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Abstract 

The aim of this study is to investigate several aspects of representation in textbooks for 

religious science in Swedish upper secondary schools. Three textbooks written by different 

authors, published by different publishers, and all published after the current curriculum 

took effect in 2011 have been investigated. The study attempts to determine the space the 

different religions are given in the textbooks, whether the religions are presented as 

bound or flexible belief systems and whether there is a bias towards Christianity in 

the textbooks. The method used for this study was a qualitative content analysis that 

also quantified parts of the material.  The theory used throughout the study is Robert 

Jacksons interpretative approach. This theory aims to provide tools to make 

religious education more representative. These tools have in turn been applied in 

the analysis of the textbooks. The results of the study show that Christianity more 

often than not is given more space in the textbooks. In regard to whether the 

religions are presented as bound or flexible belief systems it was determined with 

the help from Jacksons interpretive approach that they are presented as bound belief 

systems. The final question to be answered was whether the textbooks show a bias 

towards Christianity, and the result showed that they do but this can also be credited 

to the curriculum for religious science in upper secondary school in Sweden.                                     
 

 

Nyckelord: Läromedel, representation, den tolkande ansatsen, innehållsanalys 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

”Kyrkbänkarna står tomma och antalet som döper och konfirmerar sig går stadigt 

nedåt” (Thurfjell 2015, 17). David Thurfjell skriver i sin bok Det gudlösa folket, de 

postkristna svenskarna och religionen om Sveriges sekularisering. Thurfjell 

beskriver ett samhälle där endast 23% av svenskarna uppger att de tror på Gud men 

där 66% fortfarande är betalande medlemmar i den svenska kyrkan (Thurfjell 2015, 

20–24).  

 

Även i skolan kan vi se ett skifte från det kristna styret redan år 1969 då en ny 

läroplan trädde i kraft, i samband med denna läroplan så bytte 

kristendomsundervisningen namn till religionsundervisning. Vid skapandet av den 

nya läroplanen 1994 så stod det också att undervisningen skulle vara icke-

konfessionell (Aldrin, 2020). Icke-konfessionell undervisning definieras av 

regeringen som ”verksamhet där det inte får förekomma konfessionella inslag som 

initieras och genomförs av huvudmannen” (Regeringen 2019, 313). 

 

Trots att undervisningen ska vara icke-konfessionell och fokusera på ett flertal 

religioner och andra livsåskådningar så har kristendomen fortfarande en tydlig och 

central plats i svensk religionskunskapsundervisning och detta syns även tydligt i 

styrdokumenten. I det centrala innehållet för religionskunskap 1 för 

gymnasieskolan 2011 står det att eleverna ska lära sig om ”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” (Skolverket 

2011, 2). Kristendomen är den enda av det fem världsreligionerna som nämns vid 

namn i läroplanen för gymnasieskolan. Trots vår ickekonfessionella 

religionskunskapsundervisning så kan man se ett stort inflytande från vårt kristna 

arv i den svenska läroplanen för religionskunskap. I läroplanen står det exempelvis 

”kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det 

svenska samhället” (Skolverket 2011,1). Spår av kristendomens särställning i 

undervisning kan vi även se i utbildningen för religionskunskapslärare där 

kristendomen får mer plats i utbildningen än vad de andra världsreligionerna får. 

Tittar man på kursplanen för fortsättningskursen i religionsvetenskap vid Uppsala 

universitet (2020) så kan vi se att kristendomen får sex högskolepoäng för sig själv 

medan de andra fyra världsreligionerna får en och en halv poäng var. Det faktum 

att lärarstudenter får betydligt mer undervisning i kristendom kan i sin tur leda till 

att de kommer lägga ett större fokus på kristendomen i sin undervisning vilket leder 

till en mindre representativ religionsundervisning.  

 

Johan Wickström har författat ett kapitel om didaktisk textkompetens (2011). Här 

beskriver han att det sen 1991 har varit upp till skolor och lärare att fritt välja vilka 
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läromedel som ska användas i undervisningen (Wickström 2011, 157). Innan 1991 

var valen statligt reglerade (Wickström 2011, 157). Forskning visar att läroböcker 

är starkt styrande för undervisningens innehåll och vissa forskare karaktäriserar 

läroböckerna som läroplanens konkreta gestaltning, detta betyder att lärares 

kunskap om läroböcker och dess metod för att analysera, välja och använda texter 

är vitala i påverkan av undervisningen konkreta innehåll (Wickström 2011, 157). 

 

Denna studie menar att se om man kan finna ett samband mellan det faktum att 

kristendomen trots vår icke-konfessionella undervisning fått en framträdande roll i 

religionsundervisning och det utrymme de olika världsreligionerna får i läroböcker 

i religionskunskap. Detta forskningsområde är alltså valt för att se om det finns en 

partiskhet i läromedel som används i svenska gymnasieskolor trots vår icke-

konfessionella religionsundervisning. Forskningsområdet är också val för att bidra 

till en mer representativ religionskunskapsundervisning.   

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att genom en innehållsanalys av tre läroböcker i 

religionskunskap 1 presenterar världsreligionerna som bundna eller flexibla 

trossystem. Uppsatsen syftar också till att undersöka om kristendomen får en 

särställning i läroböckerna baserat på dess roll i läroplanen och det svenska 

samhället. Detta kommer att analyseras utifrån Robert Jacksons teori om 

representation i klassrummet. Målet med denna studie är att ge en djupare förståelse 

för hur läroböcker kan fungera som både hinder och hjälpmedel i arbete för 

representation i klassrummet.  

1.2. Frågeställning 

1. Hur mycket utrymme får de olika världsreligionerna i läroböcker för 

religionskunskap 1 i gymnasieskolan? 

2. Vilken bild presenteras av de respektive religionerna och hur kan dessa 

representationer förstås baserat på Jacksons tolkande ansats?  

3. Får kristendomen en särställning i läroböckerna?  

1.3. Avgränsning 

 

Denna studie har avgränsats utifrån ett flertal ramar för att tydligt hålla sig till 

uppsatsens syfte samt för att materialet ska bli hanterbart utifrån den givna 

tidsramen. Dem första avgränsningarna som gjorts berör studiens material. 

Materialet har begränsats till tre läroböcker för religionskunskap 1 i gymnasiet, jag 

har valt att begränsa både antalet böcker och begränsningen till endast en kurs för 

att materialet skulle vara hanterbart för tidsramen samt för att med en snävare 

materialinsamling så har jag kunnat fokusera mer på detaljer än vad jag hade kunnat 

med ett större urval läroböcker. Jag har även valt att fokusera på endast de fem 

världsreligionerna i min studie och har därför uteslutit flera kapitel från varje bok, 

detta för att hålla mig till studiens syfte.  



 6 

1.4. Forskningsgenomgång 

 

När det kommer till läomedelsanalyer inom religionskunskap så finns det mycket 

tidigare forskning att bekanta sig med. Detta handlar delvis om studier publicerade 

av forskare vid diverse universitet som har närmat sig läromedel i 

religionsvetenskap på många olika sätt och men många olika syften. Att studera 

läromedel är också mycket vanligt i studentarbeten för blivande 

religionskunskapslärare precis som med detta arbete. Under denna 

forskningsgenomgång så kommer sex studier av forskare eller doktorander 

presenteras, all forskning som presenteras berör läromedel och representation på 

olika sätt. Islam får mycket utrymme i studier gällande läromedel i Sverige, detta 

kan delvis bero på de fördomar som finns om islam och muslimer i Sverige och 

syftet med dessa studier är ofta att visa att läromedelstexter bär på värderingar 

(Otterbeck 2004, 57). 

Den första studien som jag valt att titta på är en doktorsavhandling titulerad 

Läromedel i praktiken - Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan 

skriven av Tomas Widholm (2020). Denna avhandling är en studie av 

läromedelsbruk i religionsundervisningen i gymnasieskolan i Sverige där både 

användningen läroböcker och andra former av läromedel granskas utifrån 

avhandlingens syfte och frågeställningar. Syftet för avhandlingen är formulerat som 

följande ”… undersöka bruk av läromedel i religionskunskapsundervisning på̊ 

gymnasieskolan som en aspekt av religions- kunskapslärares ämnesdidaktiska 

praktik. Syftet är även att studera hur bruk av läromedel kan förstås i relation till 

lärares val och i förhållande till olika villkor för religionskunskapsundervisning” 

(Widholm 2020, 16). Widholm frågar sig dels vilket läromedelsbruk som 

främträder när lärare undervisar i religionskunskap, hur läromedelsbruket relaterar 

till undervisningsaktiviteter och ämnesinnehåll, vilka villkor kringgärdar lärares 

undervisning och hur kan läromedelsbruket förstås i relation till detta och även hur 

kan lärares bruk av läromedel förstås som ett uttryck för religionskunskapslärarens 

ämnesdidaktiska praktik (Widholm 2020, 16). 

