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ABSTRACT 
I Sverige är idag religionskunskap ett ämne som alla på gymnasiet läser. Det debatteras väl om i det i 
svenska samhället, i alla olika miljöer. Därför kommer denna uppsats lyfta ett ämne som många är oense 
om, nämligen när, var och hur religion och kultur hör ihop och när de inte gör det. Från att 
religionskunskapen i den svenska skolan var konfessionell och endast lärde ut kristendomens lära, till 
att idag istället ha utgångspunkten att skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare som har 
förståelse och respekt för olika människornas sätt att vara, leva och tänka. Det gör att 
religionskunskapens uppgift är att lära ut olika sätt att se på livet, oavsett vilken religion och 
livsåskådning det är. Dock präglas fortfarande religionskunskapen i den svenska skolan av att 
förmedlingen av etik och allmänna tankar som har sin grund ur kristendomen då Sverige traditionellt 
sätt är ett kristet land. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre läroböcker som används i den svenska 
gymnasieskolan väljer att skilja (eller icke skilja) på religion och kultur och vilka didaktiska 
konsekvenser det innebär. Detta görs för att belysa om det finns någon skillnad hur läromedlen ställer 
sig till denna fråga. Uppsatsen kommer särskilt fokusera på dess didaktiska konskeveneser de olika 
framställningarna medför. Metoden som används är innehållslig idéanalys.  

Uppsatsens resultat tyder på att läromedlen vid många tillfällen ställer sig lika till frågan om hur religion 
och kultur skils åt, nämligen att det är mycket svårt att utgöra en gräns mellan dessa. Alla tre böckerna 
pekar på vikten av att se till den religiösa traditionen, där kultur och religion historiskt sätt blandats och 
blivit det som många idag väljer att kalla för just religion. Dock skiljer det sig vilka saker som de olika 
läromedlen väljer att ta upp. En av böckerna fokuserar mycket på de religiösa riterna och den religiösa 
traditionen, medan de två andra har större fokus på den levda religionen och tar upp saker som är mer 
kulturellt betingade inom det som oftast kallas religion. En av böckerna väljer att skilja på en religiös 
livsåskådning mot en icke-religiös livsåskådning i form av att den förstnämnda av detta handlar om att 
det finns en tro på någon sorts gudomlighet. Nästa bok har ett eget inslag med flera olika 
religionsdefinitioner där den försöker hitta gemensamma nämnare för vad som religion egentligen är 
och betonar att gemenskapen är en av de starkaste aspekterna att se över. Den tredje boken väljer i 
stället att tala om religioner inom samma religion, och menar att de utövas så pass olika att de inte kan 
benämnas som en enda religion. Det är uppenbara skillnader mellan böckerna som får olika didaktiska 
konsekvenser. 

Slutsatsen är att de tre läromedlen som undersöktes inte skiljer särskilt mycket på religion och kultur. 
Det är den religiösa traditionen som är i fokus. Religion och kultur hör samman och kan inte enkelt 
pekas ut att det är på grund av den ena eller den andra som saker och ting sker. Det skiljer sig dock åt 
hur snäva religionsdefinitionerna i böckerna är i läromedlen och vad som framställs vara en religion. 
En av de fokuserar på det traditionellt religiösa i form av religiösa riter och liknande, men de två andra 
fokuserar mer på den levda religionen och den religiösa kulturen. De didaktiska konsekvenserna blir att 
om läromedlet beskriver religion som dragen i det blir det lättare för eleverna att känna igen särskilda 
särdrag hos de olika religionerna. Detta gör det mer hanterbart och enkelt att ta in. Risken blir dock att 
eleverna tappar intresse eftersom det blir så pass strikt och det kan vara svårt för eleverna att känna igen 
sig i det som undervisas, även om det är ens egen religion som det handlar om. Genom att mer påvisa 
den levda religionen som är den religion som människor praktiserar kan det öka en förståelse mellan 
eleverna. På detta sätt kan eleverna få en inblick i hur varandras liv ser ut och därmed öppna upp för 
konversation. 

 

Nyckelbegrepp: religion, kultur, läroboksanalys, religionsdidaktik, religionsundervisning, 
livsåskådning, religiös tradition, levd religion. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Begreppet religion finns många olika definitioner av. Detsamma gäller begreppet kultur. 

Många har genom åren försökt definiera dessa två ord och vad det verkligen är.  De  flesta 

liknar varandra till stor del. Därav kan en någorlunda version av de båda förstås. Frågan är hur 

stor skillnad det är mellan dessa och hur de går att skilja på? Det finns otaliga sätt att göra detta 

på, och det är till viss del subjektivt. Alla gör vi val för hur vi väljer att tolka dessa begrepp och 

hur vi väljer att se på de två fenomenen, men det ger också konsekvenser för hur vi ser på 

omvärlden. Olika sätt att skilja på religion och kultur kan leda till i vilken mån religion 

uppfattas som ett problem och får skulden i dess namn. Därför är det ett viktigt ämne att 

diskutera. 

Religionskunskapen i skolan finns av många anledningar, en av dessa är att öka förståelsen 

mellan människor. Olika fenomen kan ses som väldigt udda om ett utifrån-perspektiv tillämpas. 

Exempelvis är att dansa runt midsommarstången och hoppa runt som små grodor något som är 

fullt acceptabelt och som inte ses som något annorlunda, utan snarare det normala. I ett utanför-

perspektiv däremot skulle detta beteende se helt bisarrt ut. Genom kunskap kan det öka 

förståelsen mellan olika människor som kan leda till en lite mindre tröskel för världens olika 

folkgrupper att föras samman och acceptera varandra. Därför är religionskunskapsämnet en 

betydande del i det hela.  

Läromedel är en stor del av dagens undervisning och därför viktiga att granska. Varför denna 

uppsats skrivs är bland annat för vad Johan Wickström skriver i sitt kapitel om ”Didaktisk 

Textkompetens” i boken Religionsdidaktik.1 Wickström talar om vikten av lärarens val och 

användning av texter. Från år 1991 har lärare själva fått välja vilka läromedel de ska använda  

sin undervisning för att nå de centrala målen.2 Läromedelsböcker är ett av de vanligaste 

läromedlen som används och därför blir det viktigt hur dessa böcker behandlar olika fenomen 

inom religion. Därför kan läraren välja en bok som hen tycker går i linje det som hen vill 

använda i sin egen undervisning. Exempelvis tar vissa läromedelsböcker upp Humanisterna, 

 
1 Wickström, Johan. Didaktisk textkompetens. I Religionsdidaktik, Löfstedt, Malin (red). 157–175 Lund: 
Studentlitteratur. 2011. 
2 Wickström, Johan, Didaktisk textkompetens. I Religionsdidaktik, 157 
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medan andra inte gör det. Vill läraren ha med ett avsnitt om just Humanisterna som en del av 

de mer ”sekulära livsåskådningarna” kan hen välja en bok som har med underlag om just det. 

Ett problem som kan uppstå med att lärare själva får välja vilka läromedel som ska användas i 

deras undervisning är att de ibland kan dyka upp stereotypa och kränkande inslag i läromedel 

som hen använder, utan att läraren kanske märker eller tänker särskilt vid det. Som Wickström 

skriver i kapitlet, det är inget självändamål att behålla sådana inslag, men att det ändå 

förekommer.3 Han menar dock också att läraren kan använda detta som en didaktisk möjlighet. 

Wickström skriver att detta kan användas ”särskilt när det gäller att väcka och behandla etiska, 

existentiella och ideologiska frågor med relevans för eleverna som individer och medborgare”.4 

Det är just detta som är en stor del av religionskunskapen i skolan, men kan vara svårt för 

läraren att veta hur hen ska få in detta och sedan behandla det. Därför kan det vara en god idé 

att även ha med ”problematiska texter” som läraren problematiserar tillsammans med eleverna, 

men då gäller det att läraren uppfattar de texterna som just problematiska, vilket inte alltid är 

helt okomplicerat. 

Något som kan varas svårt att upptäcka för en lärare är bland annat hur läromedelstexter gör 

en explicit eller implicit distinktion mellan religion och kultur. Det är sedan utifrån dessa 

läroböcker som eleverna får en inblick i den religiösa verkligheten utifrån olika perspektiv och 

skapar sig en uppfattning om vad olika religiositeter egentligen är. Därför är det viktigt vad 

som står i dessa läroböcker och hur de behandlar visst material. Genom att granska hur 

specifika läromedel ställer sig i frågan, i hur religion och kultur kan förstås, kan en se vilka 

möjliga konsekvenser som kan uppstå utifrån resultatet. Böckerna påverkar medvetet eller 

omedvetet eleverna på hur deras syn på religion är, vilket också kan innebära att någonting 

stärkts som eleven redan hade uppfattat. Där av har det stor roll vad som står i dessa 

läromedelsböcker och en mycket ladda fråga är religion kontra kultur. Därför är detta det som 

uppsatsen kommer att undersöka.   

 

 

 

 

 
3 Wickström, Johan, Didaktisk textkompetens. I Religionsdidaktik, 160 
4 Wickström, Johan, Didaktisk textkompetens. I Religionsdidaktik, 160 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de valda läromedelsböckerna väljer att förhålla 

sig till frågan om vad som är kultur eller religion eller om de båda uttrycken inte går att skilja 

åt.  

1.) Hur görs distinktionen mellan religion och kultur i läromedelsböcker på 

gymnasieskolan i ämnet religionskunskap? 

2) Vilka didaktiska konsekvenser kan detta medföra och hur kan läraren förhålla sig till 

detta i sin undervisning i reaktion till resultatet? 

 

1.3 Material 

Uppsatsens mest betydande material kommer att vara tre läroböcker som idag används på 

gymnasieskolor i Sverige. De är speciellt framtagna för ämnet religionskunskap i skolan och 

är tre av de sex böcker som används mest i den svenska gymnasieskolan inom religion idag. 

Varför just antalet tre läromedel kommer att analyseras är för att det blir en bredd på innehållet, 

samtidigt som det inte blir ohanterligt stort.  

Den första boken är Religion 1 för gymnasiet av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och 

Veronica Wirström och publicerades 2012.5 Den är framtagen utifrån de riktlinjer och 

kunskapskrav som står i Lgy11.  

Den andra boken är Religion- och andra livsåskådningar för religionskunskap 1 och 2 författad 

av Börje Ring.6 Även denna bok är anpassad till att följa Lgy11:as riktlinjer.  

Den tredje boken är Religionskunskap 1-om mening värde och tro av Olof Franck från 2014.7 

 

 

 

5 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica. Religion: för gymnasiet 1. Stockholm: Natur & 
kultur, 2012.  

6 Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar.  Stockholm: Liber, 2015. 
7 Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro.  Lund: Studentlitteratur, 2014. 
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1.4 Avgränsning 

Utgångspunkten i denna uppsats kommer vara att studera dessa läromedelsböcker utifrån hur 

de väljer att skilja (eller icke skilja) mellan religion och kultur, inte vad som är mest lämpligt 

att göra eller vad som är mest korrekt. 

Denna uppsats avser att se vilka val författarna till läromedelsböckerna har gjort, inte vilket 

sätt som är mest lämpligt i allmänhet. Det som däremot kommer att göras är att se vilka 

didaktiska konsekvenser dessa olika val kan leda till.  

 

1.5 Metod 

Metoden som kommer att användas för att få svar på frågeställningarna i denna uppsats 

kommer att vara en innehållslig idèanalys. 

Denna metod presenteras i Carl-Henric Grenholms bok Att förstå religion: Metoder för 

teologisk forskning.8 I kapitlet Att analysera texter skriver han om tre syften till varför 

innehållsliga idèanlyser görs. Det första är det till för att beskriva och förklara.9 Vilka 

huvudsakliga idéer presenteras i texten? Det andra syftet är att klargöra textens logiska struktur. 

Detta för att undersöka vilka ståndpunkter författaren till texten påvisar och de logiska 

sambanden mellan dessa, samt vilka argument författaren använder för de här ståndpunkterna. 

Frågan en kan ställa sig är alltså vilken betydelse de centrala idéerna har. Det tredje syftet är 

att avgöra om textens tes och argument är godtagbara samt att prova om innebörden av det hela 

är rimlig. Grenholm rubricerar detta tredje syfte som en hållbarhetsprövning eftersom frågan 

som ställs är i princip om textens huvudsakliga idéer och budskap är rimlig?10 Denna uppsats 

syfte är inte att undersöka om läromedelsböckernas idéer är godtagbara i det stora hela, utan 

fokus kommer ligga på hur specifikt begreppen religion och kultur skiljs åt, eller inte skiljs åt. 

Därför kommer inte hållbarhetsprövning att användas som metod. 

 

8 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur: Lund, 2006, 
213–224. 

