
UPPSALA UNIVERSITET     2010HT4644 

INSTITUTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNING 

EXAMENSARBETE HT-2012 

 

 

 

 

 

EN KRITISK LÄROMEDELSANALYS 

En studie av 10 läroböcker från 1995 till 2005 i religionskunskap på 

grundskolans senare del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare       Handledare  

Mohammed Zakholi     Jörgen Mattlar 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning      1 

2. Bakgrund     1 

- Bakgrund i Sverige    2 

- Problemformulering    3 

3. Övergripande syfte och frågeställning    4 

4. Avgränsning     5 

5. Metod      5 

- Diskurs      6 

- Norman Fairclough och språkets betydelse   7 

- CDA – Critical Discourse Analysies    7 

- Språkliga verktyg – Transitivitet och modalitet   8 

- Teoretiska utgångspunkter – den andre    9 

6. Tidigare uppsatser     10 

7. Tidigare forskning     10 

8. Kort presentation av läroböckerna    11 

9. Kvalitativ analys av läroböckerna    13 

- Lärobok från 1995    13 

- Lärobok från 1996    16 

- Lärobok från 1997 A    16 

- Lärobok från 1997 B    17 

- Lärobok från 1998    19 

- Lärobok från 1999    19 

- Lärobok från 2002    19 

- Lärobok från 2004 A    21 

- Lärobok från 2004 B    21 

- Lärobok från 2005    22 

10. Resultat av den kvalitativa delen av uppsatsen   23 

11. Resultat av den kvantitativa delen av uppsatsen   26 

12. Slutsats      28 

13. Förslag på vidare forskning     30 

14. Referenslista           31 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

I denna uppsats har jag, både kvalitativt och kvantitativt, undersökt 10 läroböcker i 

religionskunskap i grundskolans senare del. Mitt undersökningsområde har varit katoliker och 

katolicismen. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka diskurser av katoliker och 

katolicismen som framträder i läroböckerna i religionskunskap för våra elever på 

grundskolan. För att kunna göra en sådan analys har jag använt mig av Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys och Masoud Kemalis teori om ”den andre”.  

Faircloughs språkliga verktyg som transitivitet och modalitet har använts för att kunna syna 

om det förekommer några värderingar om katoliker och katolicism. Men även om vi kan 

utröna vem det är som står för denna värdering, dvs. är det läroboken som står för denna 

värdering eller försöker läroboken att dölja värderingen så att läsaren inte får reda på vem det 

är som står värdering/åsikten.  

I och med denna undersökning har jag kommit fram till att läroböckerna beskriver 

katolicismen på olika sätt – alltså att diskurserna ser olika ut beroende på vilken lärobok vi 

läser. I resultatdelen kom jag bland annat fram till att katoliker i Latinamerika kunde 

beskrivas på följande sätt: ”Kristendomen håller på att få ett nytt mer solbränt ansikte och är 

inte längre främst den vite mannens religion som någon har sagt”. Ett annat exempel på hur 

katolicismen beskrivs är följande: ”I vissa frågor har katolska kyrkan än idag en 

´gammaldags´ och sträng uppfattning”. Då läroboken beskriver den katolska läran som 

gammaldags och sträng så följer en personlig åsikt/värdering av katolicismen vilket kan 

tendera att påverka läsaren. Detta kunde jag koppla till både Fairclough och Kemalis teorier,  

Rent kvantitativt har jag även kommit fram till att läroböckerna ger varierande utrymme till 

katolicismen. Vissa läroböcker ägnade inga sidor åt katolicismen medan andra ägnade en 

halvsida, andra hela 19 sidor. Detta kan bli problematiskt då en lära som funnits i ca 2000 år 

ska förklaras på en halvsida. Alla läroböcker hjälpte mig inte att besvara min frågeställning. 
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1. Inledning  

 

När jag blickar tillbaka på min Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på de olika skolorna 

kan jag inte komma bort från tanken på hur beroende jag var av läroboken. Inte en enda 

lektion planerades eller hölls utan lärobokens närvaro. Eleverna hade för det mesta något att 

göra tack vare läroboken och bara det att läroboken höll eleverna disciplinerade, lugna och 

tvingade dem att arbeta var mycket tillfredsställande för mig. Läroboken var som en räddning 

och underlättade arbetet för min del som lärarpraktikant och jag gick runt och hjälpte till efter 

bästa förmåga och kände mig ganska nöjd med mitt arbete som lärare, ”jag” hade ju kontroll 

