thesis discusses how Lived Religion can be included in course material as well as in the 

teaching of religious education in school in order to give a more accurate and more democratic 

picture of religiosity. Lived religion is a perspective that capture how individuals express their 

religious tradition and how religiosity could look like in different contexts. To use Lived 

religion as a complement in education could also help the pupils to achieve what the objectives 

in the curriculum asks for. Nevertheless, even if Lived religion is a helpful compliment to the 

traditional way of teaching the topic of religion, this thesis also shows that is it important to be 

aware of how this new perspective is used. If the perspective of Lived religion is not used 

correctly in classroom or how you explain someone’s religious identity, it could have greater 

negative consequences than its positive gain.  

 

The title of this thesis aims to points towards how Lived religion can communicate a more 

complete picture of what religiosity is. The thesis argues that it is problematic to omit e.g. 

religious tradition or geographical context from an individual’s identity. That is also one of the 

main points of Lived religion, which is that religious identity is the religion lived out in the day-

to-day life.  

 

Keywords: Lived religion, identity, religious identity, religious education 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

I de kurser jag läst inom ämnesdidaktik i religionskunskap har vi återkommande fått ta del av 

forskningsrapporter och artiklar som behandlar de utmaningar och möjligheter som kommer 

med att undervisa i religionskunskap. Många texter har behandlat de brister som idag finns i 

undervisningen samt den stora utvecklingspotential som finns gällande religionskunskaps-

ämnet, både i lärarens undervisning, i läromedlen men också gällande klassrumsmiljön. I 

rapporten Mer än vad du kan tro (Skolinspektionen, 2012) visar Skolinspektionen att det finns 

en snedfördelning i vilken plats de olika kunskapskraven får i undervisningen. Exempelvis får 

kunskapskravet om religioners uttryck och individens och gruppers identitet ett mindre 

utrymme i jämförelse med kunskapskraven för världsreligionerna och dess historiska och 

generella kännetecken (Skolinspektionen, 2012: 11). Samtidigt visar Skolverkets rapport I 

enlighet med skolans värdegrund (2006) att traditionella läromedel sällan fokuserar på hur 

religioner kommer till uttryck eller hur de påverkar individers identitet(er). Snarare finns även 

här ett fokus på de religiösa traditionernas yttre seder och traditioner (Skolverket, 2006: 25f). 

Rapporterna visar på att den snedvikt som finns beträffande fördelningen av olika kunskapskrav 

gör det svårt för eleverna att uppnå samtliga kunskapskrav. Därav brister således undervis-

ningen när det kommer till att erbjuda eleverna de förmågor som kursen har tänkt examinera 

gällande hur religioner och andra livsåskådningars uttryck påverkar individers identitet.  

 

Under min praktik under hösten 2018 undervisade jag om ett område i samhällskunskap då 

begreppen intersektionalitet, identitet och normer ofta kom upp. Dessa begrepp synliggjorde 

hur komplex en identitet faktiskt är. Samtidigt undervisade jag om de abrahamitiska 

religionerna där jag upplevde hur svårt det var att beskriva just hur de abrahamitiska 

religionerna påverkar individers identiteter. Delvis berodde det på att läromedlen snarare 

framställde religiösa identiteter som endimensionella och fasta fenomen. Det fick mig att börja 

fundera på varför vi i religionskunskapen sällan diskuterar hur exempelvis olika kontexter 

spelar in på en individs religiositet och hur sällan vi diskuterar begrepp som intersektionalitet. 

Detta växte fram till grunden för mitt uppsatsämne.  
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1.2 Problemformulering  
 

Religionskunskapsämnet är ofta föremål för diskussion, både inom klassrummets väggar men 

också utanför i media och i den politiska diskussionen. Ämnet är till sin karaktär tvär-

vetenskapligt och närmar sig många olika ämnesdiscipliner vilket tyder på dess bredd och 

komplexitet. Inom skolans område har religionskunskap gått från att vara ett huvudämne till 

att, som Hartman skriver, idag ”integrerats bort” och fått mindre utrymme i skolans timplaner 

(Hartman, 2011: 31f). I takt med denna utveckling har det också skett en innehållsmässig 

förändring och religionskunskapsämnet är idag ett icke-konfessionellt ämne som ska vila på en 

vetenskaplig grund (Skolverket, 2011: 5) (Skolverket, 2011:137).    

 

Diskussionen om religionskunskapsämnet med avseende på hur läraren kan minska 

stereotypiseringar i undervisningen har lett fram till en del forskning, delvis om hur undervis-

ningen ser ut men också elevernas uppfattning av ämnet. I tidigare forskning har det 

framkommit att undervisning och läromedel förmedlar stereotypa bilder av religion vilket leder 

till att den religiösa eleven inte känner igen sig i sin religiösa tradition. Stereotypiseringar är 

dock inte endast ett fenomen inom klassrummets väggar utan som Engstrand och Norlander 

skriver i forskningsarbetet Misstro (2009) sprids även stereotyper via media. De skriver att 

stereotyper befäster en uppfattning som ger en snedvriden bild av vad religiositet är och hur 

religiösa praktiserar sin religion (Misstro, 2009: 37). Att den religiösa eleven inte känner igen 

sig eller att stereotypa föreställningar sprids är inget obegripligt fenomen men alltjämt ett 

problem. Stereotypiseringar i klassrummet och läromedel leder således till två relevanta och 

viktiga utmaningar för undervisningen: (1) att den religiösa eleven inte känner igen sig i 

undervisningen och (2) att läromedlens förmedlade bild av hur det är att inom religiösa 

traditioner leva som religiös skapar en snedvriden förståelse av andra individer i samhället.  

 

Varför stereotypiseringar uppkommer i undervisningen är både är ett intressant, relevant och 

viktigt ämne att forska vidare i. I kunskapskraven för identitet i Religionskunskap 1 står det att 

eleverna ska ge exempel på hur identitet kan formas i relation till religiösa traditioner och 

livsåskådningar. Eleverna ska också förklara samband som rör världsreligioner och livs-

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

perspektiv (Skolverket, 2011: 139). Det som presenteras i läromedlen om religiösa traditioner 

gör det dock svårt för eleverna att se bortom den endimensionella bilden av de religiösa 

traditionerna som förmedlas, och därmed också att nå upp till kunskapskraven (Skol-
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inspektionen, 2012: 25f). Det finns således en diskrepans mellan vad kunskapskraven vill att 

eleverna ska uppfylla och vad läromedlen presenterar. Med hjälp av perspektivet Levd religion 

försöker jag möta upp mot den diskrepans och utmaning som har beskrivits ovan. Levd religion 

är ett forskningsfält som växte fram under slutet av nittiotalet och som öppnar upp för att se hur 

individer uttrycker sin religiositet kopplat till en religiös tradition. Perspektivet belyser att den 

officiella religiösa praktiken och gamla traditionerna inte enbart räcker till för att visa vad 

religiositet är (Enstedt & Plank, 2018: 11f). Även teologen Stanley Hauerwas poängterar att 

kyrkan och narrativen, som ett teoretiskt ramverk, är viktiga för den kristna individen då de 

både vägleder och formar individen. Det blir därför väsentligt att titta på hur den religiösa 

traditionen tar sig i uttryck (Hauerwas,2012: 151f). Detta hur är också det som öppnar upp en 

möjlighet för Levd religion att fylla ut utrymmet mellan kunskapskraven och läromedlen.  

 

Levd religion kan både hjälpa eleverna att nå upp till kunskapskraven för Religionskunskap 1, 

men kan också fylla en viktig funktion i en större samhällskontext. Även om globalisering 

historiskt sett inte är något nytt fenomen har det skett en förändring i hastighet, skala och 

kognition. Som Kinnvall skriver påverkar den ökade globaliseringen också individers 

självidentifiering eftersom de också behöver identifiera sig med fler och andra frågor än vad de 

tidigare gjort (Kinnvall, 2004: 747f). Eftersom det går att förstå identitet på flera sätt hänvisar 

denna uppsats till att identitet är en process där individers identitet blir till snarare än att de är 

stabila och fixerade. Om undervisningen fortsätter att framställa religiösa traditioner och 

religiositet som stereotypa och fixerade fenomen kommer det därför inte bara att påverka 

huruvida eleverna når upp till kunskapskraven utan också hur individers självidentifiering 

skapas och uttrycks i ljuset av globaliseringen och migrationsrörelserna.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att granska den bild av identitet som förmedlas i skolans läromedel 

och om denna är förenlig med gymnasieskolans kunskapskrav för identitet. Jag bygger mitt 

syfte på två teser, (1) att en allt för teoretiserad religionskunskapsundervisning riskerar att ge 

upphov till stereotypa bilder och (2) att perspektivet Levd religion kan kompensera för den 

utmaning som därmed finns för eleverna att nå upp till kunskapskraven för identitet. Den första 

tesen bygger jag på de rapporter som jag tidigare har nämnt angående att dagens undervisning 
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i religionskunskap i viss grad befäster en snedvriden uppfattning av religiositet. Den första tesen 

leder fram till den andra - att det i undervisningen saknas en nyanserad bild av hur en religiös 

identitet kan se ut.  

 

Jag använder mig därför av tre läromedel i Religionskunskap 1 för att undersöka hur de 

presenterar religiös identitet i deras kapitel om judendom och hinduism. Därefter diskuterar jag 

Levd religions möjliga plats i läromedlen och undervisningen och vilka nya utmaningar 

perspektivet ger upphov till. Syftet är inte att leta efter brister i kunskapskraven utan att fokusera 

på och att analysera den bild av identitet som förmedlas.  

 

För att kunna täcka in syftet i denna uppsats lyder min frågeställning som följande:  

 

-I ljuset av att en teoretisk religionskunskapsundervisning riskerar att ge en stereotyp bild av 

vad det innebär att leva som religiös- vilka möjligheter har Levd religion att kompensera för 

att hantera denna utmaning? Vidare, vilka eventuella nya utmaningar kan Levd religion ge 

upphov till?  

 

 

1.4 Teori och Metod 
 

1.4.1 Teori  

                    

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte behöver jag operationalisera begreppen Levd religion 

och identitet. Perspektivet Levd religion behöver jag beskriva för att kunna visa på vilken 

utgångspunkt perspektivet använder sig av samt hur det förhåller sig till undervisningen. Jag 

redogör sedan för identitet och visar på olika perspektiv som bygger upp identitet(er) samt hur 

identitet går att koppla samman med Levd religion. Denna redogörelse används sedan för att 

kunna ta reda på vilket perspektiv som förmedlas i kunskapskraven för Religionskunskap 1 i 

Gy 11.  

 

I uppsatsen nämns också begreppen religiositet och religiös praktik ett flertal gånger. Jag väljer 

att koppla religiositet till synonymer som andlighet och tro, eller engelskans faith. Begreppet 

kan förklaras som det sätt individen själv relaterar till det religiösa eller sin religiösa tradition 
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på. Religiös praktik, går att förstå som ett uttryckssätt som individen uttrycker sin religiositet 

på. Praktiken kan både vara synlig: som att besöka en moské, ett tempel eller göra en pilgrims-

vandring. Den kan även vara mindre synlig: så som bön, vad individen håller för heligt eller 

vad som är meningsfullt för individen. Genom att studera och samtala om individers handlingar 

och hur de förhåller sig till sin omgivning skulle således både individens religiositet och 

religiösa praktik kunna komma till uttryck.  