9 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, 213–214 
10 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, 214 
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Ludvig Beckman skriver även han in innehållslig idénalys i sin bok Grundbok i idéanalys.11 

Beckman menar att syftet med att göra en innehållslig idéanalys är för att beskriva ett 

material.12 Att beskriva genom en innehållslig idéanalys betyder inte att ”referera” men att 

”inferera” och dra slutsatser utifrån det.13 Genom att ta på sig ett visst par ”glasögon” kan saker 

och ting komma fram som inte är självklart i materialet. Med denna systematiska läsning med 

analytiska glasögon kan nya budskap eller oklarheter komma fram.14 Med dessa glasögon kan 

men hitta mer än explicita ting, det implicita kan här även komma fram. Detta till stor 

användning då det i denna läromedelsanalys kommer behöva fokusera på det implicita, 

eftersom religion och kultur inte alltid skiljs direkt på.  

Eftersom uppsatsens syfte behandlar innehållet i tre läromedelsböcker och vilka värderingar 

som kan anses utryckas i dessa anser jag att innehållslig idèanalys som metod är lämplig att 

använda. Frågorna som ställs kommer till viss del vara formulerade utifrån de två tänkarnas 

teorier i teori-avsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys. Stockholm: Santérus förlag. 2005 

12 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys, 50 
13 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys, 50 
14 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys, 50 
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2. TEORI 

I detta avsnitt kommer det teoretiska stommen för denna uppsats framföras. Den kommer vara 

utformad utifrån två religionsvetares teorier om hur religion och kultur hör samman och hur 

det kan tolkas. 

2.1 Den religiösa traditionen- Jan Hjärpe 

Jan Hjärpe som är religionsvetare och islamolog har i sin bok Tusen och en natt och den elfte 

december från 2003 formulerat en teori om hur religion och kultur kan ses.15  Hjärpe menar 

först och främst att religion inte bör talas som endast ett fenomen, utan att antalet religioner i 

världen är lika stort som antalet människor som lever i denna värld, om inte mer.16 Det är en av 

anledningarna till att det är svårt att tala om religion i sig, utan att det i stället borde talas om 

den religiösa traditionen.17 Hjärpe menar att den religiösa traditionen är det som kan härledas 

till början av varje religion och som sedan ligger till grunden för religionens framtida innehåll. 

Den gamla tiden där berättelserna kommer ifrån är tiden som den religiösa traditionen grundar 

sina föredömen, normer o.s.v. på.18 Det är utifrån dessa som tolkningar görs, men det är från 

den tidiga början som den religiösa traditionen tar sin börja för att sedan fortsätta och ha 

påverkan på de religiösa människornas mönster.  

Hjärpe beskriver det som att den religiösa traditionen är som en enorm korg.19 Denna korg har 

väldigt varierande innehåll som ibland är motsägelsefullt gentemot varandra. Det görs sedan 

en selektion ut ur korgen av vad ett samhälle, grupp eller individ väljer att använda. Därför är 

denna selektion väldigt intressant då en inte bara väljer vissa saker, utan att en väljer även bort 

saker. En rimlig tolkning av detta skulle kunna påvisas genom att jämföra protestantiska kyrkan 

i Sverige och den rysk-ortodoxa kyrkan i just Ryssland, exempelvis. Båda har ursprung från 

samma religion och anser sig även vara samma religion, men deras uttryck kommer fram på 

väldigt olika sätt. Den rysk-ortodoxa kyrkan har tagit vissa delar ur den kristna traditionens 

korg, exempelvis är Maria en väldigt viktig del. I den svenska protestantiska kyrkan är givetvis 

Maria en väldigt central person, men hon dyrkas inte alls på samma sätt som i den ryskortodoxa 

kyrkan. I den protestantiska kyrkan kan det sägas att Maria är en del som finns med, men till 

viss del valdes bort ifrån denna korg för att göra rum åt annat. Hjärpe menar att en vanlig 

 
15 Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september. Stockholm: Prisma, 2003. 
16 Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september, 8 
17Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september, 9 
18Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september,  8 
19 Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september, 75 
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feluppfattning är att någonting måste vara antingen religion eller kultur. Exempelvis att 

julaftonsfirandet i kristendomen är strikt religiöst, men egentligen finns det många kulturella 

inslag i det hela som till viss del också är religiöst. Julafton behöver inte vara antingen religiöst 

eller kulturellt, utan har inslag av båda. 

Hjärpe skriver att denna som nämnts tidigare korg är föränderlig och inte ständigt en och 

samma.20 Med tiden kastas vissa kulturella fenomen i korgen som gör att folk inte kan se 

skillnad på vad som är religion och kultur. Möjligtvis är det så att kulturen blivit religion och 

vice versa. Dessa religiösa traditioners korgar är inte heller helt ensamma, det finns alltid andra 

korgar runt, som de ofta har mycket gemensamt med. Samtidigt som det ständigt adderas nya 

saker och element i korgen tas även vissa bort. Hjärpe beskriver det som att det över tid sker 

en hopblandning av religiösa och kulturella företeelser i den här korgen vilket lett till att det är 

svårt att skilja på vad som har sitt ursprung i religion och vad som har sitt ursprung i kultur. De 

abstrakta delarna i denna korg menar Hjärpe att de ofta inte är särskilt konsekventa. Varför det 

har uppkommit feluppfattningar om vad som är religion och kultur påvisar Hjärpe flera 

anledningar, men att den främsta orsaken helt enkelt är människan.21 Han skriver att religioner 

ständigt förändras och tolkningarna uppdateras med åren och läggs sedan in i korgen. Det är 

dessa tolkningar som människan skapar som Hjärpe leder till nya traditioner och kulturer. 

Denna enorma korg fylls med så många olika tolkningar, med olika religiösa och kulturella 

saker och det gör att centrum för denna korg ständigt ändras.22 

Hjärpe ger ingen tydlig definition om vad han anser vara kultur, men det som går att avläsa i 

boken är att kultur är traditioner som från början inte var religiöst betingade. Precis som Hjärpe 

skriver om den religiösa traditionen, finns det även en tradition med andra saker, som då är 

kulturen. Religion har även det inte bara uppstått i ett vakuum. Det har alltid funnits någon typ 

av tradition inom både kultur och religion när en än tittar i världshistorien. Därför uppstår 

varken ny religion eller ny kultur i ett vakuum. Hjärpes liknelse med den religiösa traditionen 

är som en korg är inte den enda korgen som existerar. Kristendomen är inte en korg som 

uppkom som helt egen utan kontext. Det fanns redan en mängd andra korgar samtidigt som 

den kristna korgen började växa. Exempelvis, julen som kristen högtid ersatte romarnas firande 

av vintersolståndet i mitten av 300-talet.  

 
20 Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september, 75 
21 Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september, 76  
22 Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september, 75  
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2.2. Kultur som historisk överfört mönster och religion som system och symboler- 

Clifford Geertz 

Clifford Geertz som är en amerikansk antropolog definierar däremot kultur som att det 

betecknar ett historiskt överfört mönster av betydelser förkroppsligade i symboler. 23 Ett system 

av nedärvda föreställningar uttryckt i symboliska former med hjälp av vilka man kan 

kommunicera, vidmakthålla och utveckla sin kunskap och inställning till livet. Kulturens 

funktion är att påtvinga världen mening och göra den förståelig. Geertz väljer att tydligt att 

skilja på kultur och religion då han har en annan förklaring till vad religion innebär. Han 

förklarar att religion i stället är ett system av symboler som verkar för att etablera kraftfulla, 

genomgripande och långvarige sinnesstämningar och motivation som människan. Detta genom 

att formulera föreställningar om en allmän ordning av existens och klädda föreställningar 

medan sådan aura av fakta att stämningarna och motivationen verkar unika och realistiska.24 

Han menar att religion fungerar som en symbol av kulturen. Alla delar av religiös aktivitet och 

eller religiös tro är en symbol för något annat. Tillsammans skapar symbolerna religionen och 

har påverkan på människor som är nämnd ovan. Geertz menar att religion är ett kulturellt 

fenomen, men är som sagt något annat än själva kulturen.25 Kulturella handlingar är samtidigt 

en konstruktion, insikten och i användandet av det kulturella symboliska universum som 

världen består av. Detta betyder att den kulturella symboliska världen består av kulturella 

handling som alltid sker som en form av social händelse. Denna kulturella symboliska kulturen 

skapas av sig själv. 

Geertz gör en mer kategoriserande definition av religion och kultur än Hjärpe. Därför 

kommer jag använda Hjärpe som en uppfattning av relationen mellan religion och kultur i 

form av att det svårt att skilja de åt. Geertz uppfattning är at att det går och skilja på religion 

och kultur eftersom det är två skilda saker. Han menar som sagt att religion är en symbol för 

kultur och därför en annan sak.  

 

 

 

 
23 Geertz, Clifford. The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books. 1983. 89 

24 Geertz, Clifford. The interpretation of cultures: Selected essays, 90 
25 Geertz, Clifford, The interpretation of cultures: Selected essays, 90 
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3. ANALYSFRÅGOR 

I detta avsnitt presenterar jag de analysfrågor som kommer att användas för att svara på de två 

frågeställningar som uppsatsen har. Med hjälp av teorin som ger vissa analysbegrepp har dessa 

analysfrågor konstruerats. 

A) Hur beskrivs ordet kultur och religion och hur görs distinktionen mellan dessa två i 

respektive läromedel? I vilken uträckning liknar dessa Hjärpes definition av religion 

och kultur, respektive Geertz definition? 

B) I vilken uträckning görs skillnaden? Hur stor roll spelar distinktionen i respektive 

läromedel? 

C) I vilka situationer pekar läromedlen ut skillnaden?  

D) Framställs det en skillnad mellan kristendomen gentemot andra religion i form av 

kultur? 

 

I analysdelen för denna uppsats kommer de tre läroböckerna presenteras var för sig och 

diskutera innehållet. Jag kommer att göra nedslag vid vissa punkter som kan vara särskilt 

intressanta vid detta val av ämne. Dessa nedslag är: 

1) Kvinnosynen i Islam 

2) Högtider i Kristendomen 

3) Kastsystemet i Hinduismen 

Varför jag anser dessa tre ämnen var särskilt intressanta är för att de ofta uppdagas i 

samhällsdebatten. Det råder en delning om vad som handlar om religion, kultur eller båda i 

dessa situationer, och därför kommer jag att se till just dessa tre. 

I diskussionen kommer jag att jämföra materialen och diskutera dess innehåll. Där kommer 

även de möjliga didaktiska konsekvenserna av resultatet kan få för undervisningen inom just 

religionskunskapsämnet i gymnasieskolan att presenteras.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet religion och kultur och hur dess 

didaktiska konsekvenser kan se ut, att presenteras i urval.  

4.1 Definitioner av religion och kultur 

Filosofen Thorsten Botz-Bornstein skriver i hans artikel Thougts on Religion, Cutlure, and 

Civalization hur religion och kultur förhåller sig till varandra.26 Han lägger även in ett tredje 

begrepp i sammanhanget, nämligen civilisation. När Botz-Bornstein talar om civilisation 

menar han den struktur och regler som finns i själva samhället. Det kan vara både en religiös 

civilisation och en kulturell civilisation, men det mest utbredda är en blandning mellan dessa 

två. Botz-Bornstein talar om att personer med en religiös traditions bakgrund ofta ses som att 

de har svårt att anpassa sig till den sekulära kulturen och dess civilisation.27 Att den religiösa 

traditionen gör det svårare att vara del av det progressiva samhället är en vanlig uppfattning, 

enligt honom. Han talar om att personer med en religiös traditions bakgrund ofta ses som att 

de har svårt att anpassa sig till den sekulära kulturen och dess civilisation.28 

Botz-Bornstein talar om kulturella uttryck som kultur. Kulturella uttryck i former som inte har 

med lagar och levnadsregler att göra, för det menar Botz-Bornstein har med civilisationen att 

göra. Då är kulturella uttryck det som inte bestäms av religion.   

Det han i slutändan kommer fram till är att religion som civilisation och sekulär kultur inte 

behöver ses som motsatser till varandra. I stället bör religion förvandlas med hjälp av kulturen 

utan att överge religiösa element och utan att det anses som att en sekulär civilisation som något 

ont.29 Religion är i ständig förändring och det kan ses som fördelaktigt att anamma till viss del 

av den sekulära kulturen, men återigen skillnad på kultur och religion. Botz-Bornsteins syn på 

kultur och religion blir väldigt tydlig att han anser att det är stor skillnad mellan just de. Han 

argumenterar för att det är fördelaktigt att blanda religion och kultur, men att det ändå relativt 

tydligt går att skilja på dessa element. 