över klassen och ”jag” skapade en lugn och fridsam arbetsmiljö för eleverna. När jag ville 

känna mig extra duktig så kunde jag skriva instuderingsfrågor till eleverna som de skulle 

besvara hemma, nu hade jag ju också gett dem hemläxa, vilket en lärare ska göra tänkte jag 

stolt för mig själv och självfallet utgick instuderingsfrågorna från läroboken. Det hände också 

ibland att jag ville använda mig av mina färska kunskaper från lärarutbildningen direkt i 

klassrummet som handlade om att variera undervisningen. Då delade jag in klassen i mindre 

grupper för att eleverna sedan skulle presentera/hålla ett muntligt framträdande, och ja, de 

hade läroboken till sitt förfogande inför sitt muntliga framträdande.  

Om jag under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) ägnade eftertanke åt vad 

för fakta som togs upp i läroböckerna eller hur dessa fakta presenterades, så kan jag erkänna 

att jag inte besvärade mig särskilt mycket över den delen. Det var inte så viktigt just då. Den 

bok som räddat mig så många gånger, som varit mig trognare än min närmaste vän, som gjort 

så att jag inte behövt skämmas inför eleverna vad gäller faktafrågor, som jag vänt mig till för 

att rådfråga om hjälp och som aldrig tänkt tanken på att avvisa mig, som aldrig tvekat eller 

nekat mig inträde, som funnits där vid min sida hela tiden så väl dag som natt, den boken 

skall, med all respekt och ödmjukhet, nu undersökas, granskas, prövas, ifrågasättas och ställas 

inför rätta. Det som skall granskas är hur katolicismen presenteras för våra elever på 

grundskolans senare del. 

 

2. Bakgrund 

 

Någon gång för ca 2011 år sedan föddes Jesus Kristus, Gud, Guds son, profet eller Messias 

för att sedan komma att försvinna några år senare, död eller upptagen till himlen får du själv 

avgöra. Jesus Kristus förblev inte en okänd person/figur som kom att lämna denna värld utan 

att ha lämnat avtryck efter sig, i synnerhet inte i Europa och på den västra delen av 

världsklotet. Efter att kristendomen hade börjat sin vandring som en främmande och förföljd 

religion av romarna kom den senare att bli statsreligion i romarriket. Senare delades 

romarriket i Väst- respektive Östrom detta skedde år 395. År 476 föll Västrom och mycket 

långt senare skulle Östrom komma att falla 1453. Västrom skulle komma att styras av 

katolicismen medan Östrom skulle komma att präglas av den ortodoxa kyrkan, sedermera 

skulle Sverige komma att bli protestantiskt tack vare eller på grund av, återigen bestämmer 

du, vår dåvarande kung Gustav Eriksson Vasa enligt vad historien förtäljer oss. Katolicismen 

med sitt säte i Rom gjorde och gör anspråk på att vara den allmänna kyrkan, den kyrka som 

Jesus ombad Petrus att leda och sprida vidare. Och visst har den katolska kyrkan spridits till 

olika delar av världen, majoriteten av katoliker finns i Sydamerika, dock har Påven sitt säte i 

Europa i världens minsta stat nämligen Vatikanstaten.  

 



 
 

Vad hände i Tyskland? 1495 spikade Martin Luther sina 95 teser/invändningar på 

slottskyrkoporten i Wittenberg i Tyskland mot kyrkans religiöse och världslige ledare påve 

Leo X.1 Luther kritiserade den katolska läran för att inte rätta sig efter bibeln och Guds ord. 

Luther var inte mild i sin kritik, han anklagade Påven i allmänhet men den katolska läran i 

synnerhet för att hålla på med saker som inte var sanktionerade i bibeln, t.ex. säljandet av 

avlatsbrev för att människor inte skulle hamna i skärselden. Detta förargade Påven som ansåg 

att hans intentioner var goda, han hjälpte ju människor att inte hamna i elden samtidigt som 

han behövde pengar för att bygga sin kyrka. Sedermera ledde detta till att Påven sände en 

bulla till Luther och i och med den bannlystes han och blev fredlös. Luther brände bullan och 

tog inte tillbaka sina anklagelser mot Påven och kyrkan. Luther var en envis, troende och 

gudsfruktig (katolik) kristen som inte skulle vika sig i första taget, han menade att det var tron 

och tron allena som skulle rädda en kristen och inte genom att köpa sig fri. Lite enkelt kan 

man säga att de som protesterade mot katolicismen sedermera kom att kallas för protestanter.2  