  

Levd religion  

Levd religion som forskningsfält växte fram ur insikten om hur individers religiösa praktik är 

mer komplex än vad tidigare forskning har visat (McGuire, 2008: 5). Perspektivet fokuserar 

och öppnar upp för hur religion praktiseras, upplevs och uttrycks i individens vardag (McGuire, 

2008: 12). I en majoritet av de texter som skrivs om Levd religion hänvisas det till Meredith B. 

McGuires bok Lived religion, Faith and Practice in everyday Life från 2008. Därför använder 

jag mig främst av hennes förståelse av perspektivet.  

 

Det har tidigare gjorts studier på popular religion, översatt till folklig religion, som då utgått 

från den officiella kyrkoaccepterade bilden av vad religiositet innebär. Detta skriver McGuire 

riskerar att skapa en diskrepans mellan den officiella kyrkoaccepterade religionen och den 

faktiska ickeofficiella folkliga religionen. Denna diskrepans beror delvis på att de tidigare 

studierna utgått från ett västerländskt perspektiv på vad religiös praktik och religiositet innebär. 

Men liksom religiösa traditioner genom historien reformerats har också uttrycken för 

religiositet och religiös praktik förändrats (McGuire, 2008:5). Om den folkliga religionen därför 

fortsätter att studeras ur enbart ett västerländskt perspektiv kommer dagens religiösa uttryck 

gås miste om. Därav går det att rikta kritik mot att det västerländska perspektivet fortsätter vara 

normerande och McGuire föreslår därför istället att den folkliga religionen ska studeras ur ett 

Levd religion perspektiv. Därigenom synliggörs vardagslivets religiösa uttryck och studierna 

kommer även närmare en folklig förståelse av vad religiös praktik kan innebära och hur 

individer lever med sin religion. Genom att fler religiösa uttryck inkluderas kommer religiositet 

att demokratiseras och förmedlas som det komplexa och mångdimensionella fenomen det är. 

Det är först när den folkliga religionen kommer till sin rätt som det syns hur religionen skapar 

nya religiösa uttryck (McGuire, 2008: 15f) (McGuire, 2008: 45f). 

 

Att inkludera Levd religion i undervisningen innebär således att det är individens religiösa 

praktik som studeras. Det medför att det inte längre går att teoretiskt beskriva en religiös 
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traditions praktik på ett visst sätt eftersom det är samtliga individers praktik, inom en religiös 

tradition, som är av intresse. Levd religion bidrar således med en djupare, bredare och mer 

demokratiserad bild av religiös praktik och religiositet än vad ett teoretiskt perspektiv kan bidra 

med. När Levd religion används som perspektiv blir det också synligt att religion är uppbyggd 

av diverse komplexa sammansättningar av tro och praktik. Hur den religiösa individen agerar 

grundas i ärvda, improviserade, konstruerade idiom av dennes religiösa kultur (McGuire, 2008: 

185). Det finns dock två viktiga tillägg i förståelsen av vad Levd religion som perspektiv 

innebär. För det första är det viktigt att komma ihåg att när ett komplext fenomen som 

religiositet och religiös praktik studeras går det att rikta uppmärksamheten mot flera olika lager 

ur olika synvinklar. Bara för att en rimlig tolkning görs utesluts inte en alternativ tolkning och 

således blir det tolkande subjektet lika intressant som hur det tolkade objektet framförs 

(Stjernholm, 2018: 50). Det leder fram till den andra tillägget i förståelsen av vad Levd religion 

som perspektiv innebär. Bara för att Levd religion breddar och demokratiserar hur religiositet 

och religiös praktik ser ut innebär det inte att den officiella religiösa praktiken och gamla 

traditionerna slutar att existera (McGuire, 2008: 98). Som perspektiv handlar inte Levd religion 

om att ersätta det redan etablerade forskningsfälten. Istället kan Levd religion användas för att 

bredda och fördjupa bilden av religiösa traditioner och ge en mer nyanserad bild av religioners 

betydelse för individen men också för samhället i stort (Stjernholm, 2018: 50). Levd religion 

förenar således ett teoretiskt forskningsfält med ett metodologiskt dito, som gör religion till 

något mer konkret snarare än abstrakt (Willander, 2018: 227). Det blir därför mer intressant att 

fokusera på vad religioner fyller för funktion för individer (enskilda uttryck) än att ta reda på 

vad individer tror på (den officiella teologin) (Gregorius, 2018: 193).  

 

Av ovanstående skäl använder jag mig av Levd religion perspektivet för att förstå vad 

religiositet och religiös praktik innebär. Perspektivet ger en förståelse av religiositet som en 

levd process genom att hur individen utför och praktiserar sin religiositet studeras. I min uppsats 

får Levd religion också sin relevans eftersom det visar på hur religion är en central del av 

individens självidentitet och en motiverande kraft till hur individen agerar i världen. Det blir 

också tydligt att det är svårt för en individ att stänga av eller utesluta sin religiösa tradition från 

sin identitet. ”Det finns ingen värld att leva i, där du inte bor” (Boye, 2018: 82) som är 

uppsatsens titel belyser just att individen inte kan utelämna det transcendenta eller sin 

religiositet från sin värld eller i någon av dagarna i livet givet att ”du” förstås som något 

transcendent. Att inkludera Levd religion kan således också visa på olika uttryck av religiositet 

som visar på hur religiösa uttryck är en sammansättning av arv, improvisation och religiös 
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kultur som inte går att stycka av från individen utan genomsyrar identiteten. Nedan redogör jag 

för begreppet identitet.  

 

Identitet  

Identitet handlar om ett varande, om hur individer påverkas av yttre och inre omständigheter 

men där individens innersta identitet förblir den samma trots olika kontexter. Det är när en 

individ ställs i relation till något eller någon som identiteter först blir meningsfulla (Stier, 2003: 

17). Men hur identiteter skapas är omstritt och därför presenterar jag tre olika teorier om hur 

identitet skapas för att sedan välja en. Med makroteorin är identiteten en given kategori där 

individen blir passiv då den identitetsskapande processen sker på en strukturell nivå där det är 

samhället som sätter ramarna för individens identitetsskapande. Mikroteorin menar istället att 

identitetsprocessen enbart är en viljehandling där det är individens medvetna val som formar 

dennes identitet (Kinnvall, 2003: 12). Den tredje teorin, det konstruktionistiska perspektivet, 

menar att identiteten är en social konstruktion vilket gör att individens självuppfattning, oavsett 

hur subjektiv den är, påverkas av omgivningen (Stier, 2003: 20f). Individen både formas av och 

formar sin identitet utifrån den kontext hon befinner sig i vilket just betonar identitetsskapandet 

som process. Teorin visar således på ett samspel mellan mikro- och makroteorin där en individ 

kan ha fler överlappande identitetsfaktorer än enbart en (Kinnvall, 2003: 12). I det konstruktion-

istiska perspektivet är kontexten väldigt väsentlig eftersom identiteten formas och omformas 

av både fysiska-, sociala-, kulturella- och existentiella kontexter. Kontexten blir således 

avgörande för vilken del av ”total-identiteten” som framhävs vid ett visst tillfälle (Stier, 2003: 

61). 

 

Eftersom den generella användningen av identitetsbegreppet och dess betydelse är så pass bred 

använder jag i min analys mig av konstruktionismens perspektiv. Detta beror på att såsom 

identitet(er) beskrivs som pågående processer som är föränderliga och kontextbundna skapas 

en bred förståelse av identitetsprocessen vilket passar bäst i relation till Levd religion. Jag 

redogör vidare för mitt val av den konstruktionistiska synen på identitet när jag i senare avsnitt 

2.3 utformar och vidareutvecklar identitet som analysverktyg för min läromedelsanalys.  
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1.4.2 Metod  

 

Metoden för denna uppsats är att studera och jämföra läromedel vilket gör uppsatsen 

textcentrerad och komparativ. Därav gör jag en innehållslig idéanalys med utgångspunkt i den 

framställning som presenteras av Carl-Henric Grenholm i Att förstå religion (2006). Grenholm 

skriver att syftet med en innehållslig idéanalys är tredelat. Den ska: (1) klargöra och beskriva 

innehållet i en text, (2) klargöra textens logiska struktur och (3) göra en hållbarhetsprövning 

och ta ställning till om utsagorna i texten är godtagbara (Grenholm, 2006: 213f). För att uppnå 

detta utgår jag från begreppen identitet och religiös identitet för att se hur dessa presenteras i 

läromedlen. Till hjälp använder jag mig av Grenholms krav för beskrivningar och teoreti-

seringar av religiösa traditioner i språkliga kategorier. Grenholm skriver att eftersom det aldrig 

går att ge en fullständig beskrivning av alla egenskaper en företeelse har, måste det ske ett urval. 

Urvalet grundas på vad som i sammanhanget anses väsentligt och mindre viktigt vilket kommer 

påverkas av det syfte texten har. Därav kommer beskrivningen av den religiösa traditionen alltid 

att färgas av författaren och läsarens egna perspektiv, erfarenheter och begreppsramar 

(Grenholm, 2006:155). Men eftersom teoretiseringar av religiösa traditioner är nödvändigt för 

att kunna förklara religiösa fenomen ställer Grenholm upp två krav som beskrivningarna bör 

uppfylla: (1) de ska vara motsägelsefria och (2) de ska stämma överens med de faktiska 

förhållandena (Grenholm, 2006: 156f).   

 

För att kunna studera hur beskrivningar av religiösa traditioner ser ut måste jag först reda ut hur 

religion kan förstås. Enligt Grenholm går religion som fenomen att relatera till begreppet 

livsåskådning. Här använder sig Grenholm av Anders Jeffners definition:  

 
En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt 

värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning (Bråkenheim, 1994: 13). 

 

Det ringar in att en livsåskådning innehåller tre element1: (1) teoretiska övertygelser om 

människan och världen, exempelvis en människosyn eller en bild av verklighetens beskaff-

enhet, (2) en viss grundhållning till det mänskliga livet och tillvaron, (3) ett centralt 

värderingssystem av vad som är rätt och värdefullt i livet (Grenholm 2006: 69). Vidare skriver 

                                                        
1 Det som ovans nämns som livsåskådningens tre element kallar jag hädan för religionens tre element.  
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Grenholm att även om han inte menar att det går att uppfatta religion rätt och slätt som en 

livsåskådning tycks religioner innehålla dessa tre komponenter. Religion kan på så vis sägas 

vara en livsform som innehåller dessa tre element men där den religiösa individen ger olika 

tyngdpunkt på de teoretiska trosuppfattningarna, kulturen, riten och den religiösa erfarenheten 

(Grenholm, 2006: 70).  

 

Grenholms uppfattning om att religion inte rätt och slätt bör uppfattas som en livsåskådning 

delar jag inte på grund av att jag ser livsåskådningar som något mer komplext än vad Grenholm 

gör reda för. Dock ger Grenholms beskrivning en bra teoretisk utgångspunkt för min metod. 

För att kunna uppnå syftet med en innehållslig idéanalys måste texten som studeras ha en logisk 

struktur. För att studera om en text har en logisk struktur har jag valt att se om texten uppfyller 

Grenholms två krav på beskrivningar av religiösa traditioner och om beskrivningarna av den 

religiösa traditionen inkluderar de tre elementen av religion. Dessa krav grundar sig i 

Grenholms beskrivningar av innehållslig idéanalys och leder fram till fyra stycken analysfrågor 

som jag använder mig av i min läromedelsanalys.   

 

1. Beskriver läromedlet den religiösa traditionens teoretiska övertygelser om människan 

och världen, exempelvis en människosyn eller en bild av verklighetens beskaffenhet? 