Metoden som Widholm använt sig av i sin forskning är en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa studien har skett genom observation, samtal och intervju. Widholm har 

observerat lektioner och haft uppföljande samtal med läraren i direkt anslutning till 

lektionen och sedan intervjuat samma lärare som blev observerad (Widholm 2020, 

77). Studien kom delvis fram till att läroböcker fortfarande finns tillgängliga på 

skolorna men att det sker på många olika sätt, vissa skolor ger alla elever varsin 

bok, andra har klassrumsböcker eller böcker i skolbiblioteket som man kan använda 

när det behövs men inte ta hem och andra skolor har digitala läroböcker (Widholm 

2020, 98–99). Enligt resultatet kring läroböcker så används läroböcker på något vis 

under lite mer än en tredjedel av undervisningstillfällena (Widholm 2020, 98).  

Den andra studien som ligger till grund för denna studie är skriven av Jon Magne 

Vestøl (2013).  Vestøl en professor vid Oslo universitet. Studien betitlad text 

interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious 

education, publicerades år 2013. Detta är en artikel som studerar hur distribueringen 

av referenser till religiösa texter i läroböcker för religionsundervisning influerar 

formningen av religiösa traditioner som objekt. Artikeln menar också att förklara 

vilka roller religiösa texter får och hur läroboksuppgifter använder sig av olika 
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metoder för att göra det lättare att tolka religiösa texter för att nå kunskapskraven i 

den norska läroplanen (Vestøl 2013, 89).  Denna artikel är starkt influerad och 

baserad på tidigare forskning bedriven av Geir Afdal, som i sin forskning lagt fram 

en teori för att förstå relationen mellan forskning och praktik i 

religionsundervisning (Vestøl 2013, 88). I relation till Afdals forskning så 

formuleras syftet som följande ”the purpose of this article is to investigate aspects 

of his theoretical considerations on a more practical level, namely within the realm 

of textbooks.” (Vestøl 2013, 89).  Studien är baserad på kvalitativ data i form av 

läromedelsanalys av norska läroböcker menade för religionskunskapsundervisning. 

I studien så har alla läroböcker som producerats sen 2006 då den nya norska 

läroplanen kom i kraft studerats. Detta betyder att Vestøl har studerat två böcker för 

högstadiet och tre böcker för gymnasiet (Vestøl 2013, 91).  Resultatet i denna artikel 

går i linje med det som den aktuella studien syftar att undersöka, i norska läroböcker 

så har den kristna (och judiska) bibeln en avsevärt större roll än heliga texter från 

de andra världsreligionerna (Vestøl 2013, 92). Vestøl beskriver även att 

kristendomen och judendomen får mycket mer utrymme för historia etc. vilket ger 

en bredare bild av religionerna (Vestøl 2013, 92). Vestøl förklarar dock att detta 

resultat inte är applicerbart på alla läroböcker då vissa har en mer jämn distribuering 

mellan de olika världsreligionerna (Vestøl 2013, 92). Vestøl skiver ”these findings 

generate the impression that although some of the textbooks make efforts to pay 

equal interest to texts from all the major religious traditions, texts from the Christian 

tradition nevertheless are given a more prominent place in the presentation of 

religion as an overall object in the textbooks” (Vestøl 2013, 92). 

Leif Carlsson har publicerat boken Det förkastade judefolken – synen på judar i 

svenska skolläromedel (2013). Boken handlar om hur judar och judendom har 

porträtterats i svenska skolläromedel i både kristendomskunskap och 

religionskunskap (Carlsson 2013, 9). Boken utgår ifrån tre forskningsfrågor som 

berör hur unga människors religiösa värderingar påverkas av skolans undervisning, 

hur religiös mångfald presenteras i böckerna och vad läromedelsförfattare väljer att 

betona (Carlsson 2013, 9). Boken har undersök skolläromedel från tidigt 1900-tal 

till 2012 så det studerade materialet berör många skiften i ämnet som till exempel 

skiftet från konfessionell till icke-konfessionell religionsundervisning (Carlsson 

2013, 185). Carlsson delar in den studerade tiden i två delar, den första delen är 

innan 1960-talet och den andra delen efter. Delen innan 1960-talet visar på att synen 

på judendom som presenteras i läromedel är styrda av de latent kristna 

judendomskritiska motiven och att vanligt förekommande termer är prolog, antites, 

syndabock och generalisering (Carlsson 2013, 185). Han menar att prologmotivet 

är särskilt tydligt när läromedel beskriver det Gamla testamentets historia och att 

detta kopplas samman med ett evolutionistiskt mönster, där kristendomen där 

kristendomen är en utveckling av judendomen och judar förklaras som att de stannat 

upp i utvecklingen (Carlsson 2013, 186).  En antites skapas mellan judendomen och 

kristendomen vilket gör dem till varandras motsatser och judendomen sägs inte 

kunna mätas med kristendomens förlåtelse, kärlek och frihet (Carlsson 2013, 186). 

Carlsson beskriver även hur det antijudiska motiven kompletteras i läroböcker från 

1930-talet där rasbiologiska inslag läggs in, detta kunde visa sig på ett flertal sätt 

till exempel genom att framställa den germanska rasens överlägsenhet och negativa 

personlighetsdrag hos judarna lyfts fram (Carlsson 2013, 186). Från 1965–2012 så 

sker en drastisk förändring i synen på judendomen och övergår nu till en 

genomgående positiv syn på judendomen och judar i svenska läromedel (Carlsson 
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2013, 187). Alla läromedel tar avstånd från antisemitism och från judefientligheten 

i kyrkans historia (Carlsson 2013, 187). Carlsson poängterar att det 

judendomskritiska perspektivet dock inte helt försvinner. Han menar att man kan 

hitta dem i läromedel tryckta så sent som på 2000-talet men att det inte längre 

kommer från en medveten protestantisk propaganda, utan istället rör sig om 

undermedvetna tankestrukturer och detta visar på hur väl dessa strukturer är 

integrerade i det svenska samhällets och den svenska skolans värderingar (Carlsson 

2013, 185).   

Jenny Berglund (2014) skriver i en artikel om vad religion är i svenska 

religionskunskapsböcker. Berglund skriver att en religionskunskapsbok ofta säger 

mer om landet som den är skriven i, än om de religioner och livsåskådningar den 

presenterar (Berglund 2014, 7). Detta menar Berglund beror på att läroböcker är 

skrivna av författare som liksom alla är påverkade av den syn på religion och kultur 

som finns i det land de lever i och att detta i sin tur naturligt påverkar dem läromedel 

som produceras (Berglund 2014, 7). I artikeln så presenteras en kort jämförelse av 

svenska och indonesiska läroböckers presentation av islam och kristendom. Syftet 

med jämförelsen är ”att mana till reflektion över begreppet religion samt att visa på 

att det sätt som olika religioner presenteras i läroböcker svårligen kan beskrivas 

som neutralt eller objektivt utan kanske snarare som marinerat i en specifik 

förståelse” (Berglund 2014, 7).  I svenska läroböcker kan man se att både historiskt 

och nu så presenteras religioner vanligtvis i formen mannen, boken och tron detta 

oavsett vilken religion man presenterar och att denna struktur med viss modifikation 

även används i presentationer om icke-religiösa livsåskådningar (Berglund 2014, 

7). Indonesiska skolböcker presenterar religioner på ett mycket annorlunda sätt, där 

är det istället bön, gärningar och renhetsföreskrifter som präglar strukturen för 

skolböcker och därmed pekar på en indonesisk förståelse av religion (Berglund 

2014, 7). Indonesisk religionsundervisning till skillnad från svensk är konfessionell 

med syfte att fostra elever in i en religiös tradition snarare än att ge kunskap om 

olika religioner och livsåskådningar (Berglund 2014, 7). Elver undervisas dock i 

den religion som familjen tillhör så muslimska elever gå på islamundervisning, 

kristna till kristendomsundervisning etcetera, Indonesien har sex godkända 

religioner därför finns det i sin tur sex religionsämnen (Berglund 2014, 7–8). Det 

är som tidigare nämnt en stor skillnad på hur man presenterar religionerna, 

exempelvis så nämner inte indonesiska läroböcker profeten Muhammed över huvud 

taget medan svenska läroböcker ofta fokuserar på berättelser från personers liv så 

som Muhammed och Jesus. Indonesiska läroböcker innehåller istället för berättelser 

om Muhammed citat från koranen som eleverna ska lära sig och kunna recitera från 

minnet för att använda i bön (Berglund 2014, 8). Indonesiska läroböcker ger mer 

en bild av vad som förväntas i praktiken snarare än att presentera den islamska tron 

(Berglund 2014, 8). Skillnaden mellan indonesiska och svenska läroböcker och vad 

religion är blir än mer markant när man kollar på hur kristendomen presenteras.  I 

indonesiska läroböcker nämns inte Jesus över huvud taget, och istället för 

berättelser om honom så består böckerna av psalmer och böner precis som i med 

koranverserna i islamundervisningen (Berglund 2014, 8). Berglunds syfte med att 

visa på dessa skillnader är inte att säga att något är rätt eller fel eller att vi i vår 

ickekonfessionella religionsundervisning i Sverige ska ta efter Indonesiens sätt att 

undervisa utan snarare att uppmana de som undervisar i religion till reflektion över 

vår förståelse av religion (Berglund 2014, 8). Berglund menar att svensk 

religionskunskapsundervisning är marinerad i luthersk protestantism med detta 
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menar hon att förståelsen av religion kommer från det historiska sammanhang vi 

befinner oss i. Denna marinad är inte något hon menar kan eller bör tvättas bort 

utan snarare uppmana oss till att vara medvetna och reflektera över den och hur den 

påverkar vår undervisning (Berglund 2014, 8).  