 
26  Botz-Bornstein, Thorsten. Thoughts on Religion, Culture, and Civilization. I Comparative Civilizations 
Review. Vol. 71 : No. 71 , Article 5. 2014. 1 
27 Botz-Bornstein, Thorsten. Thoughts on Religion, Culture, and Civilization. I Comparative Civilizations 
Review, 1 
28 Botz-Bornstein, Thorsten. Thoughts on Religion, Culture, and Civilization. I Comparative Civilizations 
Review, 21 
29 Botz-Bornstein, Thorsten. Thoughts on Religion, Culture, and Civilization. I Comparative Civilizations 
Review, 31 
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I Jaco Beyers artikel Religion and culture: Revisiting a close relative från 2017 diskuteras hur 

religion och kultur hänger samman.30 Denna artikel är skriven för att betona vikten av att kultur 

måste ingå i studiet av religion. Beyers artikel utgår ifrån dessa tre argument, 1) Kulturella 

migrationer kräver även studie av kultur, 2) Religion som kulturell identitetsmarkör, 3) 

Förflyttningen av religion till kultur måste beaktas.31 Beyers tar upp olika kända tänkares 

definitioner av kultur och religion för att stärka sina argument samtidigt som han försöker hitta 

den mest lämpliga förklaringen. Två frågor som han ställer sig i början är om det går att se 

religion som en kulturell tradition? samt går det verkligen att tillhöra den västerländska 

kulturen och fortfarande utöva en islam fullt ut?32 Det som han och många andra tänkare skriver 

är att tillhöra religion betyder man tillhör en viss kultur. Problem kan dock uppstå med den 

migration som sker i dagens samhälle. Denna artikel tar upp många olika perspektiv på kultur 

och religiös, men slutsatsen som Beyers kommer fram till är att relationen mellan religion och 

kultur verkar vara likartad till det oroliga förhållandet mellan två grälande släktingar som inte 

kan förneka sin anknytning, men önskade att de kunde det.33 De olika argumenten som lades 

fram gjorde att det landade i att de kulturvandringar som idag sker har gjort att i vissa kulturer 

fungerar religion som identitetsmarkör och religion har flyttat in till kulturen. 

Matt Wagoner menar däremot att religion håller på att flyttas mot kulturen som han skriver i 

sin bok.34 Han hävdar att religion inte längre uppfattas vara subjektiva föreställningar samt 

lokaliserande religion i kroppar och hjärnorna hos människor som deltar i religionen. I stället 

ligger numera religionen i kulturen eller i ett socialt system.35 Denna definition av hur en 

numera kan se på religion gör det ytterst svårt att skilja på religion och kultur. 

Religion som identitetsmarkör är en av de huvudfrågorna som Beyers bedriver i studien som 

tidigare nämnts. Linda Woodhead skriver i sin forskningsartikel från 2011 om hur hon skiljer 

på religion som tro och religion som kulturell identitetsmarkör.36 Religion som identitetsmarkör 

 
30 Beyers, Jaco. “Religion and culture: Revisiting a close relative”, HTS Teologiese Studies/Theological Studies. 
Publicerad 2018, åtkomst 16:e oktober 2021. https://doi. org/10.4102/hts.v73i1.3864  
31 Beyers, Jaco. “Religion and culture: Revisiting a close relative”, 4 
32 Beyers, Jaco. “Religion and culture: Revisiting a close relative”, 1 
33 Beyers, Jaco. “Religion and culture: Revisiting a close relative”, 8 

34 Waggoner, Matt, Culture and religion,  I P.B. Clarke (red.), The Oxford handbook of sociology of religion, 
Clarke, P.B. (red) Oxford University Press: Oxford. 2011 

35 Waggoner, Matt, Culture and religion” I The Oxford handbook of sociology of religion, 219 

36 Woodhead, Linda. “Five concepts of religion”. I International Review of Sociology 1, 2011. 
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syftar på religion som en källa till identitet, baserat på ett socialt eller personligt val. I Europa 

har det mer och mer gått åt religion blivit en identitetsmarkör p.g.a. att det numera är mycket 

mer mångfald bland folket än det varit tidigare. Hon menar att många olika faktorer spelar in 

för att fastställa en identitet, men den måste ses som i förändring. Resultatet blir att människor 

blir frånvända från sina religiösa övertygelser och sedvänjor för att i stället vända sig till 

”kulturell-religiösa” identitet som nödvändigtvis inte inkluderar religiösa övertygelser.37 

 

4.2 Didaktiska konsekvenser 

Hur det praktiskt ser ut i med i vad som faktiskt lärs ut och vad som bör läras ut i 

religionskunskapsämnet i det sekulära, mångkulturella Sverige tar boken Interkulturell 

Religionsdidaktik upp.38 Bokens syfte är att i olika vinklar se vilka utmaningar och möjligheter 

som undervisningen i religion i detta land ger. I kurs- och ämnesplanerna framgår betydelsen 

av att eleven får en inblick och utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett 

ansvarsfullt förhållningssätt. Hur ska då lärare i ämnet religion anpassa sig till detta  och i takt 

med att religion blir ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten?  

I kapitlet ”Representera och bli representerad” tar kapitelförfattaren Carina Holmqvist Lidh 

upp olika perspektiv och scenarion som uppkommer i och med representationen av olika 

religioner och kulturer.39 Hon talar om hur den interkulturella pedagogik/didaktik kan förstås 

som ett slags av processer som avser att synliggöra det som är förgivettagna och välbekanta.40 

Genom detta kan fastgrodda ordningar, som vissa gånger är orättfärdiga, komma att ändras 

genom dialog med den andre. När en närmar sig någonting som är annorlunda kan det finnas 

potential för diskussion som kan leda till en förändring. Mångfald ses i detta perspektiv som 

något positivt som skapar utrymmen för utbyten av olika upplevelser och lärdomar som även 

det går i linje med Lgr11. Detta är dock inte lika simpelt i praktiken. Forskning visar att elever 

med en religiös positionering inte känner sig bekväma att i klassrummet dela erfarenheter 

eftersom det inte uppfattas som en trygg plats enligt en studie av Mohlin. Holmqvist Lidh har 

därför utfört en intervjustudie med elever från åldrarna 16–19 som positionerar sig inom 

 
37 Woodhead, Linda. “Five concepts of religion”. I International Review of Sociology 1, 119 
38 Franck, Olof. Thalen, Peder. Interkulturell religionsdidaktik. Lund: Studentlitteratur AB, 2018. 
39 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik,red. Franck, Olof; Thalen, Peder. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2018. 87–107 
40 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 87 
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kristen, muslimsk, buddhistisk och eller judisk tradition i Sverige om hur de uppfattar 

representationen av ens religion i religionskunskapsundervisningen på gymnasiet.41 

En av frågorna som Holmqvist Lidh har valt att fokusera på är: Hur beskriver eleverna att deras 

egen tradition konstrueras genom undervisningen och i klassrums-konversation?42 

Gemensamma drag i de olika intervjuerna är att undervisningen upplevs som ytlig och 

faktainriktad. Deltagarna i studien menar att detta får en del negativa konskevser eftersom 

innehållet riskerar att påvisa de religiösa traditionerna som rätt ointressanta och därför inte 

väcker intresse hos eleverna. En av studiedeltagarna menar att hen tappar intresse även för sin 

egen religion (islam i detta fall) i undervisningen. Denna studiedeltagare menar att islam är så 

mycket mer än att be fem gånger om dagen och vilka högtider som är viktiga. Hen vill ha mer 

levd religion och visa mer av det som är positivt med religionen.43 

En annan i studien menar att undervisningen som hen varit med om pekar på att om man är 

religiös tror en ”på gamla myter” medan majoriteten i Sverige framställs som ateister och det 

kan vara lite av idealet. Flera av eleverna i studien påpekar hur läroböcker och lärare gärna 

visar extrema och stereotypa religiösa uttryck. En av deltagarna som positionerar sig som jude 

menar att man inte får en riktig bild utav judendomen i undervisningen hen deltog i. Det hen 

menar att vad judendomen egentligen handlar om är gemenskap, men att det inte riktigt 

framgår.44 Många menar att de stereotypa bilderna utformas i undervisningen kan ”smitta av 

sig” och överföras på en själva. För att eleverna då tillhör en viss religion kan resterande elever 

tänka sig att en själv beter sig på det viset. Det som kan styrka detta är även att undervisning 

tillsammans med läromedel ar en tendens att fokusera på regler och regelefterföljelse. En 

studiedeltagare som positionerar sig som kristen menar att hen upplevde att undervisningen 

framställde ”riktiga kristna” är de som är väldigt regelstyrda, vilket hen inte tycker liknar den 

egna erfarenheten.45 Studiens resultat visar att förutom den personliga gudstron, tilliten samt 

tryggheten så beskriver eleverna som deras religiösa vardag som en meningsfull och normal 

 
41 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 88 
42 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 89 
43 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 87, 90 
44 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 91 
45 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 91 
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gemenskap.46 Eleverna känner sig främmande i den egna traditionen i 

religionsundervisningen.47 Svårigheterna i att relatera till sin egen religiösa tradition i 

klassrummet framkommer även när det främst lyfts fram de stereotypa versionerna av 

religionen som dominerar innehållet vilket eleverna inte känner sig bekväma med. Både denna 

studie, samt andra (bland annat Moulins), visar att klasskamrater och lärare talar om troende 

och religion i en negativ bemärkelse. Därför finns det anledning att använda sig av den tolkande 

ansatsen för religionskunskapsundervisningen som är gjord av Roberts Jackson med flera vid 

Warwick University.48 Den tolkande ansatsen utgår ifrån perspektivet att religioner är 

föränderliga och kontextberoende traditioner, mer än vad som ofta framställs i undervisning 

och läromedel, nämligen slutna homogena trossystem. Inkluderingen av den levande 

traditionen är enormt viktigt eftersom då kan mångfalden ge en intressant spridning av möjliga 

tolkningar.  

Denna studie påvisar att det finns stora didaktiska konsekvenser för eleverna i hur religiösa 

traditioner framställs i undervisningen samt läromedlen. Religion blir något väldigt abstrakt 

som gör att eleverna inte ens kan identifiera sig med sin egen trostradition eller förstå andra 

klasskamraters religion och möjliggör för nedlåtande skämt exempelvis. Därför blir det viktigt 

med kultur i religionen och hur läromedlen väljer att skilja eller icke skilja på det eftersom det 

har didaktiska konsekvenser.  

 

4.3 Vad denna uppsats tillför i forskningsfältet 

Som ovan nämnt finns det otaliga personer som har på ett eller annat sätt definierat sin version 

av religion och kultur. Det finns även en viss mängd forskning om didaktiska konsekvenser i 

religionskunskapsundervisningen. Det som däremot inte har gjorts är att se hur en viss syn på 

religion och kultur som läromedelsböckerna på gymnasiet framför i dess texter. Det blir 

specifika didaktiska konsekvenser av just detta, och därför är denna uppsats det första av sitt 

slag. Ny kunskap tillkommer och därför tillför den unika lärdomar till forskningsfältet. 

 
46 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 93 
47 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 95 
Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik,104 
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5. LÄROBOKSANALYS 

I detta avsnitt sker analysen av läroböckerna.  

5.1 Religion 1 för gymnasiet 

Definition av religion och kultur  

Det inledande kapitlet i denna bok heter Att läsa om livsåskådningar vilket direkt kan ge en 

inblick i vilken religionsdefinition författarna har till denna bok. Kapitlet börjar med en 

jämförelse mellan beteendet hos fotbollssupportrar inför matcher och beteendet för ett 

naturnära folk som framför en traditionell krigsdans. Exemplet fortsätter med att förklara att 

en av grupperna är religiös, och en inte, men är det egentligen så stor skillnad? Sedan beskrivs 

det att det finns gemenskap och en viss stämning inom de båda grupperna. Hur en ska veta om 

gruppen är religiös eller inte beror på varför de beter dig som de gör.49 Detta kan tolkas som att 

för att det ska vara en religion avsikterna vara att det har med något slags övermäktig anledning.  

Vidare i inledningskapitlet handlar det om symboler. Det beskrivs att symboler finns överallt 

och i olika former.50 Det finns symboler så som i skyltar och liknande, det är en symbol i med 

att skaka händer. Det är en rit för att man accepterar varandra.51 Därefter står det att ”I en del 

kulturer är detta inte det naturliga sättet att hälsa”.52 Här görs en implicit antydan om att hur 

man hälsar på varandra har med kulturer att göra, inte religion. Detta går i linje med Geertz 

tankar om hur allt egentligen är symboler för någonting. Han menar som sagt att religion är ett 

system av symboler som etablerar mäktiga genomgripande och långvariga stämningar hos 

människor, genom att formulera idéer om en allmängiltig existentiell ordning som omges av 

en sådan aura av fakta att stämningarna om motiven tyck vara unikt realistiska. Detta går även 

att koppla till stycket över i situationen om fotbollssupportrar. Geertz talar om att även kultur 

är symboler. Den definitionen som Geertz har för religion skulle kunna stämma överens även 

för fotbollssupportrar. Det finns olika ritualer inom supporterklubbarna som följs innan, under 

och efter matcherna för sitt favoritlag. Alla kan dessa symboler och det betyder något för 

gruppen och individen. Precis som i religion kan det se bisarrt ut ibland med alla ritualer och 

liknande som finns om en har ett utanför perspektiv. Skillnaden mellan religion och 

 
49Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 6. 
50 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 8-10 
51 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 9 
52 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 10 
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fotbollssupportrar är som sagt enligt boken att religion är tron på något gudomligt eller högre 

makt och att det mer bygger på en existentiell ordning. Fotbollssupportrars gemenskap (även 

om de älskar sitt lag) förklarar inte hur resterande livet ska levas och en moralisk filosofi kring 

det hela.   