2. Beskriver läromedlet hur den religiösa traditionens grundhållning till det mänskliga 

livet och tillvaron ser ut? 

3. Beskriver läromedlet vad den religiösa traditionen har för centralt värderingssystem av 

vad som är rätt och värdefullt i livet? 

4. Stämmer läromedlets beskrivning överens med de faktiska förhållandena av den 

religiösa traditionen?  

 

I analysen jämför jag sedan svaren på analysfrågorna med hur de förhåller sig till kunskaps-

kraven för identitet. Jag tittar därefter på hur läromedlen presenterar identitet i övrigt samt i 

förorden där syftet med läromedlet beskrivs. Att studera förorden och identitetsbegreppet i 

läromedlen hjälper mig att se om kapitlen om hinduism och judendom når upp till läromedlets 

syfte. Med hjälp av analysfrågorna klarlägger jag hur läromedlens beskrivning stämmer överens 

med det konstruktionistiska perspektivet på identitet. Sedan går jag vidare och granskar hur 

Levd religion skulle kunna fylla ut det hålrum som, jag i min tes menar, saknas i läromedlen 

för att eleverna ska kunna uppnå kunskapskraven för identitet.  
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1.5 Material  
    

Religionsvetenskapen inbegriper ett stort antal ämnen och kan därför ha en mångvetenskaplig 

karaktär. Därför använder jag mig också av forskning från både pedagogik och sociologi. Jag 

använder mig av läroplanen för Gy 11 för att se hur identitet som begrepp kommer till uttryck 

i kunskapskraven för Religionskunskap 1. I läromedelsanalysen använder jag mig av tre läro-

medel som mitt huvudsakliga material: En Mosaik, Under samma himmel samt Religion 1 för 

gymnasiet. Jag skickade ut ett mail till nio religionskunskapslärare på gymnasieskolor i Uppsala 

via den kontaktinformation som finns på respektive skolas hemsida. Detta mail genererade fyra 

svar som visade att En Mosaik och Under samma himmel var de två vanligaste läromedlen att 

använda sig av i kursen Religionskunskap 1. Då jag ville använda mig av tre läromedel valde 

jag ytterligare det som var det senast utgivna läromedlet vilket var Religion 1 för gymnasiet. 

Jag ville ta med en så ny utgåva som möjligt för att se om det finns en progression i hur 

identitetsbegreppet presenteras i läromedlen.  

 

Materialet för läromedelsanalysen är därav: 

1. En Mosaik, Religionskunskap 1 skriven av Olov Jansson och Linda Karlsson, utgiven 

år 2009 och är en uppdaterad bok på En Mosaik, Religionskunskap A från år 2009.  

2. Under samma himmel, Religionskunskap för gymnasieskolan skriven av Ola Björlin och 

Ulf Jämterud år 2013 och är ett läromedel som spänner över både Religionskunskap 1 

och 2.  

3. Religion 1 för gymnasiet, skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica 

Wirström år 2018 och som är en omarbetad utgåva av Religion 1 från år 2012. 

 

 

1.6 Tidigare forskning 
 

När det kommer till den svenska religionsdidaktiska forskningen beskrivs kopplingen mellan 

Levd religion och skolan i Enstedt och Planks antologi Levd Religion, det heliga i vardagen 

(2018). Innan dess har det främst gjorts forskning om problematiken i att undervisningen har 

en teoretisk förankring och saknar en metodologisk utgångspunkt. I Jenny Berglunds text 

Etnografiska glasögon på religion i vardagen (2011) beskriver hon två olika fallgropar för 

läraren. Den första fallgropen är att då läraren vill underlätta för eleverna genom att förmedla 
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faktakunskaper som mindre svårbegripliga och komplexa kan det istället leda till olyckliga 

stereotypiseringar. Den andra fallgropen är att då undervisningen alltid påverkas av någons 

inifrånperspektiv (lärarens, elevens, läromedlens) så riskerar detta förmedlas som den sanna 

versionen av den religiösa eller ickereligiösa traditionen (Berglund, 2011: 126). För att minska 

risken att hamna i dessa fallgropar föreslår Berglund att läraren bör använda sig av ett par så 

kallade etnografiska glasögon. Dessa utgår från att studera omgivningen från ett etnografiskt 

perspektiv som inkluderar en folkbeskrivning. Det leder till att elevernas förståelse fördjupas 

och variationerna inom religiösa traditioner synliggörs (Berglund, 2011: 138). Berglunds text 

belyser vikten av att läraren medvetandegör alla fallgropar som finns för att inte riskera att 

stereotypisera och främmandegöra religion.    

 

Katarina Plank skriver i sin studie När karma blev konkret - erfarenhetsbaserad pedagogik som 

utmaning för lärare och studenter i högre utbildning (2014) hur den abstrakta tron favoriseras 

över den konkreta praktiken i undervisningen inom det religionsvetenskapliga och religions-

historiska fältet (Plank, 2014: 128). Detta problem bemöter Plank genom att tillämpa övningen 

levande buddistisk etik. Övningens mål är att låta eleverna få en konkretiserad förståelse av hur 

buddistisk karma kan förstås genom att studenterna under 48 timmar testar på att leva efter fem 

buddistiska lekmannaföreskrifter. Sedan används övningen som stomme för kommande 

seminariediskussion (Plank, 2014: 129f). Övningens resultat visade på att den kroppsliga 

praktiken som studenterna upplevde stimulerade deras metakognition vilket uppmärksammade 

och medvetandegjorde ritualers betydelse för buddister (Plank, 2014: 134f). Enligt Plank 

identifierar också övningen andra fenomen som våra kognitiva strukturer i hjärnan missar att 

se i den traditionella teoretiska religionskunskapsundervisningen. Detta beror också på att 

religionskunskapsundervisningen utgår från de redan befintliga tolkningsramar som grundar 

sig på en västerländsk syn på av vad religion är. En övning som denna kan, genom att utgå från 

den levda religionen, således fånga den buddistiska självförståelsen skriver Plank (2014: 136)2. 

Studien visar därmed att enbart ett textbaserat underlag för inlärning ger en allt för snäv bild av 

religiositet och att det västerländska ramverket uppmärksammas och problematiseras i för låg 

grad. 

 

                                                        
2 Jag kommer i 4.2 att diskutera huruvida Planks övning verkligen fångar den buddistiska 
självförståelsen samt om det går att använda sig av hennes övning i undervisning i gymnasiet.   
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Dessa två förstnämnda studier av Berglund och Plank visar på olika möjligheter att ta sig an 

utmaningen med en allt för teoretiserad undervisning. Kristian Niemis studie Religions-

vetenskapliga tröskelbegrepp: stötestenar och språngbrädor vid utvecklingen av ett ämnes-

perspektiv (2018) riktar istället mer fokus på Levd religion som begrepp. Hans studie visar på 

hur det finns vissa så kallade tröskelbegrepp inom religionsvetenskapen som möjliggör nya sätt 

att tänka kring och hantera religion som fenomen. Niemi undersökte främst vilka utmaningar 

som studenter som läser religionsvetenskap vid Karlstad universitet har stött på och hur olika 

tröskelbegrepp kan användas för att underlätta undervisningen. Bland annat finns Levd religion 

med som ett tröskelbegrepp som kan användas för att öppna upp och nyansera förståelsen av 

religiösa traditioner utan att falla i det så kallade världsreligionsparadigmet. Niemi skriver att 

då världsreligionsparadigmet kritiseras för att just belysa att religion fungerar som fasta 

fenomen kan Levd religion utgöra svaret som tar fasta på religion som praktik och inte som 

dogmer (Niemi, 2018: 15f). Tröskelbegreppen motverkar att studenter ska dra felaktiga eller 

förenklade slutsatser av komplexa fenomen som de har låg förståelse av (Niemi, 2018: 3). 

Niemi menar därför att Levd religion fungerar som en portal som öppnar upp för att förstå 

religion som ett mer nyanserat och komplext fenomen.  

 

Den tidigare forskningen belyser hur undervisningen ofta följer en stig som tidigare lärare och 

läromedel trampat upp, vilket upprätthåller stereotyper och fördomar. Berglund, Plank och 

Niemi visar dock på olika alternativ som syftar till att motarbeta denna stig samt vikten av att 

bli medveten om vad som upprätthålls genom undervisningen. Forskningen belyser också att 

det finns ett behov av en ny forskningsfråga med fokus på diskrepansen mellan kunskapskrav 

och läromedel. I relation till den tidigare forskningen riktar min uppsats istället in sig på 

förståelsen av identitet(er) och identitetsbegrepp. Jag fokuserar också på hur Levd religion kan 

utgöra ett alternativ som bemöter utmaningen om att undervisningen riskerar att skapa stereo-

typiseringar av religiositet. Den tidigare forskningen kan därav fungera som belägg för att mitt 

uppsatsämne har relevans för undervisning av religionskunskapsämnet i gymnasieskolan.   
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1.7 Avgränsning och Disposition  
 

1.7.1 Avgränsning 

 

Även fast det är intressant, relevant och viktigt att uppmärksamma huruvida och varför den 

religiösa eleven inte känner igen sig i undervisningen skriver jag inte om detta i min uppsats. 

Snarare fokuserar jag på läromedlens förmedlande av religiösa traditioner och vad det innebär 

att leva som religiös kopplat till identitetsbegreppet. Jag väljer att göra denna avgränsning för 

att djupare kunna gå in på och granska identitetsbegreppets koppling till religiositet framställs 

i läromedlen och om detta skapar utmaningar samt hur denna utmaning i så fall kan hanteras.  

 

Eftersom de två teserna som jag presenterade i mitt syfte bygger på att religionskunskaps-

undervisningen är bokcentrerad så bortser uppsatsen från möjligheten att läraren kompletterar 

undervisningen på andra sätt för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Det är därför viktigt 

att poängtera att alla lärare inte baserar sin undervisning på enbart läromedel för att belysa att 

läromedlets funktion inte nödvändigtvis är att svara upp mot samtliga kunskapskrav. Det finns 

dock elever som inte deltar i undervisningen och som därmed bara har läromedlen till hjälp och 

som förväntas kunna nå upp kunskapskraven. Således har läromedlen en betydande roll i 

undervisningen. Uppsatsen syftar därför inte till att diskutera huruvida det finns brister i 

religionslärarens undervisning i allmänhet utan att i synnerhet studera läromedlens koppling till 

kunskapskraven i Religionskunskap 1. Jag har därför valt att avgränsa min uppsats till att enbart 

analysera läromedel och inte komplettera med exempelvis en intervjustudie med religions-

lärare. Delvis beror det på att läromedlen, som ovan nämnt, har en viktig roll i undervisningen 

men också för att det tidsmässigt inte fanns utrymme att göra både en läromedelsanalys och en 

intervjustudie.  

 

Jag avgränsar också min uppsats till att titta på två religiösa praktiker: hinduism och 

judendomen. Judendomen valde jag eftersom den historiskt har en nära koppling till individers 

identitet och identitetsbegreppet (Jansson & Karlsson, 2009: 67). Hinduismen valdes efter att 

jag läst Marianne Qvortrup Fibigers kapitel Hinduistiska processioner i Enstedt och Planks 

antologi. Där beskriver hon hur indologen Axel Michaels talar om hinduismens kännetecken 

som ”idenifikatoriska habitus” som visar att det är kopplingen mellan ett visst beteende och 

vissa sedvanor (habitus) som skapar en hinduisk identitet. Hinduismen förstås därför snarare 
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som en kroppslig och ritualiserad tradition än som en textualiserad dito (Qvortrup Fibiger, 

2018: 82). Därav valdes dessa två som studieobjekt för att se på hur religiös identitet presenteras 

i läromedel. Jag avgränsar mig också till tre läromedel som används inom Uppsala kommun: 

En mosaik, Under samma himmel och Religion 1 för gymnasiet. Även denna avgränsning är 

gjord för att djupare kunna gå in i analysen av läromedlen.  