 

Bakgrund i Sverige 

 

Vad hände med katolikerna i Sverige? Som nämnts ovan så införde Gustav Eriksson Vasa 

protestantismen i Sverige. Två anledningar har diskuterats till Gustav Vasas handlande. Den 

ena var att han införde läran för att han var övertygad av det Luther proklamerade, den andra 

att han såg sin chans att komma över kyrkans förmögenheter och på så sätt öka sitt politiska 

inflytande både inrikes och utrikes. 

1500-talet kom att präglas av maktskifte (både på det religiösa och politiska planet) i Sverige 

och makten låg nu hos Gustav Vasa som hade annekterat kyrkans egendom och styrde över 

den som han önskade. Enligt Luther skulle ju kejsaren eller kungen vara guds företrädare på 

jorden och kyrkan skulle vara underställd denne, vilket passade kungen Vasa utmärkt. Efter 

mötet som hölls i Uppsala 1593 fick ingen svensk medborgare tillhöra något annat samfund 

än Svenska kyrkan. Katolikerna hade två val att göra, antingen antog de den nya läran och 

skulle framöver inte se Påven som sin auktoritäre ledare och förbli kvar i landet eller så skulle 

de ut/avvisas till ett annat land.3 Detta gällde dock inte bara katoliker, även judar hade samma 

problem som samerna som hade sin egen samiska religion. 

Under Karl XI: tid skulle Sverige komma att bli vad som kallas lutherskt renlärigt. Han var 

väldigt trogen den lutherska kyrkan och införde år 1686 en kyrkolag för att bland annat stärka 

och göra kyrkan enhetlig. Hur var det för den vanlige svensken under denna period? ”Den 

som vågade förkunna en avvikande tro eller konvertera till katolicismen dömdes till landsflykt 

eller livslångt fängelse”.4 Saken var klar och den enda tillåtna trosläran var den lutherska och 

ingen annan från maktens sida sett. Även under frihetstiden på 1730-talet när staten 

övervägde att inhämta arbetskraft till landet från till exempel katolska länder så var 

prästeståndet snabba med att avvisa detta beslut med motiveringen: ”Dessa utländska arbetare 

                                                           
1 Huruvida Martin Luther verkligen spikade upp sina 95 teser på slottskyrkoporten har diskuterats. För vidare 

läsning se t.ex. Jonathan Hills och Per Beskow (red) Den kristna kyrkans historia 2007 sid 250-251. Dock har 

det i samtliga läroböcker som jag har till mitt förfogande nämnts att han spikade upp sina 95 teser på 

slottskyrkoporten.. 
2 Jonathan Hills Den kristna kyrkans historia 2007 Per Beskow redaktör. Se även Lennart Husén och Leif Berg 

1995 Religion och liv 
3 Jonathan Hills Den kristna kyrkans historia 2007 sid 254 Per Beskow redaktör. Se även Catharina Broomé 

Katolicismen 1993 sid, 248 
4 Catharina Broomé Katolicismen 1993 sid, 248 



 
 

kunde bli en fara och frestelse för svenskarna att tvivla på och överge den gamla goda tron”.5 

1735 infördes även en förordning som innebar att den person som hade en annan religiös tro 

som avvek från statligt godkända kunde komma att bestraffas.6 Några år senare utfärdade 

dock Gustav III år 1781 ett toleransedikt där de utländska katolikerna i Sverige beviljades fri 

religionsutövning. De fick nu möjlighet att uppfostra sina barn i sin egen tro. Emellertid var 

det fortfarande förbjudet för infödda svenskar att besöka en katolsk gudstjänst.7 Det skulle 

dock dröja till hösten 1837 innan den första katolska kyrkan efter reformationen kom att stå 

klar. En av grundarna till kyrkan var drottning Josefina och den förste katolske biskopen efter 

reformationen var Jakob Lorenz Studach.8  

 

 

Problemformulering 

 

För inte så länge sedan, närmare bestämt fram till 1991 hade staten en större kontroll över 

läroböcker som fanns i skolan. Men i och med att Statens Institut för Läromedel (SIL) 

avvecklades upphörde statens kontroll och styrning av läromedel helt och hållet enligt, Boel 