I en studie publicerad av Viktor Aldrin och Emma Aldrin (2018) studerades hur 

kristendomen förmedlas i läromedelstexter för den svenska gymnasieskolan. Syftet 

med studien ”… är att undersöka hur bilden av religionen kristendom konstruerats 

i svenska läromedel för gymnasieskolans religionskunskap med särskilt fokus på ur 

vilket perspektiv texten betraktar religionen och vilka möjligheter och 

begränsningar detta skapar för olika elevers igenkänning i texten” (Aldrin & Aldrin 

2018, 24). De har använt sig av ideologikritisk textanalys som metod för sin studie 

(Aldrin & Aldrin 2018, 24). Studien kom till som svar på tidigare 

läromedelsanalyser där stort fokus legat på att studera islam i läroböcker, författarna 

upplevde att det saknades forskning om hur kristendomen framställs i läroböcker 

(Aldrin & Aldrin 2018, 24).  Precis som denna studie så har forskning endast utgått 

från läroböcker som publicerats efter 2011 då den aktuella läroplanen trädde i kraft, 

totalt så har sex läroböcker studerats (Aldrin & Aldrin 2018, 26). Analysen 

konstaterar att förkunskaper som förväntas hos eleverna varierar men att 

majoriteten av läromedlen förväntar sig måttlig till hög förkunskap (Aldrin & 

Aldrin 2018, 39–40). Resultatet som presenteras visar på att läroböckerna varierar 

väldigt mycket och delvis motsägelsefulla förhållningssätt till kristendom 

framkommer i texterna, detta tolkas som ett resultat av en pågående förändring i 

samhällets bild av kristendomen (Aldrin & Aldrin 2018, 40–41). I läroböckerna så 

framställs inte kristendomen som en självklar gemensam religiös och kulturell norm 

men den presenteras inte heller som något främmande eller ovant istället växlar 

böckerna mellan olika subjektsperspektiv och förkunskapskrav (Aldrin & Aldrin 

2018, 41).  I och med att det sker pendling i perspektiven i läromedel så konstaterar 

författarna att detta antyder att kristendomens förändrade position i samhället inte 

tycks vara avslutad, utan tycks vara pågående och detta speglar läromedlen (Aldrin 

& Aldrin 2018, 41).   

          

Susanne Olsson (2010) har publicerat en artikel rubricerad, our view on the Other: 

issues regarding school textbooks. Denna artikel berör problematik och 

generalisering i läroböcker med fokus på kritiska problem som man bör ha i åtanke 

när man arbetar med läroböcker (Olsson 2010, 41). Artikeln har en utgångspunkt 

gällande porträtteringen av den andre, detta förklaras som folk med en annan 

religion och/eller kultur och Olsson fokuserar i detta fall på muslimer och lyfter till 

exempel islamofobi och ställer hypotesen att läroböcker egentligen menar att hjälpa 

oss att förstå den andre (Olsson 2010, 41–42). Artikeln lyfter att det finns en önskan 

om att öka förståelsen mellan olika kulturer och personer och att det finns en 

gemensam tanke om att skolan kan vara ett bra tillvägagångssätt för detta (Olsson 

2010, 42). Olsson (2010) lyfter en rapport från UNESCO som menar att det är 

viktigt att förbättra läroplaner, läroböcker och andra läromedel med just målet att 

utbilda demokratiska och medmänskliga medborgare (Olsson 2010, 42).  Men trots 

att man vill få en ökad förståelse för andra kulturer och religioner så kan man inte 

bortse från att religion fortfarande ligger till grund för många konflikter världens 

över och detta är något man måste ha i åtanke när man jobbar med läromedel. Bör 

läromedel till exempel presentera en positiv bild av islam för att motarbeta 
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islamofobin som finns? Detta är frågor som Olsson (2010) diskuterar i sin artikel, 

ett korrekt svar kommer hon dock inte fram till, hon lyfter att det inte finns någon 

som kan ge en helt sann bild av islam men att många inifrån religionen kommer ha 

åsikter om vilken version av religionen som ska presenteras i läroböcker (Olsson 

2010, 44–45).  

 

1.5. Material 

 

Denna uppsats grundas på en läromedelsanalys och menar att jämföra hur olika 

läroböcker fördelar och presenterar materialet kring de fem världsreligionerna. 

Uppsatsen kommer att studera tre läroböcker för religionskunskap 1 i gymnasiet. 

Alla läroböcker har olika författare och är tryckta av olika förlag. Läroböcker som 

kommer att studeras är alla skrivna efter 2011 då den aktuella läroplanen trädde i 

kraft, detta för att säkerställa att materialet är anpassat efter dem aktuella 

styrdokumenten och riktlinjerna från Skolverket. 
 

Den första läroboken som studeras är tredje upplagan av Söka svar skriven av Malin 

Mattson Flennegård och Leif Eriksson (2012). Boken publicerades av Liber AB.  

 

Den andra läroboken som studerats är Religion 1 skriven av Lennart Göth, Katarina 

Lycken Rüter och Veronica Wirström (2018). Denna bok publicerades av förlaget 

Natur & Kultur Läromedel.  

 

Den sista läroboken som studerats är första upplagan av Jobba med religion skriven 

av Lars Binkemo och Krister Brolin (2016). Denna lärobok publicerades av förlaget 

Sanoma utbildning AB.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

 

Denna studie kommer analyseras utifrån Robert Jacksons teori om representation, 

denna teori introducerade han i sin bok Religious education – an interpretive 

approach (1997). Teorin som Jackson kallar the interpretive approach kommer 

hädanefter att refereras till som den tolkande ansatsen. Jackson diskuterar teorin 

utifrån ett generellt religionsdidaktiskt perspektiv i Rethinking Religious Education 

and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy (2004). Denna teori avvisar idén 

om att skolan ska inducera elever till en viss religiös världsbild samtidigt som de är 

kritiska mot andra religioner utan målet med teorin är att hjälpa elever att hitta sin 

egen relation till religion (Jackson 2004, 87). Teorin är menad att ses som ett 

komplement till religionsundervisning som hjälper till att förstå andras 

livsåskådning (Jackson 2004, 87). I teorin så förklaras problematiken kring att 

beskriva religioner som bundna trossystem som är ristade i sten och ser lika ut för 

alla, Jackson föreslår att man ska använda en mer personlig och flexibel metod när 

man diskuterar religion (Jackson 2004, 88). 

 

Jacksons teori fokuserar mycket på porträtteringen av religion som något flexibelt 

i relation till individen och de religiösa grupper de tillhör, han menar att detta sätt 

att studera religion ökar förståelsen för religiösa traditioner (Jackson 2009, 1). 

Teorin ställer sig också kritisk till simpla representationer av kulturer och relationen 

mellan religion och kultur som ser religioner och kulturer som homogena (Jackson 

2009, 2). Jacksons teori om representation använder sig av tre nivåer, dessa nivåer 

är religiös tradition, grupp och individ (Jackson 2009, 2). Dessa nivåer menar 

Jackson att man ska använda sig av i sin religionsundervisning. Den första nivån är 

religiös tradition, Jackson föredrar denna term framför religion (Jackson 2009, 2). 