Senare i kapitlet tas religionsfrihet upp och vad det innebär. Då kommer även begreppet 

världsbild upp till ytan i sammanhanget att det är en bild av världen som vi alla har pusslat ihop 

som utgår från våra erfarenheter och kunskaper. Därefter kommer begreppet livsåskådning upp 

i form av att det är sättet att se på livet, vad som är viktigt, samt vad som är rätt. Religionerna 

är en särskild typ av livsåskådning, men att en livsåskådning nödvändigtvis inte behöver vara 

religion.53 Här väljer boken att återigen skilja på religiös och icke-religiös i form av tron på en 

större makt bemärker religion. Detta lutar återigen mer åt Geertz syn på vad religion är jämfört 

med Hjärpes syn. Eftersom Geertz syn innehåller en större distinktion för vad som är religiöst 

och kulturellt och då att religion har något utöver en icke religiös livsåskådning. Det är här 

Gudomligheten spelar stor roll. 

Därefter kommer intressant nog en rubrik som är Kultur och religion. Det börjar med ingången 

att Sverige sedan långt tid tillbaka kallats för ett kristet land. Det har vårat land gjort ända sedan 

800-talet när de första prästerna kom till Sverige och kristendomen har sedan påverkat alla 

människor i denna nation sedan dess.54 I andra länder har det givetvis varit andra religioner 

som påverkat människorna där. Därefter kommer ett stycke som försöker definiera vad som 

menas med kultur: 

Därför säger man ibland att ett land har en kristen kultur, eller en islamisk kultur, eller hinduistisk 

kultur. Ordet kultur handlar då inte om konst eller teater utan om vanliga människors sätt att leva 

och tänka. Det kan till exempel handla om hur man klär sig, matvanor, högtider eller synen på 

familj och äktenskap. Många grundläggande tankar kring rätt och fel finns i alla religiösa kulturer. 

Till exempel att jag som människa har ansvar för att också andra mår bra, inte bara jag själv. 

Kulturerna är alltså inte helt olika. Men det finns naturligtvis skillnader.55  

Det som går att utläsa i ovanstående stycke är att det finns kultur inom alla religioner, alltså en 

religiös kultur. Det som också kan utläsas är att det inte behöver vara förankrat i en religion. 

Senare i stycket tas det upp att när religion förlorar sin makt över politiken kallas det för 

sekularisering. Det beskrivs som en slags motreaktion mot religionen, och att det båda kan leda 

 
53 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 11 
54 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 14 
55 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet 1, 14 
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till gott och ont. Boken tar också upp ett exempel om hur en kultur som gått vidare från 

generation till generation kan ge sammanhållning och trygghet till de som väljer att tillhöra det. 

Sedan går det att läsa: 

Det är också bra att känna till kulturers rötter i religionen, till exempel hur olika traditioner 

uppstått.56 

Ovanstående mening kan tolkas som att olika fenomen kan haft sin grund i religionen, men 

fortsatt att utvecklas i kulturen till att i slutet inte ha något med religion att göra alls. Enligt 

vissa perspektiv på detta skulle ett exempel kunna vara kvinnlig omskärelse i islam. Där finns 

det olika synsätt på det hela, men en del hävdar att kvinnlig omskärelse hade sin grund i 

religionen, men övergick till att vara en del av kulturen utan religionen. Andra hävdar 

motsatsen, nämligen att kvinnlig omskärelse från början var ett kulturellt fenomen som sedan 

inkorporerats in i religionen. Detta finns som sagt olika synsätt på det hela. Tänkvärt är också 

att det står tradition i meningen. Det går då att påvisa paralleller till Hjärpe och som just pekar 

på att det kan vara svårt att skilja på traditioner om det är förankrat i kultur eller religion, 

eftersom det är svårt att skilja på de både. 

Lite senare i inledningskapitlet är rubriken När man talar om religion som är ett försök till att 

just definiera ordet religion. Detta försök börjar med att göra en liknelse mellan ett annat ord, 

nämligen snö. Den språkliga aspekten gör att det menas olika beroende på vilket språk en talar. 

Boken tar upp ett exempel med hur ett inuiternas språk inte har ett enda ord för snö. Snö är så 

stor del av deras vardag därför är själva naturkraften snö uppdelat i dess olika beståndsdelar 

som den finns ord för. På samma sätt kan det vara med religionens språk och ger sedan exempel 

på ord som gud, bön, gudstjänst och församling. Även helig kan vara ett främmande ord. Med 

helig menas att något är så viktigt och vördnadsfullt att man måste behandla det med särskild 

respekt.57 Det som kan avläsas av detta är att religion är en livsåskådning som har heliga 

handlingar och föremål medan icke-religiösa livsåskådningar saknar det, och att det är det som 

skiljer de åt.  

Intressant även att en av rubrikerna i inledningskapitlet är Religion är inte bara ond som jag 

vill hävda går i linje mer Hjärpes syn på religion och kultur. Hela stycket handlar om hur den 

religiösa gemenskapen är viktigt och att religioner föreskriver etiska handlingar i form av att 

de troende ska handla gott mot varandra och andra människor.58 Min tolkning av detta stycke 
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är att boken pekar på att det inte är religionen i sig som är ond, det är nämligen andra 

mekanismer bakom. Dessa mekanismer kan ske inom religion, men även inom andra 

livsåskådningar. Därför går det specifikt inte att härleda allt ont till religion, då det sker inom 

andra sammanhang också. Hjärpe som då menar att religion och kultur kan ses som en korg 

där allt blandas är det svårt att skilja på vad som är vad, och då kan det även vara mekanismer 

och liknande som kommer in i religionen från kulturen och vice versa. Dessa olika faktorer har 

skapats tillsammans i samband mellan religion och kultur, och därför kan ingen av dessa ta 

hela skulden. 

Kvinnosynen i Islam 

Första gången det nämns en skillnad mellan män och kvinnor i Islam i läromedlet i fråga är 

under rubriken Texterna måste tolkas i kapitlet om islam. Det beskrivs som att vid tolkning av 

texter som blir avgörande i vardagen blir det extra viktigt hur en väljer att tolka det hela. 

Läromedlet beskriver det som att människor ständigt ställs inför nya situationer där en möter 

nya saker som inte fanns när texterna skrevs. Det beskrivs att nya tankesätt har uppkommit 

sedan Muhammed levde, exempelvis rättigheterna mellan könen. Boken lyfter hur kvinnan i 

islam fick en bättre ställning i samhället än vad hon hade tidigare vid religionens spridning i 

början, men att många idag tycker annorlunda. Boken skriver att det finns folk som menar att 

mätt med nutida mått har kvinnan en alldeles för underordnad ställning i muslimska 

samhällen.59 En rimlig tolkning av detta vore att förstå det som att det fanns en förhistorisk 

kultur innan islam, men när islam började spridas påverkade det samhället och kvinnan fick 

det bättre p.g.a. religionen, men sedan har kulturen gått om religionen igen i kvinnors 

rättigheter och kritiserar islam för det. 

Kvinnans ställning i islam är minst sagt omdebatterat, och för att inte ta allt för stor ställning 

till det hela väljer författarna att ställa öppna frågor så att eleverna får diskutera kring det hela. 

Boken ställer nu frågor som vad är lika värde och vad får det för konsekvenser att kvinnan och 

mannen har olika roller inom islamsk tro i dagens samhälle. Det tydligaste exemplet för att se 

hur boken förhåller dig till detta är: 

Sådana diskussioner förekommer hela tiden inom islam. Även om muslimer är överens om det 

centrala i tron, så finns det gott om skilda meningar kring annat.60 
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Implicit pekar boken åt att det handlar om tolkning av religionen som är själva problemet till 

det kvinnoförtryck som ibland kan förekomma inom islam. Är det då tolkning av religionen 

eller är det tolkning av kulturen? Eller är det till och med båda? Tolkningen kommer ske utifrån 

de kontext en befinner sig i, och en befinner sig alltid i en kulturell kontext. Är de tolkningarna 

tolkade utifrån kulturen? Svaret på den frågan har inget klart svar. Skulle en analysera detta 

utifrån Hjärpes teori vore svaret att det är en blandning av både religion och kultur. Den 

religiösa traditionen innehåller inneboende föreställningar som kan ha börjat som en kulturell 

företeelse, men som blev religiös och vice versa. Därför går det inte att säga såvida en tolkning 

är kulturell eller religiös eftersom de båda påverkas så pass mycket av varandra. Hade en utgått 

från Geertz teori skulle tolkningen av situationen troligen peka på att det är av religionen som 

tolkningen görs utifrån, men att det är för att symbolerna som finns i religionen är en del av 

kulturen.  

Under rubriken Efterföljelse och nytolkning nämner läromedlet att det finns olika tolkningar 

om mycket inom islam, och därför behöver individen ta ställning själv.61 Detta lyfts genom ett 

exempel om att nu under de sista årtiondena har vissa muslimska kvinnor börjat studera 

Koranen själva och hittat andra sätt att tolka de på. Dessa kvinnor hävdar på att flera ställen i 

Koranen som de rättslärda översätter med ordet ”hustrur” står det egentligen ”partner” azwaj.62 

Här pekar boken på att det kan göras omtolkningar, men det kan innebära att det både har med 

religion och kultur att göra. 

Högtider inom Kristendomen 

Sverige har och är väldigt påverkat av kristendomen och ett exempel är just högtiderna som 

firas i Sverige. De allra flesta har en förankring i kristendomen och firas än idag nationellt. Det 

vi även kan se är att en hel del av elementen som ingår i dessa högtider har en kulturella inslag. 

Även om jultomten till viss del har en förankring i kristendomen skulle nog de flesta vilja påstå 

att det är en kulturell tradition. Hur väljer då dessa böcker att skilja på de kulturella i högtiderna 

som exempelvis tomten mot de religiösa traditionerna? Därför kommer jag fokusera särskilt på 

juletiden. 
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I denna bok finns det en rubrik som heter Kristna Högtider där det behandlar högtiderna i 

flytande form, och på nästa sida finns en lathund med högtiderna i listform.63 I denna lathund 

står det: 

Juldagen- På juldagen den 25 december firas Jesu födelse, och att Gud blivit människa. Hela 

perioden från juldagen till trettondagen räknas som en fest tid i kyrkan.64 

Intressant nog står det varken i denna lathund eller i texten i utförligare form att de allra flesta 

i Sverige ser julafton den 24:e december som den ”stora juldagen”. Det som boken däremot 

nämner är att julen är en inkarnationsfest.65 Även om en hel del firar julen som en 

inkarnationsfest i Sverige skulle jag vilja påstå att de flesta inte firar julen som just det. Julen 

är en kristen tradition, men precis som Hjärpe skriver är den religiösa traditionen som en korg 

och fler och fler saker läggs i och att det därför ibland är en omöjlighet att skilja på om det är 

kulturellt fenomen eller är den religiösa traditionen. Att de flesta i Sverige firar jul den 24:e 

december, är det kulturellt eller har det till religionen att göra? Uppenbarligen finns det inget 

riktigt svar, men boken väljer att avsäga sig ansvaret av detta genom att inte ens nämna detta. 

Jag skulle vilja säga att boken inte nämner någonting utav den levda religionen, utan det är den 

religiösa traditionen och det traditionellt religiösa ritualerna som den fokuserar på. Hjärpe 

fokuserar mer på den levda religionen i sin teori än vad Geertz gör i sin. Hjärpe menar att 

kulturen är en del av religionen och dessutom mycket svår att skilja från den. Det betyder att 

han antagligen skulle anse att den levda religionen är mer värd att ta upp än vad Geertz skulle 

tyckt. Troligtvis skulle Geertz vilja fokusera på dessa religiösa ritualer eftersom det blir tydliga 

symboler, och han menar att dessa symboler betyder otroligt mycket för religionen. Enligt 

Geertz är dessa symboler så pass betydelsefulla att han skulle menat att det är det mest centrala 

i tron.    