 

1.7.2 Disposition  
 

Efter inledningen till uppsatsen redogör jag för hur identitet kan användas som analysverktyg. 

För att göra detta tittar jag på vad religiös identitet innebär samt hur identitet framställs i 

kunskapskraven för Religionskunskap 1 och Skolverkets kommentarmaterial till kunskaps-

kraven. Därefter granskar jag genom läromedelsanalysen hur identitet framkommer i kapitlen 

om judendom och hinduism. Jag tittar även på den lucka som Levd religion kan fylla samt vilka 

nya utmaningar som Levd religion ger upphov till. Läromedelsanalysen och kapitlet om Levd 

religion följs sedan av en sammanfattning och slutsats.  

 

 

 2. Religiös identitet 
 

2.1 Religiös identitet  
 

Under teoridelen i inledningen har jag presenterat olika sätt att förstå vad en identitet kan 

byggas upp av. Jag klargör nedan vidare för kopplingen mellan religion och identitet och 

preciserar vad en religiös identitet kan innebära. Sedan granskar jag hur identitetsbegreppet 

presenteras i kunskapskraven för Religionskunskap 1. Dessa två klargöranden använder jag mig 

sedan av som teoretiska analysverktyg i min läromedelsanalys.  

 

I syfte att reda ut vad religiös identitet innebär studerar jag dess relation till kultur. Det blir 

intressant utifrån det perspektiv som Von Brömssen betraktar den religiösa identiteten från, det 

vill säga som en dimension av den kulturella identiteten. I det perspektivet fungerar kultur som 

det övergripande begreppet inom samma kontext som religion. Religion och kultur konstrueras 

således parallellt i ett växelspel vilket innebär att en kultur kan bestå av flera religiösa 
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traditioner och en religion av flera kulturer (Von Brömssen, 2003: 64). Kulturbegreppet bör 

därför liksom religion inte förstås som något enhetligt och statiskt utan snarare är det något 

komplext, föränderligt och som kännetecknas av stor variation och mångfald (Von Brömssen, 

2003: 65). I ett mångkulturellt samhälle har olika kulturella, liksom religiösa diskurser, olika 

stark röst beroende på kontext vilket ger konsekvenser både för den enskilda individen liksom 

gruppers identitetskonstruktioner (Von Brömssen, 2003: 66).  

 

Den religiösa identiteten har således en nära relation till individers kultur. Det visar sig också i 

de tre nivåer som den religiösa identiteten kan grundas i: den religiösa kraften, den historiska 

aspekten och den kollektiva aspekten. Den första, den religiösa kraften, belyser att då religion 

berör livets existentiella utmaningar och livsfrågor sammanvävs religiös trosuppfattning med 

identitet (Stier, 2003: 71f). Det leder till att religion kan fungera som reservoarer för menings-

fullhet. Dessa reservoarer är fyllda av normer och värderingar som skapar och formar 

individens identitet och belyser behovet av att individen befinner sig i en kontext. Även om en 

individs identitet(er) innehåller flera faktorer från flera element svarar religion effektivt upp 

mot individens behov av att kunna placera sig i en social, kosmologisk, metafysisk och 

tidsmässig kontext. Religion erbjuder inte bara svar på några av de mest djupgående frågorna 

utan också en symbolism och ett språk som individer kan använda sig av för att översätta 

verkligheten genom (Kadayifci-orellana, 2013: 150f). Den religiösa kraften möjliggör således 

en religiös identitet genom att den för individen producerar en känsla av sammanhang, mening 

och kontinuitet (Stier, 2003: 71f). 

 

Den andra nivån som kan kallas för den historiska aspekten grundar sig i att religion med dess 

värderingar, normer, föreställningar och traditioner genom historien haft ett stort inflytande 

över exempelvis lagstiftning. Dessa lagar har utvecklats men finns i många fall kvar i samhället 

idag vilket gör att religionen undermedvetet styr samhället och individer (Stier, 2003: 71f). Den 

historiska aspekten kan också påverka individers identitet genom att det överförs genom ett arv 

från familjen. Eftersom religion, liksom exempelvis ett modersmål, förvärvas i tidig ålder 

påverkas barnet av familjens kultur och traditioner. Som tidigare nämnts placeras religiösa 

föreställningar och uttryckssätt nära de(t) kulturella arvet inom vilket en individ socialiseras 

och växer upp i vilket påverkar individens identitet. Inom det kulturella arvet ingår både teorier 

om den inomvärldsliga såväl den transcendenta världen som vanligen förpackas som ”vishet”, 

”upplysning” eller ”den enda rätta läran”. Eftersom den historiska aspekten visar hur individer 
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omedvetet styrs av ett religiöst arv upprätthålls också religiösa system som konstrueras och 

rekonstrueras till vad som kan kallas en religiös identitet (Von Brömssen, 2003: 66). 

 

Den tredje nivån, den kollektiva aspekten, visar på hur religion kan skapa en känsla av ett ”vi” 

och ett ”dom”. Den religiösa gruppens identitet blir för individen den primära identiteten vilket 

påverkar individens egen självuppfattning av dennes identitet. Detta manifesteras ofta i sekter 

eller kulturer som präglas av en karismatisk ledare och en stark samhörighet och lojalitet (Stier, 

2003: 71f). Den kollektiva aspekten kan således missbrukas för att mobilisera människor och 

legitimera våld men visar ändå på hur starkt behov individen har av en gemenskap (Kadayifci-

orellana, 2013: 150f). Den religiösa identiteten skapas och upprätthålls därför också genom den 

kollektiva gemenskapen.  

 

Dessa tre nivåer visar på hur en religiös identitet kan skapas och vad den byggs upp av. Liksom 

individer inte bara attraheras av det transcendenta i religion utan också av det kollektiva och 

historiska samverkar alla tre nivåer med varandra. Det visar också hur individer kan attraheras 

av fenomen som korsar de religiösa gränserna utan att individen behöver överge dennes 

religiösa rötter eller primära identitet. De religiösa traditionerna sammanstrålas således inte 

enbart i den sociala dimensionen utan också i det transcendenta (Amaladoss, 2013: 90). En 

religiös identitet kan därför inte bara upprätthållas av enbart den kollektiva eller historiska 

aspekten utan behöver också den transcendenta dimensionen, den religiösa kraften, för att den 

religiösa identiteten ska få sin dynamik.   

 

 

2.2 Identitetsbegreppet i kunskapskraven för Religionskunskap 1 
 

Nedan redogörs det för hur identitetsbegreppet presenteras i kunskapskraven för Religions-

kunskap 1 i syfte att jämföra det mot hur identitet presenteras och framkommer i läromedlen. 

Identitet går att relatera främst till två stycken i kunskapskraven: 

 
I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar 

i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.  

 

Eleven ger exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör 

en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar slutsatser. Eleven kan 
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redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund (Skolverket, 2011: 139) 

 
Här framkommer identitet som att det formas i relation till religion och livsåskådning samt i 

relation till individ, grupp, samhälle, tolkningar och perspektiv. Även om religion beskrivs som 

något väsentligt för individens identitetsskapande innebär det inte att icke-religiösa individer 

saknar en identitet. Religion är således bara en av flera identitetsskapande faktorer.  

 

I kommentarmaterialet till Religionskunskap skrivet av Skolverket nämns identitet i relation till 

begreppet intersektionalitet:     

 
Begreppet intersektionalitet finns inte explicit angivet i ämnesplanen för religionskunskap, men 

återfinns däremot implicit inte bara i syftet, utan även i mål 2 och i det centrala innehållet i kurs 1 

och kurs 2. Ur ett intersektionellt perspektiv formas människors identiteter på grundval av en rad 

olika faktorer, såsom etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och religion. En 

människas identitet – såsom hon själv uppfattar den eller som den uppfattas av andra – är därför 

komplex och i viss mån föränderlig. Det innebär att man i ämnet religionskunskap kan studera 

människors identiteter på ett mer problematiserande och nyanserat sätt. En människas religiösa 

tillhörighet kan vara bara en av de faktorer som bestämmer hennes sätt att förhålla sig till andra 

människor och till omvärlden i stort. Den enskilda människans kön, etnicitet, socioekonomiska 

status osv. är också av betydelse, vilket innebär att det kan finnas såväl likheter som olikheter 

inom en och samma religions praxis. 

 

I undervisningen kan också religioner och livsåskådningar analyseras utifrån någon eller några 

identitetsformande faktorer, exempelvis kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Till 

exempel kan det innebära att man studerar hur en viss religion eller livsåskådning förhåller sig till 

socioekonomiska skillnader, hur religionen eller livsåskådningen kan yttra sig för människor 

beroende på deras socioekonomiska status, och i vilken mån och på vilket sätt religionen eller 

livsåskådningen kan bidra till att antingen legitimera och vidmakthålla eller motverka 

socioekonomiska skillnader.  

 

Innehållet som berör religion och vetenskap samt intersektionalitet och identitet är också det ett 

uttryck för en progression i relation till grundskolans religionskunskapsämne. 

(Kommentarmaterial Skolverket, 2011) (mina kurserveringar för att lyfta fram begreppet 

identitet).  

    

Kommentarmaterialet kopplar identitet till begreppet intersektionalitet genom att förklara hur 

människors identitet(er) formas av en rad faktorer vilket gör identitet(er) till något komplext 
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och i viss mån föränderligt. Denna föränderlighet visar på identitet som en process, en levd 

process, som formas, omskapas och skiftar genom livet. Intersektionalitetsbegreppet syftar till 

att belysa och förklara hur individens identitetskategorier samspelar med varandra. Exempelvis 

går det att förstå kön, sexualitet, klass och etnicitet både som enskilda kategorier men också 

som sammanvävda kategorier som påverkas av yttre och inre maktperspektiv. Samman-

vävningen kan också variera beroende på sammanhang vilket innebär att kategorierna både blir 

beroende av varandra men också kontexten (Mattsson, 2015: 21). Det intersektionella 

perspektivet kan därför hjälpa till att rikta blicken mot identitet och identitetskonstruktioner 

samt studera hur individers identitet förhåller sig till varandra kopplat till religion men såväl 

andra faktorer. Ur kunskapskraven och kommentarmaterialet går det således att utläsa att 

identitet(er) formas av en rad olika faktorer såsom etnicitet, sexualitet, socioekonomisk 

bakgrund och religion.  

 

 

2.3 En konstruktionistisk identitet  
 

Utifrån de perspektiv på identitet som jag tidigare har presenterat i 1.4.1 har jag efter en 

pragmatisk överläggning kommit fram till att det konstruktionistiska perspektivet passar bäst 

in på hur identitet presenteras i kunskapskraven för Religionskunskap 1. Att använda identitet 

som teoretiskt analysverktyg kräver att man vet vad man ska titta på. Enligt Bo Petersson, 

professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid 

Malmöuniversitet, fokuserar identitetsforskning på föränderlighet, mångdimensionalitet och 

kontextbundenhet vilket skiljer identitetsforskning från annan forskning. Dessa tre begrepp kan 

också fungera som tydliga kriterier för konstruktionismen då den belyser identitet som en 

pågående process. Med föränderlighet menar Petersson att identitet(er) ständigt är pågående 

processer vars betoning på och innebörders prioritet av de skilda identiteterna varierar, tonas 

ned eller försvinner. Återigen belyses identitet som en levd process där både balansen och 

innehållet av identiteter förändras över tid. Detta kan exempelvis bero på vad som sker i 

samhället eller med det subjektiva jaget. Exempelvis kan man bli ”mer svensk” efter ett VM-

guld eller mordet på Olof Palme, men också ”mer pappa” om man får sitt andra barn eller går 

på pappaledighet (Petersson, 2003: 36f). Mångdimensionalitet innebär att det aldrig går att 

kartlägga alla identitetsskapande faktorer vid en given tidpunkt (Petersson, 2003: 37). 