Att till exempel använda termen kristen tradition istället för kristendomen hjälper 

både elever och lärare att förstå att det är omöjligt för en individ att ha en full 

förståelse för kristendom. Han menar också att varje ny sak vi lär oss om en tradition 

kommer att utmana eller ändra vår förståelse av den (Jackson 2009, 2). På denna 

nivå föreslår Jackson att man ska jobba med diskussion och analys av centrala 

koncept (Jackson 2009, 2). Den andra nivån är grupp, här föreslår Jackson att man 

ska arbeta med någon form av projekt på någon mindre (förslagsvis lokal) religiös 

grupp (Jackson 2009, 2). Den sista nivån är den som berör individ, här understryker 

han att varje individ är unik och att detta bör inkluderas i undervisning. Jackson 

föreslår att man i detta moment ska lämna plats åt individer och deras personliga 

berättelser som kan bryta stereotyper (Jackson 2009, 2). På denna nivå så diskuterar 

Jackson också att många unga upplever att representationen av deras religion i 

läroböcker inte stämmer överens med deras egen kunskap om eller 

 

Jackson (2009) menar att teorins syfte är att ge metoder för hur man ska utveckla 

förståelsen för olika religiösa traditioner som kan användas i religionsundervisning 
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för alla åldrar (Jackson 2009, 1). Teorin syftar också till att ge elever från olika 

religiösa bakgrunder en röst i klassrummet, detta görs med fokus på tre nyckelord i 

teorin, representation, tolkning och reflexivitet (Jackson 2009, 1). Denna studie tar 

fasta på den aktuella teorin med utgångspunkt och fokus på aspekten av 

representation. I denna teori så handlar representation om hur religioner bör 

framställas, att det är viktigt att visa att religioner är flexibla och att det finns många 

olika sätt att se på religiösa traditioner och att religiösa traditioner kan se väldigt 

olika ut för olika människor beroende på kultur, bakgrund, familj etcetera (Jackson 

2009, 2). Den här teorin har valts för denna studie då målet med studien är att se på 

representationen av de fem världsreligionerna i läromedel för att förhoppningsvis 

bidra till en mer representativ religionsundervisning i Sverige. 

2.2. Arbetsmodell 

 

Den tolkande ansatsen fokuserar på många olika saker för att hjälpa elever att hitta 

sin egen relation till religion genom undervisning. Denna teori kommer att 

analyseras i relation till resultatet av de tre läroböcker för religion 1 i gymnasiet 

som har studerats. Analysen kommer ta fasta på tre begrepp som Jackson (2009) 

ser som önskvärda i arbetet kring representation av religion. Dessa begrepp är 

tradition, grupp och individ och genom att analysera dess tre begrepp i relation till 

presentationen av religionerna i läroböckerna är målet att komma till en slutsats 

gällande huruvida religionerna presenteras som bundna eller flexibla trossystem. 

Idén om bundna och flexibla trossystem presenteras även den av Jackson (2004) 

där han ställer sig kritisk till att presentera religioner som ristade i sten (Jackson, 

2004, 88).    

 

Analysen syftar till att svara på följande analysfrågor utifrån Jacksons tolkande 

ansats:  

1. Hur ser representationen av tradition, grupp och individ ut i läroböckerna?    

2. Presenteras religionerna som bundna eller flexibla trossystem?    
 

Det finns dock brister med att använda den tolkande ansatsen i relation till den 

aktuella studien. Den tolkande ansatsen är en teori kring didaktisk praktik och den 

aktuella studien berör representation i läroböcker. Trots att teorin syftar till praktik 

så är min bedömning att den fortfarande är relevant för den aktuella studien då den 

aktuella studien har som syfte och mål att genom att öka kunskapen kring 

representation i läroböcker bidra till en mer representativ undervisning.  
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Kapitel 3 Metod 

Denna studie är främst baserad på en kvalitativ innehållsanalys. Den metod som 

kommer att användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar är en 

innehållsanalys av utvalda kapitel i tre läroböcker för kursen religion 1 för 

gymnasiet. Boréus (2015) beskriver varför det är viktigt att studera texter inom 

samhällsvetenskapliga studier, hon förklarar att texter påverkar samhället och att de 

hjälper till att påverka människors föreställningar om hur samhället är och bör vara 

konstruerat (Boréus 2015, 156). Detta synssätt kan man i sin tur applicera på 

läromedelstexter om religioner, de texterna ungdomar tar del av kommer vara med 

och forma deras åsikter om religioner och därför är representation mycket viktigt.  

 

Som presenterat ovan så är denna studie grundad på en innehållsanalys. Detta är en 

kvalitativ innehållsanalys men där delar av materialet kommer att kvantifieras. 

Texterna har analyserats med syfte att undersöka representation i läroböcker. För 

denna studie så lämpar sig en innehållsanalys bäst, då den kan användas för att ”på 

ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (Boréus & Bergström 2012, 50). Målet 

med den andra och tredje forskningsfrågan där en kvalitativ innehållsanalys har 

gjorts är att undersöka representationen i läromedel, även detta är något som 

innehållsanalysen syftar till att göra (Boréus och bergström 2012, 53). Valet av att 

arbeta kvalitativt med den andra och tredje frågan är för att en kvalitativ metod är 

bättre lämpad när man vill svara på mer öppna frågor som dessa, att bara mäta 

frekvenser av ord i texten skulle inte kunna ge ett svar på de aktuella 

frågeställningarna eftersom kontext krävs för att kunna dra slutsatser gällande 

huruvida religionerna presenteras som bundna eller flexibla trossystem samt om 

kristendomen får en särställning i läroböckerna. 

    

Det material som kvantifieras är utrymmet som de olika världsreligionerna får i 

varje bok. Detta gjordes genom att välja ut de kapitel rörande världsreligionerna, 

räkna ut kapitellängden och sedan procentuellt räkna ut hur mycket utrymme varje 

religion får i respektive bok.  

 

När det kommer till den kvalitativa analysen så skiljer sig tillvägagångssättet i 

relation till den kvantitativa datan. Materialet har redan innan avgränsats som 

beskrivs i avsnitt 1.3. För att sedan presentera resultatet så lästes alla kapitel i de tre 

studerade böckerna igenom noggrant och för resultatet så sammanfattades 

huvuddragen i varje kapitel för att visa vad böckerna lägger fokus på.  

 

Ett flertal validitetsfrågor har tagits i åtanke under arbetsprocessen. Validiteten för 

studien kan ifrågasättas utifrån tolkning, alla slutsatser dras baserat på min tolkning 

av det jag läser och skulle därför ha kunnat tolkats på ett annat sätt av någon annan. 

Jag har haft detta i åtanke i mitt arbete och har arbetat med texterna på ett så 

systematiskt sätt som möjligt för att öka studiens validitet. Läroböckerna är noga 

utvalda vilket presenteras i kapitel 1.3, sedan har jag valt ut de kapitel som berör 

världsreligionerna, studerat deras upplägg och läst tydligt läst igenom varje kapitel, 
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detta för att ge ett så opartiskt resultat som möjligt.  För att öka validiteten så har 

jag valt att inte använda mig av en dataanalys för att söka efter de ord som jag 

studerar som tillexempel, flexibilitet, bundet, tradition, grupp och individ. Detta för 

att orden kan förekomma utanför det sammanhang som jag studerar men det kan 

också vara så att dessa koncept presenteras utan att orden används (Boréus & 

Bergström 2012, 83–84). Det främsta validitetsfrågan jag ställt mig i mitt arbete 

och val av metod gäller huruvida materialet ger tillräcklig information för att kunna 

svara på mina forskningsfrågor (Boréus & Bergström 2012, 85). Materialet ger mig 

all information jag behöver för att kunna svara på forskningsfrågorna utifrån de tre 

böcker jag studerar, men materialet ger mig inte tillräcklig information för att 

generalisera resultatet och applicerade på alla på alla läroböcker i Sverige.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

 

I detta kapitel så kommer resultatet av läromedelsanalysen att presenteras. 

Resultatet har delats in i ett flertal kategorier för att på ett så tydligt och strukturerat 

sätt som möjligt svara på studiens syfte och frågeställningar.   

 

4.1.1 Sidfördelning i läroböcker  

 

Denna del av resultatet syftar till att svara på forskningsfråga ett som berör hur 

mycket utrymme de olika världsreligionerna får i läroböckerna. Nedan så följer tre 

tabeller som visar på hur representationen av religionerna ser ut procentuellt när 

man endast jämför med de sidor som berör världsreligionerna. Jag har valt att bara 

presentera procenten utifrån kapitlen om världsreligionerna eftersom alla författare 

har valt att ge världsreligionerna olika stort utrymme i böckerna.  

 

Tabell 1.1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Det går att finna all rådata bland bilagor.  

Söka svar

Religionerna i väst Judendom Kristendom Islam

Religionerna i öst Hindusim Buddhism
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Tabell 2.  

 
 

Tabell 3.  