Kastsystemet i Hinduismen 

Väldiga diskussioner har förts angående kastsystemet som historiskt funnits i Indien och 

hinduismen. Det kan ofta vara oenigheter i om grunder för kastsystemet ligger inom religionens 

regler, eller i själva kulturen. Därför kommer denna uppsats ta upp just detta ämne för att se 

hur läromedlen väljer att behandla hela denna situation. 
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I detta läromedel kommer kastsystemet första gången upp i kapitlet om hinduismen och under 

rubriken Rangordning i tillvaron. Där beskrivs det att människan ska handla i överenstämmelse 

med sin egen Dharma som är den ordning som tillvaron bygger på. En individs särskilda 

Dharma ska göra det som hänger ihop med just den. Olika personer har olika Dharma, och det 

kan bero på ålder, samhällsklass eller kön. Boken pekar på att det en finns en slags rangordning 

i tillvaron, där var och en har sin plats.66 Detta är något som många kommit att kritiseras av 

både hinduer och personer med annan tro. Boken väljer dock inte att påpeka att det faktum att 

hinduismen är en religion som växt fram under många tusen år och har ingen startpunkt. En 

kan säga att hinduismen både är en religion och en kultur. Därför är det extra svårt att skilja 

kultur från religion i detta fall, men boken fokuserar på att förklara ordet Dharma, utan 

förklaring om det hör till religionen eller kulturen. Vi kan dock anta att läromedlet pekar på att 

Dharma hör ihop med hinduismen. Om meningen ”det finns rangordning i tillvaron, där allt 

har sin plats” gäller hinduismens regler är det lätt att se hur religionen kan skapa förtryck. 

Därför hade jag önskat en mer utökad förklaring till det hela, för det blir i princip att skylla 

förtrycket på religionen.  

Boken fortsätter med att beskriva att det finns fyra olika varnas och att de hör ihop med Dharma 

och rankar de fyra varnas i den rangordning som de har socialt. Sedan skrivs de om daliterna 

och hur de står utanför de fyra varnasen. Även begreppet jatis nämns och förklaras som att det 

är ett slagsyrkesgrupper som människor föds in i. Jati är det som en föds in i, jobbar, gifter sig 

inom och ens barn kommer tillhöra. 67  

Läromedlet tar sedan upp hur allt detta har bidragit till att skapa ett ojämlikt och statiskt 

samhälle.68 Ordvalet ”bidragit” är intressant i denna mening. Läromedlet valde att inte använda 

ordet skapat, utan valde just bidragit. Detta pekar på att boken menar att det finns fler orsaker 

än bara detta som påverkat i detta förtryck. Poängen är att religionen har bidragit till kulturen. 

Detta går i linje med Hjärpes teori i att religion och kultur hör ihop och stärker varandra.  

Boken fortsätter med att skriva att många har protesterat mot detta system, och när Indien blev 

självständigt på 1940-talet förbjöds all diskriminering av människor som låg till grunden i 

jatis.69 Den fortsätter med att skriva att förtrycket finns fortfarande kvar idag och att det är svårt 

att bryta detta system. Detta system förbjöds av landet 1947, men förtrycket finns fortfarande 
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kvar. Att boken väljer att nämna detta pekar även det på att det har en blandning mellan kultur 

och religion till varför kastsystemet ser ut som det gör. Lagstiftningen är inte utformad utifrån 

endast en religion, den är även utformad efter kulturen. Lagstiftningen gällde alla, och då inte 

bara religiösa människor. 

5.2 Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 

Definition av religion och kultur  

I denna boks första kapitel Religion och andra livsåskådningar får en på ett klart och tydligt 

sätt reda på vilket perspektiv författaren har på religion som fenomen. Den börjar att förklara 

vad livsåskådning är, vilket givetvis förklaras att det är det sätt som en ser på livet på, men 

boken ger flera möjliga definitioner.70 Det som blir intressant för denna uppsats är att boken 

även har ett eget avsnitt om hur just religion skulle kunna definieras.  Boken tar upp att religion 

är ett svårfångat fenomen, men det som författaren kommit fram till är att det i vilket fall är att 

”hålla något heligt och sätta samman och ordna”. Sedan lyfts fem enkla religionsdefinitioner: 

1) Religion är tron på en högre makt. 

2) Religion är att hålla något heligt. 

3) Religion är en känsla av absolut beroende. 

4) Religion är allt som ger en människa ett värde. 

5) Religion är att leva i ett meningsfullt sammanhang.71 

Detta är som sagt väldigt simpla definitioner, men det är som sagt läromedel för gymnasiet, då 

finns det en poäng med att hålla definitionerna så pass enkla som boken gör. 

Efter dessa definitioner kommer ett stycke om vad det är som kännetecknar religion. Detta blir 

på ett eller annat sätt författaren Börje Rings definition och den lyder: 

Ett återkommande kännetecken på religion är att den innehåller upplevelser, företeelser, platser 

och heliga föremål. Heligt betyder avskilt, det man skiljer från det vanliga. I den betydelsen är 

det antagligen svårt att hitta en människa som inte håller något heligt. För religiösa människor är 

Gud helig och heliga platser spelar en stor roll.72 

Det som läromedlet gör tydligt är att religion är när Gud är något heligt, eftersom det står ”för 

religiösa människor är Gud helig”. Detta är lite av en kontroversiell slutsats, då en del religioner 

inte har en enkel Gud att förhålla sig till. Menar då Ring att det inte är religioner? I detta stycke 
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får vi åtminstone reda på hur författaren väljer att skilja på religiös och icke religiöst. Lite likt 

Geertz syn på religion och kultur då han mer än Hjärpe listar upp att detta är religion och detta 

är kultur. ”Religion är en känsla av absolut beroende” är likt Geertz ”Ett system av symboler, 

som etablerar mäktiga genomgripande och långvariga stämningar hos människor, genom att 

formulera idéer om en allmängiltig existentiell ordning, som omges av en sådan aura av fakta 

att stämningarna och motiven tycks vara unikt realistiska”.73 

Även nästa stycke är intressant för denna uppsats då den listar fem komponenter som boken 

skriver ”att religionen innehåller”.74 Dessa fem är etik, gemenskap, kult, dogmer och 

traditioner. Förklaringen till den sistnämnda, traditioner, beskrivs som det som med tiden blivit 

en del av religionen och som lagts till i religionens ursprungstanke. Boken lyfter ett exempel 

om hur detta skedde inom den katolska tron i form av att tanken om att Maria farit till himlen 

uppstod i efterhand. Detta lades sedan in i den katolska tron och läran på 1800-talet. Hur ordet 

tradition beskrivs i detta stycke är givande då det betyder att traditionen på ett eller annat sätt 

kan ses innehålla kultur. Denna tanke om att Maria for till himlen uppkom i efterhand och att 

det sedan läggs in den heliga läran är ett exempel på hur människors reaktioner efter till den 

ursprungliga läran har en påverkan. Om en vill kalla det den religiösa kulturen eller inte är 

frågan. Det som kan åtminstone kan konstateras är att boken pekar på att det ibland kan vara 

svårt att skilja på den religiösa läran utan att ta hänsyn till kulturen som följer med. Detta 

stämmer väldigt bra överens med Hjärpes syn då det handlar om att något som är kultur från 

början läggs in i den religiösa traditionens korg och blir i stället en sanning i religionen. Kan 

viss del även se likheter med Geertz teori, men han skulle klassa dessa fem är symboler för 

kulturer föreställande i religion. 

Denna bok har även ett stycke som handlar om just Kulturens betydelse. Där förklaras det att 

den kultur som en individ har vuxit upp i har bidragit att forma ens identitet.75 Likt en av 

uppsatsen analysfrågor ställer boken sedan frågan vad som menas med kultur? Det som 

redovisas är att det handlar om hur synen på ekonomi, arbete, hur högtider ska firas, man och 

kvinna, politik och religion, vad som är fint och inte o.s.v. Här väljer författaren att ge exempel 

på en definition av kulturen, men nämner att det finns otaliga definitioner. Den definition som 

lyfts lyder: 
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Kultur är ett inlärt beteende, yttre och inre som uppstår och traderas inom en grupp.76 

Egentligen skulle definitionen ovanför kunna byta ut ordet kultur mot religion och det hade 

fortfarande varit hållbart. Detta betyder att läromedlet implicit pekar på att religion och kultur 

inte är helt enkla att skiljas åt från varandra. Detta exempel går i Geertz anda i med att hans 

teori är att kultur som ett historisk överfört mönster av betydelser förkroppsligade i symboler. 

Allt detta är ett system av nedärvda föreställningar som ät utryckt i oliks symboliska former 

som en kan kommunicera, vidmakthålla och utveckla sin kunskap och inställning i livet. Dessa 

båda förklaringar för vad kultur innebär är uppenbarligen lika varandra. 

Läromedlet väljer sedan att försöka förklara kultur med andra ord. Där ges förklaringen att 

kultur är våra beteenden som vi lärt oss hemma och tillsammans med vänner. Det är det som 

finns i vårt inre, våra känslor och tankar och detta är också inlärt. Boken förklarar att kultur 

helt enkelt det som vi är invanda med det en lärt sig från början och nu ser som ganska 

självklart.77 Detta skulle både kunna vara religiös betingat, men även inte. 

Hela sida 44 i boken handlar om När religion och kultur blandas. Där ställer läromedlet frågan 

om det går att skilja religion från den kultur den lever och utövas i? Precis som i verkligheten, 

så skriver boken att det är svårt att skilja de åt. Där tas exemplet som är förankrat i det 

mångfaldiga Sverige, nämligen varför muslimer som kommer till Sverige utövar islam på 

många olika sätt? Orsaken är att de kommer från olika kulturer.78 Detta exempel är möjligtvis 

inte det bästa exemplet att påvisa i detta tillfälle. Mer som Hjärpe beskriver, att den religiösa 

traditionen och kulturen är som en korg gör att det inte går att skilja, och då är det svårt att 

endast säga att dessa muslimer kommer till Sverige bara agerar sin religion olika p.g.a. kulturen 

är till viss del missvisande. Som Hjärpe också säger, det borde talas om islamer istället, för 

islam är inte enhetlig tro. Det tar sig uttryck på olika sätt då det finns olika sätt att tro och vilket 

sammanhang de är det. Då är det en blandning av religion och kultur, inte endast kultur (som 

läromedlet väljer att göra). Detta går som sagt mer i anda med Hjärpes definition av religion 

och kultur. 

Kvinnosynen i Islam 

Under rubriken Manligt och kvinnligt diskuteras kvinnosynen i islam i kapitlet Muslimer. Det 

första boken nämner att inom alla religioner, precis som i kristendomen, judendomen och andra 
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religioner förs vilda diskussioner om hur de heliga texterna ska tolkas med hänsyns till 

kvinnans och mannens rättigheter. Precis som i föregående bok kommer kvinnors ställning i 

islam i sammanhanget om tolkning. Boken fortsätter med att nämna att många feministiska 

muslimska teologer menar att Koranen tolkats av män, för män. Kvinnor bör därför få vara 

med i tolkningsprocessen, särskilt vid texter som tolkas i relation till frågor som rör jämlikhet.79 

Vid ett senare tillfälle av boken tas detta upp igen, och då med ingången att vissa regler bör 

omtolkas, särskilt var gällande arvsrätt och äktenskapliga relationer.80 Boken skriver om hur 

dessa muslimska feministiska teologer menar att skrivningar i Koranen ger uttryck för en syn 

på kvinnor som hör till en försvunnen tid och därför behöver anpassas. Exempelvis var gällande 

att kvinnan måste gifta sig med en muslimsk man, men mannen får gifta sig med någon av 

annan tro eller icke tro. Läromedlet skyddar sig själv i form av att skriva att dessa ”muslimska 

teologer menar”. På det sättet behöver inte boken ta ställning för vad som är det rimligaste i 

tolkningen, men att de nämner detta är en ståndpunkt i sig.  

Högtider inom Kristendomen 

I denna bok finns det även här en rubrik med Högtider som behandlar de kristna högtiderna 

och inledningsmeningen är: 

Den viktigaste kristna högtiden är påsken. Namnet har de kristna tagit över från judarna, men i 

kristen tradition firas Jesu död och uppståndelse.81 

Här visar boken att traditioner ibland hör ihop med varandra. Det judiska firandet Pesach fanns 

innan den kristna traditionen, men den kristna högtiden har delar av den i sitt firande. Precis 

som Hjärpe säger, religioner uppstår inte i ett vakuum, utan påverkas av traditioner som redan 

är pågående. Pesach och påsken är ett lysande exempel på detta och en intressant aspekt att 

boken tar upp detta. Det pekar implicit på att läromedlet mer går åt Hjärpes definition av kultur 

och religion snarare än Geertz teori. 