Englund.9 Anna Johansson har följt statens kontroll av läroböcker från 1938 fram till 1991och 

efter att staten slutade kontrollera läroböcker så har idag bland annat marknaden ansvar för 

produktionen och innehållet i läroböckerna: ”Därmed är det idag upp till marknadens 

producenter och konsumenter att avgöra kvaliteten på de läromedel som används i skolan.”10 

Vad var det som skulle granskas? ”Det som skulle granskas var bland annat: bokens pris, 

omfång och disposition, överensstämmelse mellan kursmoment och kursplaner, språk (korrekt 

och anpassat till rätt ålder) samt objektivt och vederhäftigt innehåll.”11 Staten strävade efter 

att ha en likvärdig och enhetlig skola, och för att uppnå detta använde sig staten av bland 

annat läromedels kontroll. Denna process med avvecklingen av SIL går parallellt med att 

skolan nu blir mer decentraliserad under början av 1990- talet. Det finns en större och friare 

marknad som lärare kan vända sig till vad gäller läroböcker.  

Läroböcker är ett av flera alternativ som används av lärare i dagens skola för att förmedla 

”kunskap” till eleverna, tolka inte det enbart som att det är lärare som förmedlar kunskap till 

tomma kärl som ska fyllas, utan där läraren efter bästa förmåga skapar sammanhang där 

inlärning sker, många gånger används då läroböcker. Enligt Englund intar läroboken en 

central roll i den svenska skolan, den anses auktoritär och ifrågasätts sällan av lärare, elever 

och föräldrar.12 Ska vi som konsumerar innehållet i dessa läroböcker förbli passiva mottagare 

av innehållet? Kan vi som läser läroböckerna (eller annan litteratur över huvudtaget i skolan) 

utgå från att författarna är objektiva, kan man vara objektiv i den meningen att man är 

värdeneutral och inte innehar egna åsikter eller åsikter som tenderar att påverka 

faktainnehållet och då samtidigt den som läser? Hur som helst så måste ett urval av fakta 

kunskaper göras. 

                                                           
5 Ibid. Sid. 248 
6 http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/1701.htm nedladdat 20101212 
7 Catharina Broomé Katolicismen 1993 sid, 249 
8 Catharina Broomé Katolicismen 1993 sid, 250 
9 Englund, 2006, Läromedlens roll i undervisningen sid. 13 
10 Anna Harrie Johnsson Staten och läromedlen 2009 sid. 10  
11 Anna Harrie Johnsson Staten och läromedlen 2009 sid. 12-13 
12 Englund, 2006, Läromedlens roll i undervisningen sid. 25 

http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/1701.htm


 
 

Kjell Härenstam skriver i sin bok Kan du höra vindhästen angående urval av fakta att: ”Ett 

urval måste göras utifrån värderingar av vad som är mer eller mindre viktigt. 

Värderingsfrågan blir central också när det gäller sådant som man lite förenklat kan kalla 

”fakta” – kunskaper. Varje faktum innefattar mänskliga tolkningar, i vilka värderingar 

naturligtvis måste spela en stor roll. Kan något urval någonsin vara komplett?/.../ Det verkar 

rätt orimligt att föreställa sig att en läroboks begränsade utrymme i så fall skulle kunna räcka 

till”.13  

Läroboken är begränsad och all fakta om katolicismen kan inte tas med. Hur ska eleverna som 

läser läroboken förhålla sig till innehållet och de värderingar som kommer med men som 

kanske är dolda. Detta leder oss till den immanenta pedagogiken. Med det menas då en lärare 

förmedlar en viss fakta/kunskap så kan det vara så att läraren (eller läroboken) samtidigt lär ut 

något omedvetet och lite dolt. Det kan handla om värderingar, åsikter osv. som kan tendera att 

påverka eleverna. 

Boel Englund skriver: ” Begreppet immanent pedagogik har jag lånat från Per-Johan Ödman. 

Han kallar den smygande, oavsedda och omedvetna pedagogik som finns inneboende i 

situationer och handlingar”.14 Detta hänger med i undervisningen på ett omedvetet sätt. Likaså 

kan det vara med läroböcker, det kan finnas en dold mening som följer med vid läsningen, det 

kan vara medvetet eller omedvetet placerat i texten. Englund diskuterar detta utifrån Staffan 

Selanders bok ” Lärobokskunskap (1988)”.  