Kontextbundenhet fokuserar på var människor befinner sig geografiskt vilket kan påverka hur 
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en människa identifierar sig med sitt land, landskap, stad etc. Identiteter realiseras i högsta grad 

i sociala kontexter då ett ”vi och dom” ofta uppstår i mötet mellan människor (Petersson, 2003: 

37f) 

 

Kunskapskraven för Religionskunskap 1 efterfrågar en nyanserad bild av religiösa traditioner 

och religiositet genom att eleverna ska ge exempel på hur individer lever med och uttrycker sin 

religion i relation till sin identitet. Kunskapskraven är således förenligt med den 

konstruktionistiska definitionen av identitet och dess levda process. Som de olika perspektiven 

på religiös identitet visar kan identitet förstås som ett isberg där stor del av individens 

identitet(er) gömmer sig under ytan. Denna förståelse belyser att kunskapskraven ska levas upp 

till så att identitet inte fortsätter förmedlas som gömda kategorier eller statiska stereotypa 

fenomen. Liksom Von Brömssen skriver är skolan sannolikt en av de viktigaste aktörerna som 

är med och konstruerar identitet(er). Om läromedlen då fortsätter att inte nå upp till kunskaps-

kraven för identitet kommer de hegemoniska föreställningarna för världens beskaffenhet att 

upprätthållas vilket låser in individer och grupper i internaliserade och stereotypa mönster som 

de själva inte valt att ingå i. Därav kan tillhörigheter och identiteter med stor kraft upprätthållas 

och reproduceras genom läraren och läromedlets undervisning (Von Brömssen, 2003: 312). 

Hur identitet(er) förmedlas är därav väldigt centralt för att minska stereotypiseringar.  

 

Eftersom den levda processen av identitet också poängteras i kunskapskraven tycks det finnas 

plats för Levd religion i undervisning och läromedel. Detta söker jag därför svar efter i min 

läromedelsanalys där jag använder mig av den konstruktionistiska definitionen av identitet som 

analysverktyg. Jag använder mig också av Peterssons tre kriterier (föränderlighet, mång-

dimensionalitet och kontextbundenhet) när jag besvarar mina analysfrågor för att se huruvida 

läromedlets beskrivning överensstämmer med de faktiska förhållandena av den religiösa 

traditionen. Nästkommande del redogör därav för läromedelsanalysen och Levd religions plats 

i undervisningen.  

 

 

3. Läromedelsanalys  
 

Nedan redogör jag för varje läromedel för sig genom korta beskrivningar av textinnehållet 

under rubrikerna hinduism/hinduer och judendom/judar. Mitt fokus riktas primärt mot huruvida 
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läromedlen möter upp mot de tre elementen för religion: (1) teoretiska övertygelser om 

människan och världen, (2) en grundhållning till det mänskliga livet och tillvaron, samt (3) ett 

centralt värderingssystem (Grenholm, 2006: 69). Därefter studerar jag om textinnehållet 

stämmer överens med de faktiska förhållandena genom att se på hur beskrivningarna möter upp 

mot den konstruktionistiska synen för identitet (föränderlighet, mångdimensionalitet och 

kontextbundenhet). Även här studerar jag textinnehållet under rubrikerna hinduism/hindu och 

judendom/jude. I analysen av läromedlen vill jag också titta på hur läromedlen förhåller sig till 

kunskapskraven för identitet i Religionskunskap 1. Därför läser jag också förorden och hur 

identitet beskrivs i övrigt i läromedlen. Att studera förorden och identitetsbegreppet ger mig 

grund för att se om kapitlen om hinduism och judendom når upp till läromedlets syfte.  

 

 

3.1 En mosaik 
 

Hinduism  

I kapitlet ”Hinduism” i En mosaik går det att hitta beskrivningar för bland annat det eviga 

kretsloppet och tillvarons ordning, kastsystemet, att vara människa, vägar till frälsning, många 

vägar till sanningen, livets skeden och gudsuppfattning. Texten möter därmed upp mot att 

redogöra för religionens tre element. Generellt i texten beskrivs också en mångdimensionalitet 

av hinduism då det förmedlas att det finns många sätt att utöva den religiösa traditionen på. 

Hinduismens frälsningsvägar omges inte heller av några fasta gränser utan det beskrivs vara 

vanligt att förena tankar och riter från olika hinduiska traditioner (Jansson & Karlsson, 2009: 

127) (Jansson & Karlsson, 2009: 132). Författarna använder ofta begrepp som ”de flesta”, ”det 

dominerande”, ”vissa grupper” och avstår från att använda sig av exempelvis ”alla hinduer” 

vilket också tyder på en mångdimensionalitet.  

 

Att den hinduiska praktiken är beroende av sin kontext betonas också i texten. Exempelvis 

beskrivs det att ritualer och högtider även firas av hinduer i Sverige men att formerna påverkas 

av ”livet här” och förekommer i mindre skala. En kontextuell bundenhet beskrivs främst 

kopplat till ett hinduiskt liv i Sverige, men det nämns också att hinduismen är spridd över hela 

världen, även om de flesta bor i Indien och Nepal (Jansson & Karlsson, 2009: 137f). Utifrån 

kriteriet för föränderlighet beskrivs det att kasttillhörighet, levnadsålder, kön, släkt och familj 

kan styra ett traditionsbundet hinduiskt liv (Jansson & Karlsson, 2009: 132). Dock beskrivs inte 
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föränderlighet direkt kopplat till identitet och inte heller hur eller när en individs hinduiska 

identitet påverkas, varierar eller tonas ned i relation till andra faktorer. Kapitlet hinduism i En 

Mosaik redogör således för beskrivningar av den religiösa traditionen samt visar på att det finns 

en mångfald av hinduismer samt att traditionen är kontextberoende. Dock redogörs det i låg 

grad för hur denna mångfald ser ut och inte heller hur en hinduisk identitet förändras i olika 

sammanhang och kontexter. Det redogörs inte heller för hur andra geografiska kontexter än den 

svenska eller indiska påverkar en hinduisk praktik.  

 

Judendom  

I kapitlet ”Judendom” går det att hitta beskrivningar för både teoretiska övertygelser om 

människan och världen, grundhållning till det mänskliga livet och tillvaron samt ett centralt 

värderingssystem. Bland annat redogör texten både för vem som är jude, synen på Gud, att vara 

människa, olika inriktningar, livets skeden, matregler, förbundet och en Messiastanke. För att 

avgöra om texten möter upp mot de faktiska beskrivningarna av den religiösa traditionen nämns 

både en mångfald, föränderlighet och kontextbundenhet. Bland annat kan man läsa om hur olika 

inriktningar av judendomen förhåller sig till frågor om judisk tro och identitet på olika sätt 

(Jansson & Karlsson, 2009: 57). Att traditionen också påverkas av den geografiska kontexten 

vilket skapar olika livsvillkor visas exempelvis i en delad syn och skilda tolkningar angående 

olika levnadsregler inom traditionen (Jansson & Karlsson, 2009: 62). Kapitlet nämner med 

andra ord att det både finns en mångfaldsdimensionalitet och en kontextbundenhet kopplat till 

judendomen. Det beskrivs också att individens studie av Toran som pågår under hela en 

människas liv påverkar och förändrar individens identitet i takt med att individen läser texterna 

med nya ögon i olika kontexter (Jansson & Karlsson, 2009: 73). Detta beskriver att det finns en 

föränderlighet i relationen till individen själv och mellan Gud och individen genom livet.  

 

Såsom i kapitlet om hinduism redogörs det även i detta kapitlet för beskrivningar av den 

religiösa traditionen samt en mångfald av judendomar och att traditionen är kontextberoende. 

Med en mångfald av judendomar avses främst att det inte går att säga att judendomen uttrycks 

si eller så, utan att det istället finns en mångfald av uttryckssätt och praktiker. Begreppet 

identitet nämns också uttryckligen i kapitlet och beskrivs specifikt kopplat till att högtider 

stärker en judisk identitet och sammanhåller världens judar (Jansson & Karlsson, 2009: 67). 

Återigen beskrivs det således att det finns olika sätt att utöva judendomen på men inte hur dessa 

praktiker ser ut, mer än en beskrivning av tre olika inriktningar av judendomen. Det framgår 
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inte heller specifikt hur en judisk identitet kan förändras under livets gång eller hur identiteten 

samverkar med andra identitetsfaktorer.  

 

I En mosaiks redogörelse för hinduism och judendom går det att hitta textinnehåll till att de tre 

elementen för religion finns med. Läromedlet möter också i viss grad upp till kravet för 

beskrivningar av religiösa traditioner genom att det nämns att den religiösa traditionen påverkas 

av en kontextbundenhet, föränderlighet och mångfald. Dock beskrivs det inte hur de faktiska 

förhållandena ser ut och inte heller kopplas dessa faktiska förhållanden till identitetsbegreppet.  

 

 

3.2 Under samma himmel 
 

Hinduer 

I Under samma himmels kapitel om hinduism finns beskrivningar av den religiösa traditionens 

världsuppfattning, människosyn, värderingssystem, en grundhållning till det mänskliga livet 

och tillvaron samt beskrivningar om olika livsideal och vägar till frälsning. Genomgående i 

texten nämns det att det finns en mångdimensionalitet inom den religiösa traditionen i olika 

rörelser och inriktningar. Det beskrivs att det finns splittringar inom traditionen och delade 

meningar om exempelvis kosten även om det finns vissa gemensamma grundsyner (Björlin & 

Jämterud, 2013: 269f). Gällande föränderlighet finner jag inte direkt något i texten som 

beskriver detta och även det kontextuella betonas inte mer än att det nämns att hinduismen 

utövas runt om i världen.  

 

Kapitlet fokuserar mest på olika gudar och gudakulter vilket tyder på en mångdimensionalitet 

inom religionen. Varje kapitel om religiösa traditioner i detta läromedel avslutas även med ett 

”samtal med en” hindu eller jude etc. vilket ger en tyngd åt att de faktiska förhållandena 

beskrivs vilket tar de teoretiska beskrivningarna av hinduismen och judendomen närmare 

individen. I detta samtal beskrivs det hur en, eller ett par individer valt att koppla sin religiösa 

tradition till sin identitet.  

 

Judar 

I kapitlet om judendom beskrivs grundhållningen till det mänskliga livet och tillvaron, ett 

centralt värderingssystem, den judiska identiteten, förbunden med Gud, judisk tro, 
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levnadsregler och olika inriktningar. Hur den judiska världsuppfattningen och teoretiska 

övertygelser om världen ser ut nämns specifikt inte i detta kapitel utan beskrivs tidigare i 

läromedlet under ett gemensamt avsnitt om de Abrahamitiska religionerna. Det nämns också 

att den mångfald och mångdimensionalitet som finns inom religionen beror på geografiska 

splittringar (Björlin & Jämterud, 2013: 131) (Björlin & Jämterud, 2013: 146). Det redogörs 

även för en kontextbundenhet när det beskrivs hur det är att vara jude i Sverige kopplat till 

exempelvis kosherslakt (Björlin & Jämterud, 2013: 141). Att en judisk identitet påverkas av 

den geografiska platsen individen bosätter sig på ger en tydlig bild av hur de faktiska 

förhållandena kan se ut. Föränderligheten beskrivs nästintill enbart i den sista delen under 

samtalet då intervjupersonen beskriver att en icke religiös jude i Sverige kan vilja vara medlem 

i Stockholms judiska församling (Björlin & Jämterud, 2013: 149). Det visar på att den judiska 

identiteten är en viktig del hos individen.  