Boken fortsätter med att skriva om julen som att det är den mest välkända högtiden. Varför 

julen firas ger läromedlet förklaringen att under 300-talet bestämdes det att den skulle firas den 

25:e december (alltså mitt i vintern) och till minne av Jesu-födelse. Förklaringen fortsätter med 

att säga att det egentligen är okänt när Jesus föddes, men att lägga firandet av hans födelse mitt 

i vintern har en innebörd som är symbolisk, nämligen att ge människor ljus i den mörka tiden 

 
79 Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar, 167 
80 Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar, 174 
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för att få hopp och tro.82 Här pekar boken mot den religiösa traditionen att det är den som avgör 

mer. Vi får iallafall veta mer om julens historia och varför datumet ligger just där det är. Detta 

går i linje med Hjärpes korgliknelse då kultur och religion blandas tillsammans i en korg och 

det är svårt att skilja på vad som är vad. Hjärpe som även menar att dessa korgar uppstår redan 

i kontexter som har sina traditioner och kulturer och därför påverkas av det också. Detta är ett 

typiskt sådant exempel.  

Kastsystemet i Hinduismen 

Denna bok väljer att börja i riktningen att hinduismen är en varierande samling av traditioner 

och att ordet hindu mer var en kulturell och geografisk beteckning snarare än en religiös innan 

de brittiska kolonialisterna kom dit på 1800-talet.83 En kan sedan läsa detta i boken: 

Nu vet vi att religioner och traditioner är sammansatta och att man därför måste vara på sin vakt 

så att man inte försöker tolka dem som mer enhetliga än vad de är. I synnerhet det som vi kallar 

hinduism står för en oerhört rik och varierande samling traditioner. Men det finns även 

gemensamma drag som kan sägas gällas åtminstone de flesta hinduiska traditioner.84 

Här är en tydlig likhet i tal om religion och kultur som Hjärpe har. Uppenbarligen vill boken 

klargöra att hinduismen inte bara är en religion, utan flera religioner och flera kulturer. 

Första gången själva kastsystemet nämns är under rubriken Samhälle och med underrubriken 

Kastsystem. Där kan en läsa om hur för cirka 2000 år sedan utformade de ledande hinduiska 

prästerna en lära om kasterna och det har sedan dess haft stort inflytande över det indiska 

samhället.85 Det lyfts även att det blivit mindre tydligt mellan gränserna i kasten, men att det 

spelar en stor roll i många hinduers liv. Boken säger sedan att fast den indiska staten officiellt 

förbjudit att människor inte får diskrimineras p.g.a. sitt kast så är traditionella värderingar och 

livsmönster styrande i de flesta sammanhang och det kan inte påverkas av statens regler.86 Det 

implicit boken säger här är att flera tusen års ärvda traditioner, oavsett om de är kulturella- eller 

religiöst betingade är de oerhört svåra att bryta. En kan anta att boken menar att det är en 

blandning av religion och kultur i detta kastsystem och därför är det svårt att bryta en sådan 

lång tradition. Hjärpes hela teori bygger just på att den religiös tradition blandat med saker som 
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är kulturellt betingat som tillsammans skapar just den religiösa traditionen. Detta är ett mycket 

tydligt exempel på detta. 

 

 

5.3 Religionskunskap 1-om mening värde och tro 

Definition av religion och kultur  

Det som först är intressant i denna bok är att den är uppdelad på ett annorlunda sätt. Majoriteten 

av boken handlar inte om fakta om religion, utan om mening, identitet och etik. Sida 1–98 

sidorna handlar om detta, ända tills på sid 99–170 börjar handla om fakta och liknande om 

religionerna.  

Det som även är tänkvärt här är att varje religion inte benämns i bestämd form, utan i plural. 

Exempelvis handlar kapitlet som i många fall döpts till Judendomen, heter nu Judar. Detta 

anspelar på att det finns olika variationer fast det klassas som en och samma religion. Hjärpes 

teori går i linje med detta, att det finns inte bara Judendomen, utan Judendomar, inte bara 

Kristendomen, utan Kristendomar o.s.v.   

Ännu en analys vid första inblick är att kapitlet om Hinduer är först i boken av de olika 

religionerna. Vanligtvis brukar religionskunskapsböckerna för skola upp till gymnasiet i 

Sverige börja med de abrahamitiska religionerna. Det går att anta att det är för att de är de tre 

religionerna som ligger närmast i vardagen. Det kan ibland anses att buddhismen och 

hinduismen blir exotifierade eftersom de är långt i väg geografisk sett, men även att det är 

längre ifrån i sin praktiska religion på ett vis. De abrahamitiska religionerna anser dig själva 

vara monoteistiska i sin gudstro och är uppbyggda på liknande sätt. I de österländska 

religionerna är det uppbyggt på en helt annan grund som gör att religionens plats är en helt 

annan än i de abrahamitiska religionerna. Därför brukar hinduismen och buddhismen komma 

senare i läromedel, med denna bom väljer att börja med Hinduismen. Det är en ståndpunkt i 

sig.  

I kapitlet Mening utan religion som är det andra kapitlet i boken får en för första gången en 

riktigt inblick i definitionen av kultur och religion kan framstå i denna bok. Där tar boken upp 

olika argument för och emot religion. Ett emot religion är att religion kan få människor att 

fokusera på irrationella lösningar på frågor som exempelvis kan handla om livets mening som 
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får en del av dessa människor utför onda handlingar och skapar ett förtryck.87 Till viss del 

Geertz syn på det hela eftersom han beskriver religion som att det är idéer som omges av en 

sådan aura av fakta att stämningarna och motiven tycks vara unikt realistiska. Detta kan få både 

positiva- och negativa konsekvenser, men boken väljer först att ta upp den sidan som kan leda 

till något ont. Ett av argumenten som tas upp som är för religion är att det skapar en 

sammanhållning och ett system som bidrar till att människor gör gott.88 Boken tar även upp att 

en del kan känna sig begränsad i en del religiösa regler och traditioner medan andra inte gör 

det. Det står att religiösa tankar tolkas på väldigt olika sätt som gör att det ofta är svårt att inom 

samma religion hitta gemensamma tolkningar och enighet inom en religiös tradition. Även 

denna bok använder sig alltså av just begreppet religiösa traditioner, precis som Hjärpe. 

Sedan kommer ett intressant stycke som handlar om religion och frihet eftersom det ofta kan 

påstås att det är kultur eller religion som hämmar frihet. Det står: 

Människans frihet är ett viktigt tema i många religioner. I islams heliga skrift Koranen står det 

bland annat att ”det finns inget tvång i religion”. Det betyder att man inte får tvinga någon att tro 

något bestämt när det gäller religiös tro. Det här är dock ett påstående som kan tolkas på många 

sätt och muslimskt troende kan nog ha lite olika uppfattningar om vad det här innebär i 

praktiken.89 

Det är intressant att boken väljer att ta islam som exempel på religion och frihet. Islam är en 

religion som får mycket kritik för att den hämmar friheten för en del som tillhör den, men detta 

stycke visar på att det beror på hur en tolkar Koranen och dess innehåll som gör att hur en ser 

på friheten.  

I kapitlet Etik och mänskliga rättigheter diskuteras även i denna bok om religion och 

värdegrund. I detta stycke kommer även intressant nog frihet ännu en gång. Återigen kommer 

argumentet om att religiösa traditioner står för människans värde, människans frihet och göra 

det som betraktas som gott.90 Det fortsätter med att det funnits sida vid sida av människans 

värde i religionen, föreställningar om vägledning hos människan som leder via de gudomliga 

till det rätta och att det kan leda till att religionen får en att göra ont i stället för gott. Detta ka 

leda till förtryck och religiösa begränsningar av individens integritet och frihet. Det som sedan 

är intressant i detta är att det står: 

 
87 Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro, 24-25 
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89 Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro, 24 
90 Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro, 77 
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Det finns också många exempel på liknande ”vägledningar” som skett på andra grunder än 

religiösa, till exempel i auktoritära politikiska samhällen. Alla försök att tvinga människor att 

tänka och handla på ett visst sätt strider dock mot den demokratiska värdegrundens principer om 

individuell frihet och integritet.91 

Det som implicit sägs i stycket ovan är att de pekar på att religion kan ge onda uttryck, men 

gäller även andra livsåskådningar. Det är inte uppenbart att det är just kultur som boken skiljer 

på. Indirekt skiljs religion och kultur åt i detta stycke. Detta likt Geertz teori om hur religion 

och kultur kan skiljas åt.  

Kvinnosynen i Islam 

Denna bok har uppdelningen att den utgår ifrån samma rubriker i varje kapitel. Det som 

kommer diskuteras i detta avsnitt i uppsatsen berör rubrikerna Klädsel, och Man och kvinna i 

Islam, och dessa rubriker finns alltså med i alla kapitel var gällande de fem världsreligionerna.  

Var gällande den första rubriken, Klädsel, ägnas största delen till att diskutera kvinnans slöja, 

och det skriver boken är för att den allmänna samhällsdebatten särskilt handlar om kvinnans 

slöja. Läromedlet lyfter sedan fyra anledningar till att en muslimsk kvinna kan bära slöja, 

nämligen: 

1) För att visa värdighet. 

2) Tradition i familj och släkt. 

3) För att visa att hon tar sin religion på allvar. 

4) För att hon tvingas av lagen.92 

Därefter väljer boken att nämna att det finns fler anledningar än detta, men väljer att stanna där 

då det är en så pass känslig fråga. Dessa fyra olika anledningar visar på olika sidor av hela 

debatten med slöjan, men väljer att inte ta mer ställning än så. Sedan står det på detta sätt: 

I Koranen nämns bara det som senare kallas slöja vid två tillfällen. I stort sett är det andra 

traditioner än Koranen som ligger bakom att muslimska kvinnor bär slöja. Men långt ifrån alla 

gör det.93 

Här antyder boken att Koranen inte har med slöjan i sig att göra, utan att det är andra 

”traditioner” som har uppkommit som sätter spår. Om detta är den religiösa traditionen, 
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kulturen eller en blandning av de båda är svårt att utläsa, men boken menar som sagt att det 

inte uppstått endast p.g.a. Koranen i sig.  

Under rubriken Man och Kvinna i Islam går det att läsa att själva utgångspunkten i islam om 

syn på mannen och kvinnan är könen är olika, och därför har olika plikter.94 Boken vill dock 

visa att plikterna är värda lika mycket via en tabell som ser ut på detta vis:  

         Gud 

Kvinna 

Får sina plikter av Gud 

Man 

Får sina plikter av Gud 
95 

Tänkvärt är även att författaren väljer att använda rosa för kvinnan och blått för mannen. Det 

som är kulturellt betingat, nämligen en viss färg som mer förknippas med ett visst kön, försöker 

påvisa hur en religiös tradition kan förstås. Boken skriver att detta synsätt ibland kan krocka 

när det ses i andra sammanhang, exempelvis muslimer som kommer till Sverige.96 Boken pekar 

på att detta är gammal muslimsk lag och att det därför kan bli krock med den svenska lagen, 

men att de allra flesta muslimer tycker att de ska följa de lagar i det land som de lever i.97 Det 

gäller det flesta muslimska lagarna, men inte bönen, går lagen emot bönen får man bryta mot 

den. En intressant tanke som kan byggas på detta är att detta skulle kunna vara att det går att 

skilja på religion och kultur. Om islam är en religiös minoritet i ett land skiljer de alltså på 

kultur och religion då muslimer väljer att följa landets kultur i form av lagar och liknande, men 

fortsätta med sin religion ändå. Detta är dock kontextuellt då det blir en mer intressant tanke 

då religionen är i en minoritet. Distinktionen blir inte lika viktig om religionen är i majoritet i 

ett land då religionen ibland i hög grad är kulturen. Boken förmedlar ändå att det går att skilja 

på kultur och religion i vissa avseenden. Det går i linje med Geertz då det handlar om att 

religiösa människor kan följa och foga sig i kulturen. Religionen förmedlar en sorts symbol i 

kulturen, och därför går det att skilja de åt. 

Högtider inom Kristendomen 

Denna bok har valt att ha högtider som den stora huvudrubriken, men med de olika kristna 

högtiderna i kapitlet Kristendomen som underrubriker. Här har på så sätt julen en egen rubrik. 
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Här beskrivs det att det är den största kristna högtiden och den firas p.g.a. Jesu födelse, men att 

den firas olika beroende på vilken kyrka en tillhör.98 De flesta firar den 25:e, men en del firar 

även den 6:e januari. Förklaringen till det ger boken på detta vis: 

Skälet är olika traditioner. Det var inte självklart när Jesu födelse skulle firas, eftersom man inte 

vet när han föddes under året och det står inget av det i bibeln. Först på 300-talet började denna 

högtid att firas på den dag som romarna tidigare firade vintersolståndet, den 25:e december.99 

Boken beskriver alltså att det görs olika beroende på vilken tradition en är i. Här kan vi anta att 

boken menar en blandning av den religiösa traditionen som är en del av kulturen eftersom de 

närmare inte specificerar det.  