Englund som hänvisar till Selander menar att läroböcker kan ha en smygande men 

fundamental påverkan på läsaren.15 Denna påverkan är immanent, den är osynlig, sättet 

författare framställer viss fakta kan i grund och botten ses som objektiv men kan samtidigt 

också ha en dold agenda som följer med.  

Varför just katolicismen? Därför att en hel del forskning redan har gjorts inom 

läromedelsanalys, där olika författare har undersökt hur olika religioner presenterats i 

läroböckerna framförallt islam och andra världsreligioner har varit i fokus då.16  

Däremot har nästintill inget gjorts om hur katolicismen framställs i läroböcker. Därför anser 

jag det berättigat att undersöka hur och på vilket sätt denna lära framställs för elever i 

grundskolan. Mitt undersökningsområde kommer således att fokusera på diskursen av 

katolicismen.  

 

 

3. Övergripande syfte och frågeställning 

 

Det övergripande syftet med detta arbete är, som jag även nämnt ovan, att undersöka 10 

läroböcker som används eller har använts av skolelever i grundskolans senare del i ämnet 

                                                           
13 Härenstam 2000, Kan du höra vindhästen? Sid, 119 
14 Boel Englund 1999 Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande sid. 337 
15 Boel Englund 1999 Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande sid. 339  
16 Här utgår jag från Esaiasson (sidan 32 i metodpraktikan) där han diskuterar att det man valt att undersöka 

har försummats inom forskningen. Jag argumenterar för att detta specifika område inte undersökts tidigare 

eller så har jag inte funnit någon liknande forskning som undersöker hur katolicismen framställs i läroböcker 

på högstadiet, det kan vara så att jag missat det. Däremot finns det undersökningar om kristendomen, om 

katolicismen och om protestantismen jag hävdar ej det motsatta. Det finns även forskning som gjorts utifrån 

teorier och metoder som jag kommer att använda mig av, läromedelsanalys, diskursanalys osv. Däremot har 

jag ej kunnat finna forskning om hur katolicismen framställs gentemot protestantismen. 



 
 

religionskunskap. Syftet är att undersöka vilken bild eller diskurs som framträder i 

läroböckerna om just den katolska läran. Fokus ligger alltså på diskursen, vilka olika diskurser 

av katolicismen respektive katoliker synliggörs i läroböckerna? Syftet är även att undersöka 

rent kvantitativt hur många sidor som tillägnats katolicismen i läroboken som sedermera 

kommer att jämföras med antalet sidor som tillägnats den ortodoxa kyrkan.  

  

Min frågeställning är: 

- Vilka diskurser av katolicismen och katoliker framträder i läroböckerna utifrån 

Faircloughs kritiska diskursanalys och Kemalis teori om ”den andre”? 

- Om det finns en värdering i läroboken, framgår det då tydligt vem det är som står för 

värderingen? 

- Hur stor del (antal sidor) ägnas åt katolicismen respektive den ortodoxa läran i 

läroböckerna? 

 

4. Avgränsning 

 

För att klargöra för läsaren kommer undersökningen att ligga på katolicismen. Jag avgränsar 

mig här alltså till att undersöka 10 läroböcker från åren 1995-2005 och enbart undersöka hur 

diskursen av katolicismen framställs och ingenting mer. Anledningen till att jag avgränsar mig 

från 1995 är av att den nya läroplanen trädde i kraft 1994 (Lpo 94): ”Undervisningen skall 

vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som 

står för dem”.17 Detta gäller dock gymnasiet men jag vill hävda att det även bör gälla för 

grundskolans senare del. Anledningen till att jag börjar 1995 är att då bör läroboksförfattare 

ha haft tid på sig att utgå från Lpo 94 när de skrivit texterna i läroböckerna. Anledningen till 

att jag stannar 2005 är att jag vill att min undersökning skulle falla in under en tio års period. 

Detta gör att denna uppsats enbart kan tala något om denna period och inte generalisera eller 

uttala sig om hur det var innan 1995 eller efter 2005. Därför skall det, med tanke på den 

historiska bakgrunden i världen och i Sverige, bli intressant att undersöka läroböckerna 

gällande katolicismen. 