 

I Under samma himmels redogörelse av hinduism och judendom upplever jag en större grad av 

att religiösa traditioner och praktiker beskrivs som fasta fenomen än i En mosaik. Mest 

uppenbart var det i kapitlet om judendom då det enbart i slutet beskrevs att det finns olika 

inriktningar inom traditionen. Liksom En Mosaik beskriver också Under samma himmel att det 

finns en mångdimensionalitet, kontextbundenhet och, i låg grad, föränderlighet. Hur dessa 

förhållanden ser ut kommer först i uttryck under ”samtal med en xxx”, men då enbart genom 

en eller två röster.  

 

 

3.3 Religion 1 för gymnasiet 
 

Hinduism  

I Religion 1 för gymnasiets kapitel ”hinduism” beskrivs den hinduiska synen på människan och 

världen, en grundhållning om det mänskliga livet och tillvaron, vad som anses som rätt eller 

fel, olika riktningar inom hinduismen och olika sätt att leva som hindu. Kapitlet beskriver en 

mångdimensionell hinduism med olika synsätt och vägar till frälsning (Göth, Rüter, Wirström, 

2018: 222). Det förklaras att hinduismens praktik skapar ett flertal olika sätt att leva som hindu 

och praktikerna kopplas till olika kontexter. En gud kan exempelvis dyrkas av en by medan 

andra gudar dyrkas av hinduer över hela Indien (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 230). Kapitlet 
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beskriver också hur hinduismens praktik spridits över hela världen: ”Det spelar ingen roll om 

man bor i Bangalore, Skellefteå eller Sydney” (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 254).   

 

En dimension av föränderlighet nämns även i kapitlet men då med fokus på att hinduismen 

bemöter olika livsstadier, där varje stadium har sin uppgift och mål (Göth, Rüter, Wirström, 

2018: 246). Även den hinduiska traditionens historiska förändring beskrivs och urbaniseringen 

pekas ut som en omständighet som modifierat människans livsvillkor vilket har förändrat 

hinduismens praktik (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 250). På så vis nämns indirekt också att den 

hinduiska identiteten kan påverkas av yttre omständigheter. Kapitlet liknar även de andra 

läromedlen i att en mångdimensionalitet, föränderlighet och kontextbundenhet påverkar 

traditionen men inte hur hinduiska identitet(er) ser ut. Den kontextuella bundenheten förklaras 

ändå på ett bredare och mer välutvecklat vis än föregående två läromedel.    

 

Judendom  

I kapitlet ”judendom” finns beskrivningar om judendomens människosyn, världsuppfattning, 

värderingssystem, olika riktningar, hur det är att leva som jude samt ett liv i förbund med Gud. 

Formuleringar som ”för en del” och ”i många fall” ändvänds för att beskriva hur religiositeten 

utformas. Även formuleringar som ”enligt tradition” förekommer vilket tyder på att det finns 

en mångfald inom vissa ramar. Att det råder en mångfald inom den judiska traditionen redogörs 

exempelvis genom att finns många olika tolkningar av den muntliga läran. Att tolka och 

omtolka traditionen är också något som uppmuntras vilket gör att judendomen förändras 

beroende på nya omständigheter och situationer (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 115). Likaså 

beskrivs det också att det exempelvis inte går att säga vilken av judendomens böcker som är 

viktigast för en jude, utan att alla judar skulle ge olika svar. Kapitlet förklarar även att 

judendomens historia har förändrats och traditionen har ifrågasatts vilket har skapat olika 

religiösa uttryck (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 118f). Därmed beskrivs det också att 

judendomens praktik är kopplad till olika kontexter och hur judendomen har behövt förändras 

för att kunna överleva. Men liksom i kapitlet om hinduism redogörs det för att det finns en 

mångfald och att traditionens uttryck är beroende av sin kontext men inte specifikt hur detta 

kan se ut.   

 

I Religion 1 för gymnasiets beskrivningar av hinduism och judendom upplever jag ett större 

fokus på att religiösa traditioner genomgår förändringar. Dock kopplas inte dessa förändringar 

direkt till identiteter eller hur individens identitet förändras beroende på sammanhang. 
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Läromedlets språk och valet av rubriker och begrepp öppnar dock upp för att det finns en 

mångfald inom de religiösa traditionerna i högre grad än vad de två tidigare läromedlen gjort. 

Samtidigt faller även detta läromedel in under att beskriva att det finns en mångdimensionalitet, 

kontextbundenhet och föränderlighet inom traditionerna men inte hur den kan se ut.    

 

 

3.4 Läromedlen och identitet 
 

Alla tre läromedel presenterar en bild av att hinduism och judendom har en mångfald, en 

kontextbundenhet och förändras över tid. Men dessa beskrivningar sträcker sig bara till ett par 

tre olika inriktningar eller alternativa synsätt på traditionen. Det är inte heller något av 

läromedlen som kopplar traditionerna till andra länder än Indien, Nepal, Israel eller Sverige 

även om det står att traditionerna utövas över hela världen. Det finns därmed små förut-

sättningar för att eleverna ska kunna analysera, se samband och dra slutsatser om hur olika 

tolkningar och perspektiv av hinduism och judendom. Ännu lägre förutsättningar finns för att 

eleverna ska kunna se hur en identitet formas i relation till hinduism och judendom eller 

förhåller sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2011: 

139). Visst nämns exempelvis kvinnans roll inom hinduismen och att judiska pojkar firar Bar-

Mitzvah men inte hur dessa traditioner förhåller sig i relation till exempelvis socioekonomisk 

bakgrund, geografisk kontext eller identitet. Med det textinnehåll som läromedlen erbjuder har 

eleverna därför svårt att nå upp till kunskapskraven för identitet. Därav granskar jag nedan hur 

läromedlens syfte beskrevs i förorden samt hur identitet beskrivs för övrigt i läromedlen.  

 

Författarna till En mosaik beskriver i förorden religion som en vid företeelse mellan den 

akademiska forskningen och den enskilda individens innersta upplevelse. Därför vill de i 

läromedlen ta både forskare och religiösa företrädares syn på religion i beaktning (Jansson & 

Karlsson, 2009: 5). Vidare skriver de i bokens första kapitel om hur religion och kultur 

utvecklas i ett samspel vilket gör det svårt att skilja dessa åt. Detta, skriver Jansson och 

Karlsson, medför att religiösa traditioner är beroende av sin omgivning i utvecklingen och 

utformandet (Jansson & Karlsson, 2009: 43). Senare i läromedlet skriver författarna om hur en 

individs identitet också formas av dennes omgivning och olika erfarenheter. Beroende på 

sammanhang och kontext väljer också individen att visa olika sidor av sig själv. Författarna 

kopplar till sist samman identitet och religion eftersom det en individ håller för sant, 
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meningsfullt och värdefullt i religionen har en stor betydelse för en individs identitet (Jansson 

& Karlsson, 2009: 216ff). Läromedlet beskriver också identitet som en process som omformas 

och förändras beroende på sin kontext vilket leder till att det finns en mångfald av religiösa 

identiteter kopplat till en religiös tradition.   

 

I förorden till Under samma himmel skriver författarna om att religionsämnet är nödvändigt för 

att förstå att det finns en stor mångfald och variation inom livsåskådningar. Författarna vill ha 

den svenska livs- och trosvärlden i fokus men blickar även ut i världen i stort (Björlin & 

Jämterud, 2013: 7f). I första kapitlet fortsätter de att skriva om att identiteter fungerar som ett 

pussel uppbyggd av pusselbitar av språk, kultur och livssyner. Detta identitetspussel börjar 

läggas redan vid födseln då individen föds in i en kontext som inte är självvald men som likaväl 

kommer att påverka individen. Pusslets är aldrig en gång för alla givet i alla dess delar, utan 

allteftersom individen förändras byts bitarna ut och nya mönster bildas (Björlin & Jämterud, 

2013: 25ff). Identitetspusslet medför därav att det finns stora variationer inom livsåskådningar 

eftersom även sociala, etniska, historiska och geografiska faktorer påverkar individen. 

Exempelvis kan ett geografiskt avstånd skapa en större diskrepans inom en och samma religion 

än mellan två religiösa traditioner som avståndsmässigt ligger närmare varandra. Att det finns 

stora variationer vill just Björlin och Jämterud att läsaren ska lägga på minnet till senare kapitel 

i boken (Björlin & Jämterud, 2013: 32). Även i detta läromedel förmedlas identitet snarare som 

en process där religion kan vara en pusselbit i individens identitet. De poängterar också en 

föränderlighet, mångdimensionalitet och kontextbundenhet hos religiösa identiteter och inom 

religiösa traditioner.  

 

I Religion 1 för gymnasiet skriver författarna i förordet om hur religion genom historien gett 

människor sin identitet, attityder och värderingar i livet (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 3). 

Identitet beskrivs i boken som något föränderligt som utvecklas genom livets gång i ett samspel 

med erfarenheter och sin omgivning (Göth, Rüter, Wirström, 2018: 18). Relationen till den 

religiösa traditionen är inte given livet ut utan även om en individ i uppväxten introduceras till 

en religiös tradition förändras relationen till traditionen under livets gång (Göth, Rüter, 

Wirström, 2018: 29). Författarna beskriver identitet och religiös identitet som en levd process 

och kopplar in att kontextuella erfarenheter påverkar identiteten. De skriver inte direkt något 

om mångfalden av identiteter inom religiösa traditioner utan har större fokus på att förklara 

identitet i singular. Indirekt går det därför att utläsa att ett flertal religiösa identiteter skulle 

kunna utgöra en mångfald inom en och samma religiösa tradition.  
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Återigen beskriver läromedlen att det finns en mångfald av identiteter i olika religiösa 

traditioner som är föränderliga och beroende av sin kontext. Religiös identitet som begrepp 

nämns inte direkt i någon av läromedlen, men identitetens koppling till religiösa traditioner 

framkommer här mer tydligt än i kapitlen om hinduism och judendom. Det är också ett större 

fokus på identitet som en process än som ett fast fenomen. Det visade sig inte heller finnas 

någon progression i hur identitetsbegreppet beskrivs mer konstruktionistiskt i Religion 1 för 

gymnasiet från 2018 än i de andra läromedlen. Men eftersom kunskapskraven för identitet 

fortsatt efterfrågar att eleverna ska redogöra för (1) hur tolkningar och perspektiv sätt i relation 

till individer, grupper och samhällen, (2) hur identiteten formas i relation till religiösa 

traditioner och (3) hur religiösa traditioner förhåller sig till etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund finns det fortfarande en diskrepans mellan ett att och ett hur i 

läromedlens innehåll. I förorden går det att utläsa att författarnas intention är att beskriva hur 

detta ser ut. Utifrån beskrivningarna av de religiösa traditionerna hinduism och judendom 

uppnår författarna dock inte sitt syfte. Det är därför svårt för eleverna att utläsa hur det 

exempelvis finns en mångfald utifrån att det finns en mångfald. Även om författarna till Under 

samma himmel har försökt komma närmare ett hur med rubriken ”samtal med xxx” är det enbart 

en eller två samtal som återges och bara i en svensk kontext. Därav diskuterar jag i nästa del 

hur Levd religion som perspektiv kan ta plats i läromedlen och undervisningen genom att 

beskriva hur.  