Läromedlet förklarar även att det troligtvis hade med en annan tradition att göra till varför julen 

firas den 25:e december, nämligen att romarna firade vintersolståndet då. Detta går i linje med 

Hjärpes teori och med att en religiös tradition inte bara skapas i ett vakuum, utan skapas i ett 

redan befintligt sammanhang, som i romarriket i detta fall. Detta pekar på att alla religiösa 

traditioner har uppstått i en religiös och kulturell kontext och påverkas hela tiden av andra 

religiösa traditioner och kulturella kontexter.  

Kastsystemet i Hinduismen 

I denna bok går det att läsa om kastsystemet under rubriken Kastsystem, givetvis i kapitlet 

Hinduismen. Där listar boken upp de fyra kasten för att sedan förklara att det är ett system som 

rangordnar människor, och även om det inte syns uppenbart så påverkar det vardagen för 

hinduer. Denna bok väljer att skriva: 

Kastsystemet framställdes under 300–500-talen e.Kr.100 

Att endast kastsystemet nämndes utan vidare fortsättning pekar på att boken inte vill ta ställning 

för om det är kultur, religion eller en blandning av båda. Det gör att läsaren inte leds i en viss 

riktning kring hela detta ämne. 

Läromedlet har även en underrubrik som heter Kastsystemet i praktiken. Detta antagligen 

eftersom det levda kastsystemet ser annorlunda ut än vad den gör i teorin. Boken skriver att det 

inte går att skriva om ett enda kastsystem, eftersom det skiljer sig i hela Indien.101 Det är en stor 

skillnad på vart en är. Stad från stad, by från by, skiljer sig åt. Boken pekar implicit på att det 
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inte finns en religion eller en kultur endast för att de delar namn. Som Hjärpe är inne på, det 

finns hinduismer, inte en enad. Likt Hjärpes teori om att den religiösa traditionen skiljer sig 

beroende på vilken kontext en befinner sig i förklarar boken hur den finns olika traditioner 

inom samma religion som gör att det utövas på olika sätt. Vissa ting spelar mer roll i vissa 

samhällen, grupp och individer än vad det gör hos andra. Hjärpes tankar om att det finns lika 

många religioner som det finns människor på planeten går att se tendenser av i detta.  

Boken väljer även att nämna att det förtryck som finns inom kastsystemet särskilt ofta visar sig 

på landsbygden där många barn och vuxna måste lära sig vilka de kan leka och umgås med. 102 
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION AV RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet som studien genererat att sammanfattas och diskuteras. Olika 

tänkbara didaktiska konsekvenser av resultatet i framställningen av de explicita och implicita 

definitionerna kommer att diskuteras. Sammanfattningen och diskussionen kommer att vara 

upplagt efter analysfrågornas ordning.  

A) Hur beskrivs ordet kultur och religion och hur görs distinktionen mellan dessa två i 

respektive läromedel? I vilken uträckning liknar dessa Hjärpes definition av religion 

och kultur, respektive Geertz definition? 

B) I vilken uträckning görs skillnaden? Hur stor roll spelar distinktionen i respektive 

läromedel? 

C) I vilka situationer pekar läromedlen ut skillnaden? 

D) Framställs det en skillnad mellan kristendomen gentemot andra religion i form av 

kultur? 

 

6.1 Beskrivning av kultur och religion som begrepp 

A) Hur beskrivs ordet kultur och religion och hur görs distinktionen mellan dessa två i 

respektive läromedel? I vilken uträckning liknar dessa Hjärpes definition av religion 

och kultur, respektive Geertz definition? 

Alla böckerna hade ett visst avsnitt där de på ett eller annat sätt försökte ringa in vad religion 

och kultur egentligen är. Religion och andra livsåskådningar har ett eget avsnitt med just 

religionsdefinitioner och flera stycken dessutom. De andra två böckerna har inga specifika 

avsnitt, utan mer löpande text i kontakt med andra begrepp, exempelvis livsåskådning.  

Religion 1 för gymnasiets definition av religion är en aning flytande. Det som implicit kan 

utläsas av olika texter i boken är att religion är att det är en gemenskap med gemensamma 

symboler, en etik och en tro på någon slags Gud. Kultur däremot beskrivs i samband om vad 

som är en religiös kultur och pekar på att religiös kultur inte är konst eller teater utan om vanliga 

människors sätt att leva.103 Implicit menar alltså läromedlet att kultur är i formerna som 

representerar konst, teater o.s.v. Jag kan anta att läromedlet givetvis menar att kultur är mer än 

konst och teater, men tolkar en denna mening kan det se ut som att det är exakt det som kultur 
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handlar om. Ett annat exempel en kan titta på är när läromedlet säger att religiös livsåskådning 

innehåller heliga handlingar och föremål medan ickereligiös livsåskådning saknar det.104 Utgår 

en från denna definition menas det att kultur på ett eller annat sätt är en livsåskådning utan det 

heliga i sig. En del innehåll i denna definition liknar mer Hjärpes teori (exempelvis delen som 

talar om den religiösa kulturen och tradition) och en del liknar mer Geertz teori (exempelvis 

delen i form av att skilja religiös och ickereligiös-livsåskådning har med tron på det gudomliga 

i det). 

Religion- och andra livsåskådningar har en bestämd del där flera religionsdefinitioner listas, 

men det som boken kommer fram till är religion är ofta innehåller upplevelser, företeelser, 

platser och heliga föremål (men behöver inte göra det heller).105 Kultur beskrivs som att det är 

ett inlärt beteende, yttre och inre som uppstår och traderas inom en grupp.106 Kultur definitionen 

stämmer in var gällande religion, men religionsdefinitionen skulle inte kunna beskrivas som 

kultur i stället. Även här kan både Hjärpe och Gertz teorier stämma in båda två, men på olika 

delar. 

Religionskunskap 1-om mening värde och tro innehåller inget stycke där den försöker klart och 

tydligt definiera vad religion är, utan det får mer utläsas i hur boken beskriver olika saker för 

att få en religionsdefinition. Det som implicit kan tolkas i boken är att religionsdefinitionen är 

flytande. Religion är en sorts kultur, med vissa andra inslag, exempelvis av det gudomliga 

slaget, men kan även innehålla något annat än det gudomliga, nämligen det heliga. Kultur är 

och religion kan båda sträva mot att människors välmående och att göra rätt för att bli så pass 

demokratisk som möjligt, men det kan också leda till auktoriteter och förtryck hos människan. 

Enligt denna boks implicita definition av religion och kultur är det inte en stor skillnad. Det 

kan även styrkas eftersom boken delar in religionen i kristna, hinduer o.s.v. Detta går i linje 

med Hjärpes syn på religion och kultur nämligen att det är svårt att skilja dessa åt, det går inte att 

peka ut vad som är tydligt religion och vad som är tydligt kultur. 

 

6.2 Utsträckningen skillnaden görs och hur stor vikt det spelar 

B) I vilken uträckning görs skillnaden? Hur stor roll spelar distinktionen i respektive läromedel? 
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105 Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar, 117 
106 Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar, 42 
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Skillnaden mellan religion och kultur görs olika mycket i olika läroböcker. Detta beror på vilken 

definition som gjorts mellan religion och kultur. I Religionskunskap 1-om mening värde och tro är 

religion och kultur till viss del en och densamma görs inte denna skillnad i lika stor uträckning som den 

görs i Religion 1 för gymnasiet. I den sistnämnda boken sker en skillnad mellan religion och kultur 

relativt ofta och det läggs vikt att då peka på att i vissa situationer har någonting med kulturen att göra, 

och inte särskilt mycket religion. I Religion- och andra livsåskådningar har en relativt blandad 

definition av vad som är religion och kultur. Det sker vissa gånger, men andra inte. 

6.3 Vilken situation pekas skillnaden ut? 

c) I vilka situationer pekar läromedlen ut skillnaden? 

En situation som alla böckerna pekar ut skillnaden mellan religion och kultur är vid talan om mat. Det 

då för att visa tydligt vad som skiljer kultur mot religion. En av böckerna tar exempelvis upp att om en 

skulle beskriva matkulturen i Indien vore inte det särskilt svårt. Det skulle kunna definieras som starkt, 

kryddigt och mycket ris, men att beskriva Indiens allmänna kultur är mycket svårare då det är påverkade 

av många olika saker, och därav även religion. En tanke där är att religionen kan ha allt med matkultur 

att göra. Exempelvis i Irak finns det knappt något grisfläsk att få tag på, och detta antagligen mest p.g.a. 

att de flesta är muslimer. Därför kan det även vara svårt att skilja på religion och kultur var gällande 

maten.  

En situation där det implicit pekas ut en skillnad är vid talan om slöja för kvinnor i Islam i boken är 

Religionskunskap 1-om mening värde och tro. Där boken kommer fram till att detta inte står lika strikt 

i Koranen som det i många ställen av världen är, och att det blivit så p.g.a. att det är andra traditioner 

som uppkommit senare som ibland har lett till det slöjtvång.107 Boken pekar på att det är den religiösa 

kulturen som skapat allt kring slöjan.  

Religion och andra livsåskådningar tar upp situationen med tron om att Maria for till himlen 

uppkom i religionens tradition, alltså inom en kultur i religionen.108 Mer och mer folk började 

tänka att även Maria for till himlen. Denna tanke som till viss del var en religiös kultur lades 

in i den katolska tron. Att boken väljer att ha med detta exempel tyder på en syn om att kultur 

kan bli tro, och i detta fall, religiös tro. 

 

6.4Skillnaden mellan kristendomen mot andra religioner 

D) Framställs det en skillnad mellan kristendomen gentemot andra religion i form av kultur? 

 
107 Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro, 153 
108 Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar, 18 
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Alla tre böckerna är skrivna för att passa de kunskapskrav som Gy11. Första kunskapskravet i 

Religionskunskap 1 är: 

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur 

de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.109 

Kunskapskraven belyser vikten av kristendomen i Sverige genom att bara nämna kristendomen 

vid namn. Alla böckerna utgår även de utifrån det kristna Sverige, men behandlar ändå 

religionerna relativt lika. Religion 1 för gymnasiet gör en tydlig skillnad mellan de 

abrahamitiska religionerna och asiatiska religionerna genom att benämna de som just detta. Ett 

helt kapitel går åt att förklara vad som liknar och skiljer åt judendomen, kristendomen och 

islam.110 Ett helt annat kapitel går år till att förklara vad som liknar och skiljer de asiatiska 

religionerna som hinduismen, buddhismen, shintoismen och lamaismen.111 Anledningen för 

detta är mest sannolikt att de liknar varandra mest, men medvetet eller omedvetet blir 

konsekvensen att dessa religioner kategoriseras ihop. De abrahamitiska religionerna beskrivs 

som mer självklara, och de asiatiska mer främmande. Kristendomen, judenomen och islam 

förklaras inte lika ingående och då antagligen för att de ligger närmare den stora delen av 

befolkningen i Sverige. Få är buddhister och hinduer, men kristna och muslimer finns överallt 

i Sverige. Judendomen är inte heller helt främmande då kristendomen ha samma rötter som 

kristendomen och delar hela gamla testamentet. Det är antagligen av detta som den upplevs 

som en skillnad mellan abrahamitiska religionerna och de asiatiska religionerna i denna bok 

och då för att utgångspunkten är kristendomen.   

Alla tre böckerna nämner på ett eller annat sätt att Sveriges historia är präglat av kristendomen 

och att vi är även det än idag. Genom olika vägar säger även alla tre läromedlen att den svenska 

kulturen har influerats av den kristna traditionen. Även om julen är en kristen högtid har det 

idag blivit en del av kulturen som gör att även människor som inte kallar sig religiösa firar den. 

Julen är inte bara religiös i Sverige, utan även kulturell. Alla böckerna förklarar detta fenomen, 

men i olika situationer. 

 

 
109 Gy11 religionskunskap. Skolverket 2010. 2 
110 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet. 1, 42-53 
111 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet. 1, 130-141 
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6.5 Didaktiska konsekvenser av resultatet  

Det finns flera möjliga didaktiska konsekvenser av detta. Det beror på vilken bok som är aktuell 

i det klassrummet, vilket sätt läraren väljer att behandla texterna och vilket sätt eleverna känner 

för det hela. Självklart finns det även fler faktorer som spelar roll, men detta är det som 

rimligtvis är de tre största faktorerna.  

Det finns risker och chanser med allt som görs inom undervisningen i skolan, och givetvis finns 

det konsekvenser som slår åt båda hållen inom detta ämne.  