 

5. Metod  

 

Min metod kommer att utgå från en kvalitativ textanalys vilket mer specifikt innebär att jag 

kommer att göra en kritisk diskursanalys av 10 läroböcker för grundskolans senare del. Det är 

alltså innehållet som jag kommer att fokusera på. Jag kommer även att använda mig av en 

kvantitativ metod där jag synar hur stort utrymme katolicismen respektive den ortodoxa läran 

fått, dock kommer inte lika stort utrymme att ägnas åt den kvantitativa. Uppsatsen kommer att 

till mesta del utgå från kvalitativ textanalys. Det är helheten av texten som jag vill fånga in 

genom intensiv läsning av den.18 Varför använda kvalitativ och till viss del kvantitativ 

textanalys? Eftersom jag valt att undersöka hur katolicismen presenteras/framställs i 

läroböcker kommer den kvalitativa textanalysen väl till hands där jag tränger mig in djupare i 

texten och studerar den mer ingående. Texten blir det objekt som jag studerar. 

                                                           
17 Lpo 94 
18 Esaiasson mfl. 2007 sid 237 



 
 

Den kvantitativa textanalysen där jag räknar/mäter hur många sidor som ägnats åt lärorna gör 

jag för att undersöka om en lära får mer utrymme än en annan. De läroböcker som jag 

kommer att analysera utifrån den kvalitativa textanalysen kommer även att ingå eller vara del 

av den kvantitativa analysen. Den kvantitativa innehållsanalysen går ut på att ta reda på hur 

ofta, hur mycket eller hur många gånger till exempel saker eller personer (beroende på vad det 

är man vill undersöka) förekommer, upprepas eller ges utrymme åt i texten.19 Här är inte 

innehållet lika viktigt, det är inte texten i sig eller det texten vill förmedla som är det centrala 

och väsentliga.  

När det gäller den kvantitativa analysen gäller det dock att undersöka flera böcker, många 

case, för att få rimligt/generaliserbart resultat och frågan är om 10 böcker räcker för detta. Att 

använda båda metoderna anser jag i detta fall kompletterar varandra bra för att få en större 

inblick och förståelse för hur katolicismen presenteras i läroböckerna.  

 

Diskurs 

 

För att veta vad diskursanalys är vore det kanske bra att veta vad en diskurs är till att börja 

med. För att på ett enkelt sätt kunna förklara vad en diskurs är tillåt mig då använda mig av 

Jörgensen & Phillips förklaring och förståelse av diskurs som: ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av den)”.20 Det innebär att man kan tala om och förstå världen 

på olika sätt. För att förtydliga för läsaren vill jag använda mig av ett exempel från mina 

tidigare studier på teologen i Uppsala. Vad är manligt? Vi fick i uppgift att läsa två artiklar i 

två olika tidningar, den ena artikeln var hämtad från en jägartidning och den andra artikeln 

från en playboy tidning. Frågan som skulle besvaras var: vad är manlighet, vad anses vara 

manligt, vad är diskursen om manlighet?  För att göra en lång historia kort kunde vi i 

jägarartikeln med hjälp av diskursanalys konstatera att manlighet var: att jaga sitt byte, skaffa 

sin egen föda, kunna använda vapen, mannen var född för att skaffa föda åt andra. 

I den andra artikeln kunde vi konstatera att manligt var att dricka öl, festa, ha hamnat i 

slagsmål, räddat en tjej. Med dessa exempel kunde vi konstatera att det fanns två diskurser av 

manlighet. Båda artiklarna försöker att ”på ett bestämt sätt tala om och förstå” vad manlighet 

är. Eller som Bergström och Boreus skriver: ”Diskursanalys kan innebära en fokus på olika 

konkurrerande diskurser och på hur någon konkurrerar ut en annan”.21  

I denna uppsats undersöker jag hur läroböckerna på sitt sätt försöker beskriva katolicismen, 

och om läroboken konstruerar och kanske rekonstruerar bilden/synen på den katolska läran. 

Diskursen bidrar alltså till att skapa den sociala världen.22 I en snäv betydelse som Norman 

Fairclough intar är diskurs i ett lingvistiskt sammanhang ”spoken and written language”.23 

Det är alltså det talade och skrivna språket som är i fokus för Fairclough. Sedermera kan man 

även inkludera bilder vilket dock är något som jag inte kommer att använda mig av i denna 

uppsats. Det är den kritiska diskursanalysen, även kallad Critical Discourse Analysies (CDA), 

där det lingvistiska spelar en viktig roll som har kommit att förknippas med Fairclough. 