 
 

Tabellerna ovan visar hur mycket utrymme varje religion får i de undersökta 

läroböckerna. Genom att titta på tabellerna så kan vi se att fördelningen mellan 

religionerna är relativt jämn. Trots den jämna fördelningen så får kristendomen ett 

större utrymme i både Söka svar (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012) och 

Religion 1 (Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018). Där kristendomen får 22,4 

respektive 20,35 procent i de två böckerna. I Jobba med religion (Binkemo & 

Brolin 2016) så är det dock islam och hinduism som ges det främsta utrymmet i 

boken. Så utifrån fråga ett så kan vi se att trots att det är en relativt jämn fördelning 

mellan religionerna så ges kristendomen mest utrymme i två av tre studerade 

Religion 1 

De abrahamitiska religionerna Judendom

Kristendom Islam

Asiatiska religioner Hinduism

Buddhism

Jobba med religion 

Abrahamitiska religioner Judendom Kristendom

Islam Hinduism och buddhism Hinduism

Buddhism
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läroböcker och de religioner som oftast får minst utrymme är judendom och 

buddhism. Alla tre böcker som har studerats har ett inledande kapitel för de 

abrahamitiska religionerna och ett inledande kapitel för de asiatiska religionerna. 

Det inledande kapitlet för de abrahamitiska religionerna är i alla böcker längre än 

det inledande kapitlet för de asiatiska religionerna. Detta behöver dock inte handla 

om en partiskhet mot de abrahamitiska religionerna utan kan också förklaras baserat 

på det faktum att det finns tre abrahamitiska religioner och det finns två asiatiska 

religioner. 

 

4.1.2 Innehållsanalys 

 

När det kommer till själva innehållsanalysen som jag beskrivit i kapitel 3 så tittar 

jag närmare på vad som faktiskt står i texterna. Bara på rubrikerna i de olika 

böckerna så kan man se en stor skillnad i hur det har valt att presentera religionerna. 

I Söka svar (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012) så har alla religioner samma 

rubriker med viss modifikation eller tillägg för den aktuella religionen. I Jobba med 

religion (Binkemo & Brolin 2016) så är det sparsamt med rubriker men alla 

religioner får samma två rubriker för sig själva exempelvis ”Judendomens 

grundtankar” och ”Judendomen idag” (Binkemo & Brolin 2016, 4). I Religion 1 

(Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018) så är det betydligt fler och beskrivande 

rubriker som är specifika för varje religion.   

 

Innehållsanalysen syftar till att svara på forskningsfråga två och tre, alltså om 

religionerna beskrivs som bundna trossystem eller om de presenteras som mer 

flexibla och om kristendomen får en särställning i läroböckerna.    

 

Nedan så kommer jag presentera hur de olika läroböckerna har presenterat 

världsreligionerna genom att sammanfatta vad de lyft i varje kapitel. 

  

Söka svar 

I Söka svar (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012) så är presentationen av 

religionerna upplagd som följande, först ett kapitel om religionerna i öst, sedan ett 

om hinduismen följt av ett kapitel om buddhismen, sedan ett kapitel om religionerna 

i väst följt av ett kapitel om judendomen, ett kapitel om kristendomen och slutligen 

ett om islam. Alla kapitel avslutas också med en del om hur den religioner lever i 

Sverige, dess utspridning etcetera.   

 

I kapitlet om hinduism så förklaras hinduismen ur ett relativt regelstyrt perspektiv, 

De lyfter lagar, läran, gudar och gudinnor, heliga skrifter, tempel, karma, 

återfödelse och kastsystemet. De lyfter även människans roll i religionen och 

patriarkala strukturer. Det som lyfts är att hinduer inte alla tillber samma gudar utan 

att det är ett personligt val som också kan ändras beroende på vart i livet personen 

befinner sig.  

 

I kapitlet om buddhism likt kapitlet om hinduism så presenteras religionen främst 

som ett bundet system. Buddhismens historia lyfts, de olika inriktningarna, Buddha 

och hans liv, karma, reinkarnation, lidandet, regler, munkar, nunnor, nirvana och 
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den västländska bilden av buddhism. Egentligen så är det ingenting individualiserat 

lyfts upp i kapitlet om buddhism.  

 

I kapitlet om judendom så är mönstret detsamma som tidigare, kapitlet förklarar 

religionen, lyfter centrala tankar, heliga skrifter, historia, regler, heliga texter och 

andra traditioner. Det som lyfts som kan ses som till viss del individualiserat det är 

synen på vad en jude är, att vare jude handlar enligt många inte om tro, man kan 

alltså vara ateist men fortfarande vara jude för det är någonting man föds till. 

Kapitlet om judendomen skiljer sig också från de kapitel som tidigare studerats då 

detta lyfter antisemitism och nazisternas massmord på över sex miljoner judar under 

andra världskriget.  

 

I kapitlet om kristendom så följer det för det mesta det tidigare mönstret men till 

skillnad från de andra religionerna så nämns Sveriges relation till kristendom 

genomgående i kapitlet och inte bara som avslut som i kapitlen om de andra 

världsreligionerna. Till exempel så står det tidigt i kapitlet att ” i det svenska 

samhället bygger många regler och lagar på kristna tankar och många firar de största 

kristna högtiderna på något sätt” (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012, 242). 

Kapitlet om kristendom lyfter även mer moraliska dilemman som ställer religionen 

i relation till omvärldens, så som kvinnliga präster, homosexualitet och frågan om 

präster bör få gista sig (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012, 263). Detta är inte 

något som har lyfts hittills i de tidigare kapitlen. I övrigt så lyfter kapitlet om 

kristendomen i princip samma saker som de tidigare kapitlen, tradition, helig skrift, 

gud, fadern, sonen och den heliga anden, olika inriktningar och kristendomens 

historia.  Även detta kapitel fokuserar på religionen på en traditions och gruppnivå.  

 

Det sista kapitlet som studerats i Söka svar (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012) 

är kapitlet om islam. Även detta kapitel presenterar ett bundet trossystem, centrala 

tankar beskrivs, de pratar om Muhammed, inriktningar, heliga skrifter, regler, 

världsbild, människosyn, ondska, de fem pelarna och muslimer i Sverige. I delen 

om muslimer i Sverige så diskuteras även kulturkrockar med det svenska samhället 

och hur mycket anpassningar samhället bör göra för att anpassa sig efter islams 

regler till exempel, hur mycket ska föräldrar få bestämma om huruvida deras barn 

får delta i tillexempel sexualundervisning (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012, 

311). I detta kapitel så lyfts även fördomar om islam och muslimer, de pratar om 

hur media ofta presenterar islam en hotfull religion och nämns ofta i samband med 

terrorism, kvinnoförtryck, och krig, något som formar människors attityd jämtemot 

religionen (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012, 301).  

 

Religion 1  

I Religion 1 (Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018) så liknar upplägget det som 

används i Söka svar (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012). Först ett gemensamt 

kapitel för de abrahamitiska religionerna, sedan varsitt kapitel för judendom, 

kristendom och islam följt av ett kapitel om de asiatiska religionerna och ett kapitel 

var för hinduism och buddhism.  

 

 I kapitlet om judendomen så läggs det största fokuset på historien om gud, 

Abraham, heliga skrifter, de olika inriktningarna, synagogan och högtider. Kapitlet 

pratar om regler, riter och traditioner och lyfter att olika riktningar har olika synsätt 
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på saker och ting och vissa är mer moderna och anpassar sig efter 

samhällsutvecklingen. Kapitlet lyfter dock ingenting om individuell religion.  

 

Kapitlet om kristendomen följer samma spår, fokus i kapitlet hamnar på att 

förmedla kristen historia och kristna traditioner. Kapitlet lyfter saker som Jesus, 

heliga skrifter, de olika inriktningarna, kyrkor, att leva som kristen etcetera. De 

poängterar också splittringen mellan de olika kristna kyrkorna och dess syn på saker 

så som homosexualitet, preventivmedel och kvinnliga präster. De lyfter även 

kristendomen i Sverige både historiskt och nu och lyfter därmed kristendomen 

minskade dominans i det svenska samhället men att många kristna traditioner 

fortfarande kvarstår de poängterar till exempel att ”bara två ’röda dagar’ har ett 

annat ursprung” (Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018, 172).   

 

Kapitlet om islam har samma uppbyggnad som judendomen och kristendomen. Det 

fokuserar mycket på tron, profeten Muhammed, koranen, heliga texter och olika 

tolkningar, plikten, högtider. Det ges också mycket utrymme för diskussion om 

kvinnor och män och de olika sätt för kvinnor att dölja sina kroppar. Kapitlet lyfter 

också diskussionen kring att detta av vissa ses som ett förtryck av kvinnor medan 

många muslimer inte alls har den uppfattningen. I denna diskussion som lyfts vad 

som framstår vara ett uttalande från en muslimsk kvinna som utrycker sina tankar 

kring att bära hijab (Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018, 187).  