 

 

4. Levd religion i undervisningen 
 

Varför det uppstår stereotypiseringar och en diskrepans mellan kunskapskraven och läromedlen 

är en viktig fråga eftersom det kan svara på hur religionskunskapsundervisningen skulle kunna 

utvecklas och märkbart bli bättre. Eftersom det dock inte är mitt syfte med uppsatsen har jag 

inte heller utformat de analysverktyg som skulle behövas för att svara på den frågan. Istället 

vill jag diskutera hur Levd religion kan fylla igen de luckor som uppstår i läromedlen. I min 

uppsats utvecklade jag mitt teoretiska ramverk utifrån det konstruktionistiska perspektivet på 

identitet. Det utgick från att religiösa identiteter bland annat grundas i: den religiösa kraften, 

den historiska aspekten och den kollektiva aspekten, vilket visar hur religiösa identiteter kan 

korsa de religiösa gränserna. Identitet som teoretiskt ramverk belyste också att religiös identitet 
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är en levd process som uttrycks genom en föränderlighet, mångdimensionalitet och 

kontextbundenhet. Utifrån de tre första nivåerna visar Levd religion hur identitet(er) påverkas 

av både den religiösa kraften utifrån att individen beskriver hur dennes relation till religion ser 

ut och i vilka sammanhang religion har betydelse för individen. De reservoarer av 

meningsfullhet som religioner också beskrivits skapa kan också illustreras i praktiken när ett 

Levd religion perspektiv inkluderas i undervisningen. Den andra aspekten, den historiska, 

belyses utifrån att individen beskriver sin religiösa identitet som en process vilket lyfter fram 

individens dynamiska förhållande till sin religion genom livet. I den sista nivån, den kollektiva 

aspekten, kan Levd religion belysa hur individens religiösa identitet stärks av en religiös 

gemenskap. Levd religion kan således illustrera hur religiösa identiteter kan korsa över de 

religiösa gränserna men lika väl också korsa över kulturella-, nationella-, sociala-, och 

geografiska kontexter. Levd religion betonar även hur religiösa identiteter skapar 

mångdimensionalitet inom religiösa traditioner utifrån att de är kontextbundna och 

föränderliga. Utifrån att Levd religion möter upp mot det teoretiska ramverket finns det belägg 

för att det kan användas i undervisningen för att möta upp mot kunskapskraven för identitet.  

 

Enligt kunskapskraven ska undervisningen visa hur världsreligioners och livsåskådningars 

olika tolkningar och perspektiv står i relation till individer, grupper och samhällen. Eleverna 

ska också lära sig hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådningar samt hur 

detta kan förhålla sig till faktorer som etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund 

(Skolverket, 2011: 139). Eftersom perspektivet Levd religion tar utgångspunkt i en folklig nivå 

av religion kan det visa på hur:et: hur utför och praktiserar religiösa individer sin tro, hur 

religiösa uttryck sammanvävs med arv, improvisation och den religiösa gemenskapen samt hur 

religion fungerar som en del av individens självidentitet och som motiverande kraft i livet. Levd 

religion kan även fokusera på religion både som något levt och som en process vilket öppnar 

upp och nyanserar bilden av hur religiösa uttryck kan se ut. Som jag tidigare har redogjort för 

placeras religion och identitet i relation till varandra i en religiös identitet. Liksom religion kan 

därför också identitet förstås som något levt och en process som formas, omskapas och skiftar 

genom livet. Levd religion kan således bidra med att visa vilken funktion religioner kan fylla 

för enskilda individer kopplat till deras identitet. Om ett intersektionellt perspektiv dessutom 

lyfts in, som visar på identitet(ers) mångfacettering och komplexitet, går det också att få en 

förståelse för hur andra faktorer som exempelvis etnicitet och kön kan förhålla sig till, och 

påverka religiösa uttryck. Att lyfta in Levd religion som perspektiv i läromedel skulle således 

kunna leda till att diskrepansen mellan kunskapskraven och läromedlen minskar så att eleverna 
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kan nå upp till de kunskapskrav som efterfrågas. Hur Levd religion kan användas i 

undervisningen redogör jag för under 4.2.  

 

Levd religion kan alltså fungera som ett komplement till redan etablerad undervisning för att 

fylla ut det hålrum som skapats mellan läromedel och kursmål. En sådan undervisning skulle 

också kunna ta ett steg från världsreligionsparadigmet i och med att Levd religion öppnar upp 

för mångfalden av uttryck inom de så kallade världsreligionerna. Som Björlin och Jämterud, 

författarna till Under samma himmel, betonar kan det finnas ett större avstånd i trostraditionen 

mellan exempelvis två judar som befinner sig i Israel och Ryssland än vad det gör mellan en 

jude och muslim som båda bor i Betlehem. En sådan undervisning skulle också kunna fördjupa 

elevernas förståelse för variationerna och mångfalden inom de religiösa traditionerna vilket, 

som Berglund skriver, skulle göra det främmandegörande mindre främmande. Levd religion 

kan således beskrivas som ett tröskelbegrepp som öppnar upp ögonen och den kognitiva 

förståelsen för religioners komplexitet.   

 

 

4.1 Nya utmaningar med Levd religion 
 

Ett perspektiv av Levd religion i undervisningen skulle medföra nya utmaningar. För det första 

ställs perspektivet inför hur stort antal religiösa identiteter och olika röster som behöver 

beskrivas för att illustrera ett folkligt uttryck. När läromedlet Under samma himmels gjorde ett 

försök under sin rubrik ”samtal med xxx” gav det utrymme för två till tre röster att förmedla 

deras religiösa identitet. Eftersom samtalet dock inte inkluderade varken en geografisk 

kontextuell bundenhet eller visade på hur exempelvis kön eller sexualitet påverkade deras 

religiösa identitet ger inte detta en tillräcklig grund för eleverna för att uppnå kunskapskraven. 

Men samtidigt skulle en kombination av alla möjliga identitetsfaktorer innebära att ett mycket 

stort antal olika religiösa identiteter behöver beskrivas. Kanske är det inte kvantiteten i fråga 

som är det relevanta utan kvaliteten och mer precist hur de olika faktorerna betonas och 

framställs som spelar roll. Om ett läromedel exempelvis beskriver en religiös identitet bör fokus 

inte enbart ligga på att förmedla relationen till den religiösa traditionen utan också att betona 

vilka faktorer som spelar in och hur den religiösa identiteten har förändrats. Den första 

utmaningen innebär således att kvalitén i beskrivningen av religiösa identiteter bör höjas för att 

eleverna ska kunna uppnå kunskapskraven i Religionskunskap 1.   
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Perspektivet Levd religion visar också att det nödvändigtvis inte måste finns någon logisk 

koherens mellan religiös praktik och religiösa trosföreställningar (McGuire, 2008: 15). Även 

om perspektivet visar på att en individs religiösa identitet kan vara synkretistisk, det vill säga 

en blandning av flera religiösa- och kulturella traditioner, så finns det en förankrad föreställning 

om att en religiös tradition har ett par ”relevanta gemensamma praktiker”. Exempelvis finns det 

uppfattningar om att en jude eller judinna måste vara född av en judisk mor och denna 

uppfattning delas av många judar. Men samtidigt finns det en delad mening angående vad som 

räknas som arbete under sabbaten. Att säga vad som är den rätta uppfattning är därför en 

utmaning som leder in på begreppet autentiskt. Antingen förstås autentisk som något historiskt 

sant, en officiell religion, eller som något personligt sant, det som är äkta för var och en 

(Hornborg, 2018: 73). 

 

Enligt fältstudier gjorda på Tongaöarna och i Peru belyses just att Levd religion perspektivet 

får kämpa mot att de västerländska maktstrukturerna planterar tankar om att det finns en ren 

essens hos religiösa traditioner. Men genom ett perspektiv av Levd religion synliggörs det hur 

denna rena essens i verkligheten befläckas av lokala och individuella inslag. Perspektivet visar 

också på att meningssystemen som religioner skapar i det verkliga livet inte följer några 

naturlagar utan skapas, förhandlas och omskapas av individen själv (Hornborg, 2018: 75f). 

Fältstudierna belyser alltså hur det är omöjligt att avgöra huruvida en hinduisk identitet är rätt 

eller fel eftersom exempelvis ett västerländskt perspektiv inte kan ge den fulla förståelsen av 

vad det innebär att vara hindu i Indien. Om religiösa uttryck därför måste rätta sig efter en 

objektiv riktlinje riskeras mångfalden i religiositet och religiös praktik gås miste om (McGuire, 

2008: 71). Det finns således en utmaning för Levd religion mellan att beskriva en religiös 

tradition men samtidigt inte skapa en för snäv gräns genom att beskriva ”relevanta och 

gemensamma praktiker” som utesluter någons religiösa identitet. 

 

Att inkludera perspektivet Levd religion i undervisningen skulle således å ena sidan innebära 

en demokratisering, mångfald och bredare förståelse för hur religion fungerar som en levd 

process med stora variationer. Å andra sidan skulle det bli mycket svårt att beskriva några 

religiösa traditioner alls om variationerna är så stora att det inte går att säga vad som utgör den 

gemensamma praktiken. Men även om det finns svårigheter att beskriva vad som är gemensamt 

för exempelvis hinduism, kan de flesta få fram en klar bild av vad hinduism är för något. Hur 

det fungerar förklarar Ludwig Wittgenstein genom hans begrepp familjelikhet. När ett fenomen 
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beskrivs med ord försöker det skapa ordning i vårt vetande. Dock kan en beskrivning leda till 

att det istället skapas måttstockar om hur fenomen och saker bör vara, exempelvis ”relevanta 

gemensamma praktiker”. Med hjälp av språket kan vi således enbart skapa en av många möjliga 

ordningar och inte ordningen som motsvarar verkligheten (Wittgenstein, 1992: 64). Ett 

hypotetiskt exempel kan vara att jag med ord vill försöka beskriva vad som är den gemensamma 

egenskapen i min familj. Skulle jag säga att alla har blå ögon utesluter det min bror. Säger jag 

istället att det gemensamma draget är att vara över 170 cm utesluter det min syster, och att säga 

att ingen i familjen har skrattgropar utesluter mig själv. Att försöka beskriva den gemensamma 

egenskapen är således i princip omöjligt. Ändå kan en utomstående ganska enkelt se att vi är 

släkt och medlemmar av samma familj. Med en bakgrund i Wittgensteins begrepp familjelikhet 

skulle det således vara möjligt att förstå religiösa traditioner utan att behöva beskriva den 

allmängiltiga gemensamma egenskapen (Wittgenstein, 1992: 67).  