I Religionskunskap 1-om mening värde och tro är det tydligt att boken väljer att inte skilja 

särskilt mycket mellan religion och kultur, då den ger uppfattningen om att religion och kultur 

hör ihop. Detta stämmer dock in relativt väl på alla läromedel då alla skriver någonting om just 

detta. Det som sticker ut för denna bok är att den främst fokuserar på de traditionella religiösa 

ritualerna och liknande. Det som traditionellt ses som den religiösa kulturen, med andra ord 

den levda religionen kan av vissa ses som mindre intressant att undervisa om. All den religiösa 

kultur som tillkommer runt religionen är inte det som läromedlet handlar, utan mer av den 

”döda” religionen. All den levda religionen som kommer med i just religionen menar jag inte 

kommer fram i denna bok. Religionskunskapen i skolan finns till viss del till för att öka 

förståelsen för medmänniskorna runtomkring en. Men om den levda kulturen inte undervisas 

om missas mycket som kan hjälpa till för eleverna att utveckla förmågan att förstå andra. Likt 

Hjärpes uppfattning om att den religiösa traditionen är som en korg där kulturella och religiösa 

ting blandas ihop, och därmed blir svårt att skilja på vad som är religion och kultur. Om 

religionskunskapsundervisningen utgår från detta synsätt kan det leda till att eleverna får en 

större förståelse för andra religiösa traditioner. Som eleven i Lidhs studie som tyckte att hennes 

egen religion (islam i detta fall) framställdes som platt och tråkig vilket gjorde att till och med 

eleven i sig upplevde det som en tråkig religion om hen skulle utgå från lektionen.112 Hen menar 

att islam är mycket mer än att bara be fem gånger per dag. Om som boken i detta fall drar in 

den religiösa traditionen och mer tala om religion som en kultur finns det betydligt fler element 

än bara de ”klassiska” religiösa elementen. Som personen i Lidhs studie, tappar eleverna snabbt 

intresse, och för att göra det mer hanterligt för eleverna genom att ta mer upp saker de känner 

igen sig i. Exempelvis är det en hel del som väljer att kalla sig muslimer fast de inte avstår från 

griskött, men de firar Ramadan. Att då få höra i undervisningen att alla muslimer avstår från 

 
112 Holmqvist Lidh, Carina. ”Representera och bli representerad: elever med religiös positionering i möte med 
skolans religionsundervisning” i Interkulturell religionsdidaktik, 87-90 
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griskött känns det möjligtvis för denna människa att den inte identifierar sig med den islam 

som beskrivs i religionsundervisningen. Om eleverna mer kan identifiera sig med religionen 

som beskrivs kan utfallet bli ett större engagemang. Då inte bara för elever som hör till 

religionen som undervisas, engagemanget kan då öka för eleverna som är utomstående för 

religionen.  

Den didaktiska konsekvens som skrivits om ovan hör ihop med en annan möjlig didaktisk 

konsekvens, nämligen vid talan om att en religion inte bara är en religion. I Religionskunskap 

1-om mening, värde och tro är titlarna på kapitlen namngivna kristna, hinduer o.s.v. Den signal 

som boken sänder ut är att en och samma religion ser olika ut beroende på vart man är, vilken 

tradition man har och vilken inriktning man har valt att gå i. Exempelvis skiljer sig 

kristendomen otroligt mycket om en tittar på den i Sverige, eller i Ryssland. Det kan även vara 

troligt lika även om du är på samma plats på jorden. Ta i Uppsala som exempel. Eleverna har 

religionskunskapsundervisning och talar om kristendomen. Flera i klassrummet definierar sig 

som kristna, men en är protestant, en är katolik, en är pingstvän och en är Jehovas vittnen. 

Uppenbarligen utövar alla dessa människor sin religion på olika sätt, är det då rimligt att dra 

alla kristna över en kam? Givetvis inte. Om en sådan undervisning sker kan eleverna känna sig 

generaliserad och på ett sätt nedtrycka. Eleverna som inte tillhör den talade religionen kan få 

uppfattningen om att kristendomen är en religion och att det ser och utövas ungefär på samma 

sätt överallt, vilket inte alls stämmer. Därför kan det vara didaktisk fördelaktigt att som denna 

bok gör för att beskriva de olika religiösa traditionerna, som flera i stället för en och samma. 

Det som kan ses som en mer negativ didaktisk konsekvens av scenariot ovan är att eleverna 

har svårt att greppa vad de religionerna faktiskt är. Religionen kan i stället bli något ohanterligt 

stort för eleverna vilket gör att det kan bli svårt at ta in om det handlar om för mycket kultur. 

Om religion och kultur flyter ihop fullt ut skulle religionskunskapsundervisningen handla om 

allting. Den tiden finns inte. Därför behövs en del kulturella inslag skalas av för att 

överhuvudtaget kunna få någon helhet på vad religion faktiskt är. Religion 1 för gymnasiet som 

relativt tydligt skiljer på religion och kultur (precis som i Geertz anda) och fokuserar främst på 

religiösa ritualer, högtider och liknande. Det gör att det är lättare att ringa in vad som är de 

religiösa elementen och lättare för eleverna att komma ihåg. 

En annan didaktisk konsekvens av att inte skilja särskilt mycket på religion och kultur kan vara 

att vid särskilda situationer där religionen pekas ut att ligga till grund för orättvisa och förtryck 

får eleverna än större bild av det hela och inte lägger hela skulden på religionen. I 
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Religionskunskap 1-om mening, värde och tro skrivs det om att slöjtvånget i islam inte har 

särskilda belägg för att rättfärdiga detta utifrån Koranen, utan att det är andra traditioner än 

Koranen som ligger till grund för att kvinnor bär slöja inom islam.113 Genom att inte skilja på 

religion och kultur, utan tala om den religiösa traditionen där både religion och kultur är blandat 

för att ge det hela ett större perspektiv. Det är sällan det finns en faktor som spelar roll för 

förtryck och liknande, men ibland kan en anledning pekas ut som den största vilket gör att 

elever ser det som hela problemet. Genom att eleverna får lära sig att det inte finns särskilda 

belägg för slöja inom islam i koranen, utan att det är mer som spelar roll, kan om en ska hård-

dra det, möjligtvis minska möjligheten för islamofobi. Detta gäller densamma i exempelvis om 

hur kastsystemet beskrivs i Indien. Eleverna kan möjligtvis komma in med inställningen att det 

är hinduismens fel att kastsystemet finns och skapar sådant förtryck, men påpekar 

religionskunskapen i skolan via läromedelsböckerna eller lärarna att det är många andra 

faktorer som spelar roll i det hela kan en minska aggressionerna som finns just med religion. 

En relativt vanlig föreställning i det sekulära Sverige är just att religion i vissa situationer kan 

föra med sig ondska, vilket de allra flesta skulle skriva under på. Dock är det inte religionen 

som är ond, utan andra faktorer och omständigheter som leder till ondska. Därför är det viktigt 

att påpeka att det är just flera faktorer som leder till att någonting till slut blir ont, vilket denna 

bok gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro, 151 
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7. SLUTSATS 

Denna uppsats syfte var att undersöka hur läromedelsböcker ger uttryck för hur religion och 

kultur skiljs eller inte skiljs åt och vars didaktiska konsekvenser dit innebär. Frågeställningarna 

som uppsatsen besvarat är: 

1.) Hur görs distinktionen mellan religion och kultur i läromedelsböcker på 

gymnasieskolan i ämnet religionskunskap? 

2) Vilka didaktiska konsekvenser kan detta medföra och hur kan läraren förhålla sig till 

detta i sin undervisning i reaktion till resultatet? 

Studiens resultat visar att de läroböcker som undersöktes påvisar en tendens att inte skilja 

särskilt mycket på religion och kultur, men det finns ändå skillnader hur vilken uträkning den 

levda religionen framförs. Alla böckerna talar till viss del om den religiösa traditionen, där det 

är blandning av de båda. Det blir många gånger svårt att tala om ”renodlad religion” 

eller ”renodlad kultur”, då det ofta hör samman på ett eller annat sätt. Det som dock skiljer sig 

mellan böckerna är hur de ställer sig till hur religionerna i sig bör delas upp. Ett exempel är hur 

böckerna delar in kapitlen som handlar om de fem världsreligionerna. Religion 1 för gymnasiet 

och Religion och andra livsåskådningar namnger kapitlen ”Kristendomen”, ”Hinduismen” 

o.s.v., medan Religionskunskap 1- om mening, värde och tro kategoriserar in kapitlen 

som ”Kristna”, ”Hinduer” o.s.v. Detta är ett genomgående tema i alla tre böcker. De två 

förstnämnda talar om vissa variationer inom religionerna, men inte mer än så. Den sistnämnda 

tar i anspråk att en religion är hur många olika religioner som helst, inte en och samma med 

endast små variationer. Religion 1 för gymnasiet gör minst skillnad mellan religion och kultur. 

Boken tar mest upp de religiösa riterna och liknande religiösa element. Denna bok väljer 

exempelvis att inte göra någon skillnad på kultur och religion vid diskussionen kring slöjan för 

kvinnor inom islam. Religionskunskap 1-om mening värde och tro pekar mer åt att religion och 

kultur hör ihop och påverkar varandra, men att kultur kan frodas ur religion och vice versa. När 

denna bok tar upp slöjan för kvinnor inom islam listar den upp flera anledningar till varför en 

kvinna kan välja eller tvingas att bära slöja. Vissa av anledningarna är mer kulturellt betingade 

och vissa mer ”renodlade religiösa” anledningar. På detta sätt skiljer boken mer på religion och 

kultur än Religion 1 för gymnasiet för gymnasiet, men denna bok betonar även vikten av 

sambandet mellan religion och kultur vilket just Religion 1 för gymnasiet inte gör.  
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Det finns didaktiska poänger med båda ingångs-sätten. Å ena sidan blir religionerna lättare och 

mer hanterliga att förstå om de beskrivs som ungefär likadana, å andra sidan kan eleverna 

relatera mer till dessa olika variationer som beskrivs och får en större överblick för hur 

religioner i praktiken verkligen fungerar. 

Vid de tre undersökta scenariona som uppsatsen har djupdykt i (kvinnosynen i islam, högtider 

i kristendomen, och kastsystemet inom hinduismen), resulterar variationer i hur mycket 

böckerna väljer att diskutera kultur som en mer betydande faktor i det hela. Religion 1 för 

gymnasiet talar väldigt lite om den religiösa kulturens påverkan i det hela och fokuserar på 

religiösa ritualer, religiösa högtider o.s.v. Religion och andra livsåskådningar och 

Religionskunskap 1- om mening, värde och tro väljer att fokusera mer på kulturens påverkan i 

dessa ting. Den didaktiska följden av detta blir ifrån Religion 1 för gymnasiet att religionen i 

sig måste stå för allt den gör, oavsett om det är gott eller ont. Eleverna kan få en uppfattning 

att detta är religion, och det är dessa religiösa element och högtider, sen inget annat. Det är det 

som är religionen och det är det som spelar roll. Påföljden av den som står i Religion och andra 

livsåskådningar och Religionskunskap 1- om mening, värde och tro blir en större förståelse till 

varför religionen ser ut som den gör och ger ett bredare perspektiv för religionens påverkan på 

människors liv.  

Oavsett hur en väljer att se på sambandet mellan religion och kultur måste 

religionskunskapsundervisningen utgå från att det finns en mångfald hos eleverna och att 

meningen med undervisningen är att öka elevernas förståelse av varandra. Den religiösa 

traditionen med dess variationen är nyckeln till att skapa de didaktisk mest fördelaktiga 

konsekvenserna för eleverna som i slutändan kan leda till ett bättre samhälle. 

 

 

 

 

 

 



 45 

8. LITTERATURFÖRTECKNING 

Botz-Bornstein, Thorsten. Thoughts on Religion, Culture, and Civilization. I Comparative 
Civilizations Review. Vol. 71 : No. 71 , Article 5. 2014 
 
Franck, Olof. Thalén, Peder. Interkulturell religionsdidaktik. Lund: Studentlitteratur AB, 2018. 

Franck, Olof. Religionskunskap 1- om mening värde och tro. Lund: Studentlitteratur, 2014. 

Geertz, Clifford. The interpretation of cultures: Selected essays, New York: Basic Books, 
1973.  

Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning. Lund: 
Studentlitteratur, 2006, 213–214.  

Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet. 1, 
Stockholm: Natur & kultur, 2012.  

Hjärpe, Jan. Tusen och en natt och den elfte september. Stockholm: Prisma, 2003. 

Ring, Börje, Religion och andra livsåskådningar. 1. Stockholm: Liber, 2015.  

Waggoner, Matt. “Culture and religion”, I The Oxford handbook of sociology of religion. P.B. 
Clarke (red.), s. 210–225, Oxford University Press: Oxford, 2011. 

Woodhead, Linda, “Five concepts of religion” I International Review of Sociology 1, 121–143. 
2011 https://doi.org/10.1080/03906701.2011.544192 (hämtad 2021-10-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 46 

 

 

 

 
 