 

Kapitlet om hinduismen fokuserar även det på religionens grundtankar och lyfter 

saker så som, läran, reinkarnation, själen, karma, kastsystemet, gudar och gudinnor, 

heliga texter, inriktningar och högtider. Kapitlet lyfter också hur religionen som 

förhåller sig till texter och traditioner som är flera tusen år gamla men att ”när 

världen förändras, har också olika uttryck och företeelser i religionen förändrats” 

(Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018, 249).  

 

Avslutningsvis så presenteras kapitlet om buddhismen. Även detta kapitel följer 

samma mönster det lyfter Buddha och hans lära, den åttafaldiga vägen, det eviga 

kretsloppet, karma, heliga skrifter, de olika inriktningarna, regler, klosterlivet, 

tempel, högtider. Kapitlet lyfter också att spridningen av buddhismen till 

västvärlden har också lett till en skillnad i hur man ser på religionen i västvärlden i 

jämförelse med hur man ser på den i Asien.  

 

Jobba med religion  

Upplägget i Jobba med religion (Binkemo & Brolin 2016) skiljer sig lite i 

jämförelse med de andra. Denna bok har bara två kapitel rörande världsreligionerna, 

ett för de abrahamitiska religionerna och ett för hinduism och buddhism. Dessa 

kapitel presenterar det gemensamma för religionerna och sedan de enskilda 

religionernas grundtankar och hur religionen ser ut idag.  

 

Judendomen presenteras historiskt från Abrahams första kontakt med Gud och 

sedan följer en beskrivning kring religionens utveckling. Förintelsen och Israel-

Palestinakonflikten lyfts och dess konsekvenser för judarna förklaras. Efter den 

historiska genomgången så presenteras judendomens grundtankar, här lyfts till 

exempel, gud, heliga skrifter och människosynen. Efter att religionens grundtankar 

presenterats så skrivs det om judendomen idag. I denna del av texten så förklaras 
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huvudinriktningarna inom religionen, olika tolkningar av Toran, religion och 

samhälle, de olika synerna på sexualitet, högtider och traditioner och regler.  

 

Kristendomen presenteras även den historiskt och dess utveckling från judendomen 

förklaras, nya testamentet och dess vikt för religionen får stort utrymme. 

Kristendomens stora spridning förklaras även den. I delen om kristendomens 

grundtankar så lyfts treenigheten, heliga texter och människosynen. I delen om 

kristendomen idag så presenteras, huvudinriktningarna, samhälle och etik, religion 

och politik, sekularisering, sexualitet, traditioner och högtider. Även denna del 

poängterar att det finns många olika synsätt på tillexempel sexualitet baserat på 

vilken inriktning man följer.  

 

Islam presenter även den ur ett historiskt perspektiv som börjar med att förklara 

profeten Muhammeds uppenbarelse från Gud. Islams expansion runtom i världen 

förklaras, kapitlet lyfter även att islams inflytande minskade under 1700–1800-talet 

när kristna kolonialmakter spred sig över världen (Binkemo & Brolin 2016, 95). 

Islams grundtankar presenteras och här skrivs det om deras syn på Gud, 

Muhammed, människosynen och heliga skrifter.  I delen om islam idag så beskrivs 

deras huvudinriktningar, regler, dess inflytande, kvinnor och män, månggifte, 

traditioner och högtider.  

 

Hinduismen beskrivs först ur ett historiskt perspektiv. De tankar och traditioner som 

den delar med buddhismen förklaras, detta rör till exempel tidsuppfattningen, 

andlig grund, indiska halvön, Dharma, yoga och meditation, återfödelse och karma. 

Hinduismens utveckling beskrivs och likaså dess spridning. Sedan beskrivs 

hinduismens grundtankar, här lyfts dess tankar kring Gudar, Gudinnor och avatarer, 

polyteism, människosyn, världssjälen och heliga skrifter. Sedan så diskuteras 

hinduismen idag, här lyfts olika inriktningar, samhälle och etik, kastsystemet, etik, 

traditioner och högtider.   

 

Buddhismens utveckling beskrivs, här diskuteras Buddha, dess spridning, dess 

anpassning till lokala religioner eller folktro, dess tolkningar i västvärlden. 

Buddhismens grundtankar beskrivs sedan, deras syn på det gudomliga, 

människosynen, munkar och nunnor, de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga 

världen, nirvana och heliga skrifter. Följt av detta kommer en del om buddhismen 

idag, här skrivs det om dess olika inriktningar, buddhister i väst, dess spridning, 

samhälle och etik, regler, samlevnad och sexualitet, traditioner och högtider och 

meditation.   

 

4.2. Analys 

 

Detta avsnitt syftar till att analysera resultatet av innehållsanalysen på tre läroböcker 

i religionskunskap för gymnasiet utifrån Robert Jacksons tolkande ansats. Analysen 

syftar till att se om religioner förklaras som bundna eller flexibla trossystem utifrån 

Jacksons (2009) tre begrepp, tradition, grupp och individ. Jackson menar att dessa 

begrepp bidrar till en mer representativ religionsundervisning. I min tolkning av 

Jacksons tolkande ansats och hans tre begrepp så utgår jag från att om de tre 
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begreppen representeras i läroböckerna så kan man se presentationen av 

religionerna som flexibla. Alltså, i denna analys så kommer flexibilitet i läromedel 

att kopplas till att alla tre begrepp inkluderas i läroböckerna.  

 

Begreppet tradition syftar på religiösa koncept (Jackson 2009, 2). Detta är något 

som alla tre läroböcker gör kring alla världsreligioner, deras historia, grundtankar, 

traditioner, urkunder, gudar etcetera presenteras utförligt.  

 

Begreppet grupp dyker också upp genomgående i texterna, grupperna i dessa 

sammanhang är de olika inriktningarna som lyfts. Detta görs i alla böcker och i 

presentationen av alla världsreligioner. De olika inriktningarna lyfts och olikheter 

förklaras. I samtalet om olika religiösa grupper så diskuteras ofta de olika synsätt 

på tillexempel homosexualitet, abort, kvinnliga präster etcetera. I dessa 

diskussioner så blir det tydligt att de olika inriktningarna inom religionerna är olika 

liberala, då vissa grupper helt är emot och hänvisar till sina urkunder medan andra 

grupper inom samma religion har mer liberala tolkningar av urkunden och är mer 

accepterande. Att lyfta dessa urkunder och deras olika tolkningar på moderna frågor 

gör det som Jackson ser som önskvärt, det presenterar religioner som mer flexibla 

trossystem, i alla fall vissa inriktningar.   

 

Det sista begreppet som Jackson lyfter och som han ser som viktigt för 

representationen av religion är individ.  Detta koncept saknas i princip helt och 

hållet i alla tre läroböcker. Den enda gången som man argumentera för att 

representationen av individ är i religion 1 (Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018). 

Detta är i samtalet om kvinnor i islam där det står ”jag visar min tillhörighet genom 

att bära hijab, och det gör jag som stark, stolt och självständig kvinna” (Göth, 

Lycken Rüter & Wirström 2018, 187). Detta låter som ett citat från en muslimsk 

kvinna men texten ger igen kontext gällande vem som gjort uttalande eller i vilket 

sammanhang, men som det är formulerat så ger det en viss känsla av en individuell 

relation till religionen.  

 

Således, utifrån Jacksons tre begrepp så kan man inte säga att dessa läroböcker är 

uppfyller Jacksons kriterier för representativitet. Men detta i sig behöver inte betyda 

att religionerna presenteras som bundna trossystem. Det finns delar av texterna i de 

studerade läroböckerna som antyder på att religionerna är flexibla och anpassar sig 

till samhällets utveckling. Nedan följer ett urval av citat från läroböckerna för att 

visa på den flexibilitet som presenteras kring religionerna.  

 
”Uppfattningen att homosexualitet är något otillåtet, har förändrats i många samhällen sedan 

slutet på 1900-talet, men långt ifrån alla. Kristna trossamfund förhåller sig på olika sätt till 

HBTQ-rättigheter och möjligheten för homosexuella att leva som öppet par och gifta sig 

kyrkligt. Några protestantiska samfund har, som Svenska kyrkan, en vigeslordning för 

samkönade par” (Binkemo & Brolin 2016, 122). 

 

I citatet ovan så presenteras en bild av kristendomen som delvis föränderlig där ett 

bundet trossystem har påverkats av samhället och delar av det har visat sig vara 

flexibla i sin tro och anpassat sig. Men som citatet också förklarar så gäller inte 

detta för hela religionen utan för vissa inriktningar eller samfund.  