 

De tre utmaningar som jag ovan beskrivit belyser att ett bidrag av Levd religion i 

undervisningen gör det komplext att beskriva religiösa traditioner och praktiker med ord, men 

ändå fullt möjligt. När religiösa praktiker beskrivs i läromedel är det därför viktigt att påminna 

sig om två saker: (1) eftersom läromedlet utrymmesmässigt kräver att författaren gör ett urval 

kommer texten att spegla författarens egna perspektiv av vad hen tycker är mer eller mindre 

väsentligt i sammanhanget. Det betyder inte att författarens urval är allmängiltigt, men ett 

läromedel kommer aldrig att komma ifrån att färgas av författaren eller författarnas egna 

perspektiv, erfarenheter och begreppsramar (Grenholm, 2006: 155). (2) Som Hornborg och 

McGuire skriver är det också viktigt att påminna sig om att en förståelse av vad religiös praktik 

innebär inte alltid ger rättvisa åt alla religiösa praktiker. Därför är det viktigt att problematisera 

vem som kommit fram till vilka praktiker som anses vara gemensamma för en viss religiös 

tradition. Det är således fullt möjligt att beskriva religiösa traditioner i läromedel, men det 

kräver att läsaren är medveten om att en förståelse inte utesluter en annan alternativ förståelse. 

Hur Levd religion kan inkluderas i undervisningen på ett konstruktivt sätt beskrivs vidare 

nedan.  
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4.2 Levd religion i undervisningen  
 

I ovanstående del klargörs det för att Levd religion inte kan användas i undervisningen utan att 

det möter nya utmaningar. Under tidigare forskning (1.6) skriver jag om Katarina Planks försök 

till att belysa den levda religionen i undervisningen med sin övning levande buddistisk etik. 

Hennes övning går ut på att eleverna får testa på hur det är att leva som buddist. Det går dock 

att ifrågasätta om Levd religion syftar till att religionskunskapsundervisningen ska bli mer 

levande där eleverna testar på hur det är att leva som buddist? För det första går det inte stick i 

stäv med att undervisningen i gymnasieskolan inklusive undervisningen i religionskunskap ska 

vara icke-konfessionell (Skolverket, 2011: 5). En icke-konfessionell undervisning innebär att 

det inte får finnas några religiösa inslag i undervisningen med undantag för fristående skolor 

och skolor med konfessionell inriktning (Skolverket, 2019). Detta gör att Planks övning går 

emot den ickekonfessionella undervisningen eftersom en buddistisk praktik utövas. För det 

andra vill jag ifrågasätta huruvida Planks övning verkligen lyckas fånga den buddistiska 

självförståelsen. Utifrån den tidigare diskussionen om det västerländska perspektivet går det att 

se hur Planks övning utgår från en västerländsk begreppsram om hur en buddistisk 

självförståelse ser ut. Det leder till att övningen kan räknas in som kulturell appropriering 

eftersom det västerländska maktperspektivet riskera att upprätthålla stereotypa föreställningar 

om hur buddismen praktiseras. Att försöka fånga den faktiska levda buddismen genom en sådan 

övning går således inte i linje med budskapet som Levd religion vill belysa. På grund av dessa 

ovan nämna skäl kan Planks övning inte kunna användas i religionskunskapsundervisningen i 

gymnasieskolan.  

 

Att inkludera perspektivet Levd religion i undervisningen innebär således inte att religiositet 

och religiösa praktiker ska levas ut eller testas på. Jag tycker dock att Plank har en poäng när 

hon skriver att enbart ett textligt underlag för inlärning ger en allt för snäv bild av vad 

religiositet innebär. Jag har istället tre andra förslag på hur Levd religion skulle kunna användas 

i undervisningen. För det första bör läromedlen ta hänsyn till vad kunskapskraven faktiskt 

efterfrågar. Genom att i beskrivningar av de religiösa traditionerna belysa variationerna, den 

kontextuella bundenheten, det intersektionella perspektivet och den religiösa identitetens 

förändring kan perspektivet Levd religion inkluderas. Exempelvis går det att ta med 

beskrivningar om hur en jude eller judinna som bor i Moskva, Jerusalem, Boston, Paris och 

Umeå påverkas av sin geografiska kontext och socioekonomiska bakgrund. Det går också att 

beskriva hur deras kön, sexualitet och kulturella traditioner påverkar deras religiösa identitet. 
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Detta kan användas som komplement till vad som redan står skrivet om de religiösa 

traditionerna men samtidigt bredda förståelsen av religiositet och religiös praktik. 

 

För det andra bör exempel på individers religiösa identiteter belysas där det blir tydligare hur 

religion förhåller sig till en individs identitet. Detta kan göras genom att exempelvis läsa, lyssna 

eller titta på intervjuer eller texter där individer beskriver och talar om sin religion och religiösa 

identitet. Det går också att använda sig av TV- eller radioprogram där religiös identitet inte står 

i fokus men som ändå belyser religion som en levd process. För det tredje går det att bjuda in, 

eller besöka företrädare för religiösa traditioner som berättar specifikt om sin egen religiösa 

identitet. Det är viktiga i alla ovanstående förslag att belysa och betona att en beskrivning av en 

religiös identitet inte är allomfattande och inte heller utesluter en annan tolkning. Det är också 

viktigt att belysa hur andra faktorer som kön, socioekonomisk bakgrund, kultur, tradition, 

sexualitet och olika kontexter spelar in på den religiösa identiteten. Det är därför fullt möjligt 

att inkludera ett perspektiv av Levd religion i både läromedel och undervisning så länge läraren 

är medveten om hur detta går till.  

 

Syftet för min uppsats grundade sig i två teser: (1) att en allt för teoretiserad religions-

kunskapsundervisning riskerar att ge upphov till stereotypa bilder, och (2) att perspektivet Levd 

religion kan kompensera för den utmaning som därmed finns för att nå upp till kunskapskraven 

för identitet. Den andra tesen bekräftades då jag diskuterat hur Levd religion kan användas som 

ett komplement för att just uppnå kunskapskraven för identitet. Eftersom den första tesen 

grundar sig på att den allt för teoretiserade religionskunskapsundervisningen är bokcentrerad är 

det svårt att genom en läromedelsanalys veta om det bara är rent hypotetiskt att undervisningen 

primärt utgår från läromedel. I klassrummet finns allt som oftast en lärare som problematiserar, 

diskuterar, undervisar och använder läromedlen som komplement men inte den huvudsakliga 

undervisningsmetoden. Eftersom forskning från Skolverket och Skolinspektionen visat på att 

religionskunskapsundervisningen förmedlat stereotypa bilder av vad det innebär att leva som 

religiös ser jag därför hur Levd religion kan vara ett komplement för hela undervisningen och 

inte enbart i läromedlen. Därav besvaras frågeställningen med att Levd religion har goda 

möjligheter att kompensera och komplettera undervisningen i religionskunskap. Det ger också 

upphov till nya utmaningar i undervisningen främst gällande hur Levd religion perspektivet 

inkluderas och hur de religiösa identiteterna beskrivs. 
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5. Sammanfattning och slutsatser 
 

Det bakomliggande intresset för uppsatsen har varit att granska hur identitet(er) presenteras i 

läromedlen och om en religiös identitet framhålls som något som genomsyrar en individs hela 

identitet. Resultatet av läromedelsanalysen visade att de tre läromedlen beskrev att det finns en 

mångfald, kontextbundenhet och föränderlighet inom hinduismen och judendomen. Dock anger 

inte dessa beskrivningar hur en identitet formas i relation till sin religiösa tradition eller 

förhåller sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Läroböckerna utgör 

således inte en tillräcklig grund för att eleverna ska kunna uppnå det kunskapskraven för 

Religionskunskap 1 efterfrågar. Beskrivningarna av religiös identitet i kapitlen om hinduism 

och judendom möter inte heller upp till den intention som läromedelsförfattarna skrivit att de 

har och stämmer inte heller överens med hur identitet framställs i läromedlen för övrigt. 

Läromedelsanalysen visar därför på att det skapas en diskrepans mellan vad läromedlen 

beskriver och vad kunskapskraven efterfrågar. Denna diskrepans leder vidare till att det uppstår 

didaktiska utmaningar gällande att beskriva hur religiösa identiteter inom en religiös tradition 

står i relation till mångdimensionalitet, föränderlighet och kontextbundenhet. Denna utmaning 

har jag i uppsatsen valt att bemöta med perspektivet Levd religion.  

 

Anledningen till att jag valde Levd religion för att kompensera för utmaningen var att 

perspektivet betonade religiösa identiteter som just en levd process. Samtidigt belyser 

perspektivet en mångdimensionalitet, föränderlighet och kontextbundenhet och betonar hur en 

tolkning av en religiös tradition inte utesluter andra alternativa tolkningar. Jag anser därför att 

perspektivet Levd religion kan användas för att komplettera undervisningen och läromedlen så 

att eleverna kan uppnå kunskapskraven för Religionskunskap 1. Samtidigt har jag beskrivit hur 

Levd religion ger upphov till nya konsekvenser och utmaningar. Dessa utmaningar går att 

kategorisera i två kategorier: (1) utmaningar för undervisningen och (2) konsekvenser i form 

av nya stereotypiseringar. (1) Att inkludera perspektivet Levd religion i undervisningen 

förutsätter att läraren och läromedelsförfattaren är medveten om hur den Levda religionen 

förmedlas. Detta skapar nya utmaningar i undervisningen som riskerar att leda till konsekvenser 

i form av nya stereotypiseringar. (2) Om det finns en uppfattning om att perspektivet Levd 

religion ska ”levas” och att religiösa praktiker ska testas på riskerar undervisningen leda till en 

kulturell appropriering. Om läraren och läromedlet inte heller betonar att en religiös praktik inte 

utesluter en annan alternativ praktik riskerar det att leda till en uppfattning av att det finns en 



 38 

allmängiltig måttstock om hur den religiösa traditionen och den religiösa praktiken bör se ut. 

Det skapar återigen en uppfattning om religiösa traditioner som fasta fenomen och stereotyp-

iseringar av religiösa uttryck. Båda dessa konsekvenser och utmaningar går att koppla till att 

intersektionalitetsbegreppet behöver synliggöras för att förtydliga att religion enbart är en 

kategori hos en individs identitet(er). Undervisningen och läroböckerna behöver också betona 

hur en individs identitets kategorier samspelar med och påverkar varandra.  

 

Avslutningsvis har uppsatsen visat på hur religionsämnet är ett komplext ämne att undervisa i 

och som ställer stora krav på läraren. Delvis för att det är svårt att komma ifrån det faktum att 

ett urval i någon grad alltid kommer att förekomma. Att fånga religioners totala mång-

dimensionalitet, föränderlighet och kontextbundenhet är således en omöjlig uppgift. Det är 

också svårt att komma ifrån det faktum att både elever och lärare har en förförståelse av 

religiösa traditioner och ett ramverk som de utgår från. Även om det länge funnits ett 

normerande västerländskt perspektiv som den svenska skolan har utgått från är frågan om 

skolan kan undkomma denna västerländska kontext? Hur går det då att undervisa om religiösa 

och ickereligiösa identiteter och samtidigt sträva efter att undkomma att det västerländska 

perspektivet blir en normerande sanning när skolan är placerad just mitt i denna västerländska 

kontext? Räcker det att uppmärksamma, medvetandegöra och problematisera det västerländska 

ramverket i undervisningen tillsammans med eleverna? Eller är det en för stor uppgift att 

beskriva andra individers kulturer utan full insikt och förståelse av hur det är att leva som 

exempelvis hindu i Indien? Utan att varken bli för pessimistisk eller optimistisk vill jag tro att 

religionskunskapsämnet är ett viktigt skolämne för att eleverna ska kunna se världen med vidare 

blick. Uppsatsen har således mynnat ut i slutsatsen att perspektivet Levd religion har goda 

möjligheter att kompensera för och hantera de utmaningar religionskunskapsämnet och 

läromedlen riskerar att generera. Samtidigt leder perspektivet till nya utmaningar och frågor 

som visar på värdet av att vara medveten om vad som undervisas om och hur undervisningen 

går till.  
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