 
”Att leva som hindu innebär att man måste förhålla sig till texter och traditioner som ibland 

är flera tusen år gamla. Men världen förändras ständigt. Genom århundrandena har nya 

rörelser, nya sätt att tänka och leva kommit in i den hinduiska traditionen. När världen 
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förändras, har också olika uttryck och företeelser i religionen förändrats” (Göth, Lycken 

Rüter & Wirström 2018, 249). 

 

Det ovanstående citatet speglar det som tidigare har lyfts. Religionen har varit 

tvungen att anpassa sig och forma sig efter samhällsutvecklingen. Citatet lyfter inga 

specifika förändringar i religionen eller tron men visar på en flexibilitet i relation 

till samhällsutvecklingen.  

 
”Reformistiska judar menar att man inte behöver hålla lika strikt på äldre judiska regler och 

att man ska anpassa judendomen till vardagslivet. Inom denna riktning har det funnits 

kvinnliga rabbiner sedan 70-tealet. Man har också en tolerant inställning till homosexuella 

judar och det finns möjlighet för homosexuella att ingå äktenskap enligt traditionella judiska 

företeelser” (Mattsson Flennegård & Eriksson 2012, 224). 

 

Citatet gällande reformistiska judar visar på att hur en religion kan delas upp baserat 

på en vilja att utvecklas eller en vilja att bevara traditioner. Även detta citat visar på 

en viss flexibilitet i religionen.  

 
”Man kan gå på puja på nätet, delta i bhaktigudstjänster och diskutera andliga frågor med 

gurun-on-line. Det spelar ingen roll om man bor i Bangalore, Skellefteå eller Sydney. 

Hinduismen sprids i hela världen, och hela världen påverkar hinduismen” (Göth, Lycken 

Rüter & Wirström 2018, 254).” 

 

Citatet ovan visar på en förändrande mer tillgänglig religion som tillåter folk 

världen över att ta del av dess traditioner. Detta visar också på en viss flexibilitet i 

förhållande till religionen, men förvisso inte i förhållande till tron.  

 
”Hur ser en katolik på homosexualitet? Vad säger en katolik om att använda kondomer? 

Svaret på frågan är att det beror på vilken katolik man frågar” (Göth, Lycken Rüter & 

Wirström 2018, 159). 

 

Citatet ovan visar på att det kan finnas individuella tolkningar inom religionerna 

vilket utifrån Jacksons tolkande ansats är önskvärt. Dock så lyfter det inte några 

individuella åsikter utan bara att troende kan ha individuella åsikter som inte alltid 

står i linje med kyrkan.  

 

Dessa citat visar på en flexibilitet av tradition och grupp men för att presentationen 

av religionen ska ses som flexibel utifrån Jackson teori så behövs det representation 

av individ. 

4.3. Slutsatser 

 

Den första forskningsfrågan i denna studie var gällande hur mycket utrymme de 

olika världsreligionerna får i de tre studerad läroböckerna. Denna fråga svarades på 

genom att procentuellt räkna ut hur mycket utrymme religionerna får i varje bok.  

Detta presenterades i tabell 1–3 i kapitel 4.1.1. Som man kan se i dessa tabeller så 

får kristendomen mest utrymme i böckerna söka svar (Mattsson Flennegård & 

Eriksson 2012) och religion 1 Göth, Lycken Rüter & Wirström 2018). Men i boken 

Jobba med religion (Binkemo & Brolin 2016) så är det islam och buddhism som 

får det främsta utrymmet. Att kristendomen gavs det främsta utrymmet i två av tre 

böcker var inte förvånande utifrån förarbetet i denna studie. Som nämnt i 
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inledningen så är kristendomen den enda religion som nämns vid namn i 2011 års 

läroplan för gymnasiet och läroplanen beskriver också hur att undervisningen ska 

förmedla de kristna traditioner som ligger till grund för vårt samhälle. Med detta i 

åtanke så är det inte förvånande att kristendomen ges ett större utrymme i två av 

läroböckerna.  

 

Det är svårare att komma till en slutsats gällande den andra forskningsfrågan som 

berör huruvida religionerna presenteras som bundna eller flexibla trossystem. I 

resultatet så har huvuddragen i varje kapitel rörande världsreligionerna i de tre olika 

läroböckerna kort presenterats. I analysen så lyfts några citat fram ur böckerna för 

att visa på viss flexibilitet. Jacksons tre begrepp tradition, grupp och individ 

studeras också i analysen. Utifrån resultatet och analysen så måste jag ändå dra 

slutsatsen att religionerna presenteras som bundna trossystem.  

 

Jag har kommit fram till denna slutsats baserat på ett flertal olika kriterier. Det 

främsta av vilket är den i princip totala avsaknaden av individ i läroböckerna. Det 

finns absolut representation av flexibilitet i religionerna i läroböckerna, det finns 

flera exempel på detta presenterade i kapitel 4.2. Detta i min åsikt överväger dock 

inte det faktum att det inte finns några exempel på individuell religion i böckerna. 

Hade böckerna inkluderat en del i varje kapitel som representerar människors 

individuella tro och hur det tar uttryck i deras vardag så hade böckerna på ett mer 

representativt sätt visat på religionernas flexibilitet.  

 

Böckerna visar på en viss flexibilitet när det kommer till hur olika religiösa grupper 

har förhållit sig till etiska dilemman i modern tid och att individer kan ha åsikter 

som står i kontrast till den religion de tillhör.  Men med hjälp av begreppet individ 

och faktisk representation av individers åsikter och hur de förhåller sig till sin tro 

så hade presentationen av religionerna setts som mer flexibla istället för bundna 

trossystem.  

Den tredje forskningsfrågan menar att svara på huruvida kristendomen har en 

särställning i de studerade läroböckerna eller inte. Till att börja med så visar tabell 

1–3 i kapitel 4.1.1 att kristendomen redan har en särställning när det kommer till 

utrymmet i böckerna. Syftet med den tredje forskningsfrågan är dock att se om 

religionen presenteras på ett annat sätt än de övriga världsreligionerna. I sin helhet 

så är representationen av kristendomen densamma som de andra religionerna, dess 

historia, grundtankar, högtider, heliga skrift, traditioner etcetera lyfts precis som 

med resterande religioner. Den främsta skillnaden är att kristendomen mer ofta 

presenteras i en svensk kontext, fler paralleller mellan kristendomen och det 

svenska samhället och dess traditioner dras. I Religion 1 så tillägnas ett helt avsnitt 

åt att diskutera kristendomen i Sverige, något som inte lyfts i kapitlen om de andra 

religionerna. I söka svar så avslutas varje kapitel med ett avsnitt om religionens roll 

i Sverige men när det kommer till kristendomen så nämns dess relation till svensk 

historia och det svenska samhället överlag genomgående i kapitlet. Alltså, 

kristendomen får en viss särställning i böckerna men detta i sig behöver inte vara 

problematiskt utifrån representationen. I läroplanen för religionskunskap 1 så 

beskrivs ämnets syfte där står det följande ”kunskaper om samt förståelse för 

kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat 

den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011, 

1). Avslutningsvis, absolut så får kristendomen en viss särställning i läroböckerna 
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men detta är mest troligt baserat på den roll som kristendomen har i läroplanen 

snarare än författarnas egna preferenser.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Detta kapitel kommer att diskutera studiens styrkor och svagheter, dess bidrag till 

forskningsområdet och ge förslag på vidare studier inom det aktuella 

forskningsområdet.  

 

Teoretisk reflektion  

Den aktuella studien har utgått från Robert Jacksons tolkande ansats, detta är en 

normativ teori. En normativ teori är en teori som förklarar vad som bör göras 

(Badersten 2006, 33). Jackson är mycket tydlig med hur han tycker att undervisning 

i religion bör läggas upp och utifrån hans teori så har analysen visat att de studerade 

läroböckerna inte följer hans modell och därmed inte är representativa för 

religionerna de presenterar. I min åsikt så för den tolkande ansatsen fram många 

viktiga poänger som jag tycker bör inkluderas i religionsundervisning. En 

ytterligare teori som i min åsikt skulle kunna kombineras med den tolkande 

ansatsen är teorin om levd religion. Levd religion har blivit ett populärt 

forskningsfält förklarar Daniel Enstedt och Katarina Plank (2018). Levd religion är 

en term som syftar till hur människor faktiskt utövar, praktiserar och lever sin 

religion (Enstedt & Plank 2018, 9). Levd religion utgår från att utövare av 

religioner sällan lever som de lär och att vad som står i religiösa skrifter, dogmer 

och lagar säger väldigt lite om hur människor förhåller sig till dem (Enstedt & 

Plank 2018, 9). Således, att kombinera levd religion och den tolkande ansatsen som 

teoretisk bakgrund i en studie om representation i läroböcker. 

  

Metodisk reflektion 

Metoden som användes för den aktuella studien var en kvalitativ innehållsanalys 

med viss kvantifiering för att kunna besvara forskningsfråga ett. Denna metod 

fungerade bra för att svara på studiens syfte och gav användbara verktyg inför 

materialinsamling samt för hanteringen av materialet. Denna metod används främst 

i syfte av att räkna förekomsten av vissa företeelser i texter (Boréus & Bergström 

2012, 50). Detta hade kunnat göras med en studie av detta syfte också, genom att 

till exempel mäta förekomsten av begreppen tradition, grupp och individ i 

läroböckerna. Detta hade dock varit mer komplext då orden kan förekomma utan 

att referera till Jacksons tre begrepp och just orden tradition, grupp och individ 

behöver inte användas för att referera till dessa fenomen.  

 

Ett flertal validitetskriterier har tagits i åtanke i denna studie. Detta har berört allt 

från val av material till val av metod och hur denna metod har hanterats. Jag har 

försökt att vara så opartisk som möjligt i min studie. Det skulle dock vara felaktigt 

av mig att påstå att studien inte alls kan vara färgad av mina förkunskaper eller min 

uppfattning om samhället. Jag, precis som alla andra har förkunskaper, åsikter och 

erfarenheter som kan påverka min tolkning av materialet, teorin eller andra källor 

jag använt i min studie. Jag har dock försökt att göra mig medveten om dessa för 

att inte låta de färga min studie.  
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Empirisk reflektion  

I detta avsnitt lyfter jag upp några av studierna som presenterades i 

forskningsgenomgången och sätter dem i relation till resultatet av den aktuella 

studien. Jag har valt ut de studier där resultatet av den aktuella studien kan ses som 

jämförbart eller åtminstone kompletterande till den tidigare forskningen.  

   

Den aktuella studien har en del likheter till studien genomförd av Vestøl (2013) 

som presenterade i forskningsgenomgången. Även resultatet påminner om Vestøls. 

Vestøl kom i sin studie fram till att norska läroböcker ger bibeln en avsevärt större 

roll i läroböckerna än heliga texter från de andra världsreligionerna (Vestøl 2013, 

92). Samt att Kristendomen och judendomen går mycket mer utrymme för till 

exempel historia, något som enligt Vestøl ger en bredare bild av religionerna 

(Vestøl 2013, 92). Den aktuella studien har konstaterat att kristendomen oftast ges 

mer utrymme i läroböckerna och att den i jämförelse med de andra religionerna 

presenteras som närmare och mer bekant i relation till det svenska samhället. Alltså 

har båda dessa studier visat att läroböckerna tenderar att vara partiska mot 

kristendomen.  

 

Berglunds studie lyfter också viktiga poänger som vi kan se tydligt i resultatet av 

den aktuella studien. Berglund skriver att en religionskunskapsbok ofta säger mer 

om landet den är skriven i än religionerna som den faktisk presenterar. Detta för att 

författarna är påverkade av den syn på religion och kultur som finns i det samhälle 

de lever i och att detta i sin tur leder till att läroböckerna påverkas (Berglund 2014, 

7). Även detta kan vi se i den aktuella studien, det finns en partiskhet mot 

kristendomen i läroböckerna men detta är i sin tur en förlängning av partiskheten 

som finns i både läroplanen och i det svenska samhället överlag.  

 

Bidrag  

I min mening så har den aktuella studien gett ett intressant perspektiv hur man kan 

se på presentationen av världsreligionerna som bundna trossystem baserat på 

Jacksons tolkande ansats. Studiens resultat har även visat på att svenska läroböcker 

har en tendens att vara partiska jämtemot kristendomen både när det kommer till 

utrymme och när det kommer till att ställa religionen i relation till samhället.  

 

Förutom att bidra till forskningsområdet så kan studien användas för att hjälpa 

lärare i religionskunskap att göra sin undervisning mer representativ. Med insikten 

att läroböckerna inte alltid presenterar religionerna på ett önskvärt sätt så kan lärare 

mer noga välja material till klassrummet. Detta genom att antingen välja mer 

representativa läroböcker eller att genom att komplettera läroböcker främst när det 

kommer till den individuella religionen för att porträttera religioner som flexibela 

trossystem.  

 

Avslutande reflektioner 

Som alla studier som genererat resultat så leder detta resultat i sin tur till fler frågor. 

Jag tror att detta forskningsområde har oändlig potential och kan närmas på många 

olika sätt för vidare bidra till forskningsområdet. Förslagsvis så skulle man kunna 

studera fler läroböcker i en mer omfattande studie för att se om resultatet består. 

Man skulle även kunna applicera studien på andra typer av läromedel. Eller till och 

med observera lektioner för att studera hur representationen kommer till uttryck i 

undervisningen. Det hade även varit mycket intressant att genomföra denna studie 
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internationellt genom att titta på läroböcker i andra länder, antingen andra länder 

som också har haft kristendom som statsreligion eller på länder med andra religiösa 

traditioner för att se om resultatet ser likadant ut.  

 

.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, denna studie syftade till att svara på om läroböcker för 

religionskunskap 1 i gymnasiet presenterar världsreligionerna som bundna eller 

flexibla trossystem. Ett ytterligare syfte var att undersöka om kristendomen ges en 

särställning i de undersökta läroböckerna. För att svara på detta syfte så 

formulerades tre forskningsfrågor dessa var, vilket utrymme de olika 

världsreligionerna får i läroböckerna, om världsreligionerna presenteras som 

bundna eller flexibla trossystem baserat på Robert Jacksons tolkande ansats och om 

kristendomen får en särställning i läroböckerna. Materialet som studerats är tre 

läroböcker för religionskunskap 1 i gymnasiet, alla tre böcker är skrivna av olika 

författare, publicerade av olika förlag och skrivna efter 2011 då den aktuella 

läroplanen trädde i kraft. Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys med 

viss kvantifiering för att svara på första forskningsfrågan.  

 

Det teoretiska perspektiv som använts i denna studie såväl för att formulera 

forskningsfrågor som att analysera resultatet är Robert Jacksons tolkande ansats. 

Specifikt så har studien tagit fasta på hans synsätt hur man bör undervisa religion 

för att göra den mer representativ genom att undersöka om religionerna presenteras 

som fasta eller bundna trossystem genom att titta på hur tradition, grupp och individ 

presenteras i läroböckerna.  

 

Utifrån det resultat som presenterats så kunde även slutsatser dras gällande alla 

forskningsfrågor. Gällande den första forskningsfrågan kring utrymmet som de fem 

världsreligionerna fått i läroböckerna så kunde det konstateras att kristendomen mer 

ofta än inte får mest utrymme i läroböckerna. Angående forskningsfråga två så var 

det svårare att dra några exakta slutsatser. Men baserat på min tolkning av Jacksons 

tolkande ansats så konstaterade jag att presentationerna religionerna inte kan 

flexibla. Det finns vissa inslag av flexibilitet som kan hjälpa att ge en bredare bild 

av religionerna men den totala avsaknaden av individ innebär att man inte kan se 

detta som en flexibel presentation utifrån den tolkande ansatsen. Slutsatserna som 

dragit gällande forskningsfråga tre är att kristendomen får en viss särställning i 

läroböckerna men att detta i sig inte behöver betyda att det är författarna som aktivt 

väljer att visa en partiskhet jämtemot kristendomen. Detta har istället krediterats till 

den särställning som kristendomen har i läroplanen.  
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Bilagor 

 

Söka svar:  

1 sida = 0,3% 

Religionerna i öst: 2 sidor = 0,6% 

Hinduism: 26 sidor = 7,8% 

Buddhism: 22 sidor = 6,6% 

Religioner i väst: 23 = 6,9% 

Judendom: 30 = 9% 

Kristendom: 40 =12% 

Islam: 34 =10,2%  

 

Religion 1: 

1 sida = 0,3% 

De abrahamitiska religionerna: 13 sidor = 3,9% 

Judendom: 29 sidor = 8,7% 

Kristendom: 37 sidor = 11,1% 

Islam: 29 sidor = 8,7% 

Asiatiska religioner: 9 sidor = 2,7% 

Hinduism: 35 sidor = 10,5% 

Buddhism: 29 sidor = 8,7%  

 

Jobba med religion:  

1 sida = 0,4% 

Abrahamitiska religioner: 17 = 6,8% 

Judendomen: 14 = 5,6% 

Kristendom: 15 = 6% 

Islam: 20 = 8% 

Hinduism och buddhism: 11 = 4,4% 

Hinduism: 20 = 8% 

Buddhism: 17 = 6,8% 

 

 

 
 

 

 

 