 

                                                           
19 Esaiasson mfl. 2007 sid 223-224 
20 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod sid. 7 
21 Göran Bergström och Kristina Boreus Textens mening och makt 2005 sid. 328 
22 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod sid 13 
23 Göran Bergström och Kristina Boreus Textens mening och makt 2005 sid. 307 se även Norman Fairclough 

Discourse and social change 1992 sid. 3 



 
 

Norman Fairclough och språkets betydelse 

 

Varför Norman Faircloughs metod? Jo, på grund av att Fairclough har ställt upp en 

synnerligen användbar modell för diskurs som social praktik.24 Han har alltså ställt upp den 

tredimensionella modellen (se nedan) som man kan följa då man ska analysera en text, varför 

man med andra ord kan säga att Faircloughs angreppssätt är en textorienterad diskursanalys.25 

Dessutom spelar språket en viktig roll i Faircloughs modell. Fairclough menar även att man 

(forskare, författare) bygger vidare på betydelser som redan är etablerade, att texter bygger på 

andra texter, vilket han kallar för intertextualitet.26  

Fairclough skriver: ”texts are constructed through other texts being articulated in particular 

ways, ways wich depend upon and change within social circumstances”.27 Det finns alltså 

ingen text som kommit till av sig själv och är helt autonom, utan kort och gott så bygger texter 

på andra redan producerade texter. Läroböckerna är ett resultat av andra faktaböcker och 

annan litteratur. Även Göran Bergström och Kristina Boréus diskuterar språkets betydelse i en 

diskursanalys. De skriver att: ”Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen där 

språket står i fokus. ”28  

Detta är något som Fairclough diskuterar och använder sig av, ”My focus is upon language, 

and accordingly I use discourse more narrowly than social scientists generally do to refer to 

spoken or written language use”.29 Här spelar språket en viktig, väsentlig och avgörande roll. 

Med hjälp av språket förklarar vi hur vi uppfattar eller förstår världen, det vi har med oss i 

bagaget och beroende på hur och var vi blivit uppväxta kan påverka hur vi förklarar vissa 

fenomen. Jag menar således att språket är laddat där val av vissa ord kan ha betydelse för hur 

man förstår eller vill förklara ett visst fenomen. 

 

CDA – Critical Discourse Analysies 

 

Bergström och Boréus citerar Wodak och menar att kritisk diskursanalys gärna framhåller 

anknytning till en samhällskritisk tradition där maktstrukturer skall synliggöras: ”Critical 

discourse analysis is an instrument whose purpose is to expose veiled power structures”.30 

Maktperspektivet går inte att frångå när man talar om kritisk diskursanalys inte heller det 

lingvistiska. Inom CDA används även kritisk lingvistik, här ”arbetar man texter i relation till 

deras kontext”.31  

Fairclogh har ställt upp en modell, den tredimensionella modellen. Längst ut i denna modell 

ser vi diskurs som text, där man utgår från lingvistiska redskap och tydligt inriktat mot textens 

grammatiska del. Det är denna del som jag är mer inriktad på och som jag kommer att lägga 

fokus på. 
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Tar vi ett steg inåt i modellen ser vi den diskursiva praktiken, där man fokuserar på hur texter 

produceras, konsumeras och distribueras. Längst in i denna modell talar Fairclough om 

diskurs som social praktik, här utvidgas diskursbegreppet och man inkluderar och relaterar till 

både andra diskurser och till icke-diskursiva områden.32 De icke-diskursiva områden som 

man kan relatera till kan vara andra teorier som man kan använda sig av för att synliggöra 

maktstrukturen, här kommer jag att använda mig av Kemalis teori ”om den andre”, se nedan. I 

den sociala praktiken inkluderas språket, ”in using the term discourse  i am proposing to 

regard language as a form of social practise”.33  

Kritisk diskursanalys enligt Faircloughs mening är att diskurs är något som konstituerar och 

som är konstituerande.34 Detta är intressant och innebär att diskursen har tre konstruktiva 

effekter. Den bidrar till konstruktionen av sociala identiteter och subjektpositioner. Den 

konstruerar även sociala relationer mellan människor samtidigt som den till slut, även bidrar 

till att konstruera olika kunskaps- och trossystem. Det sistnämnda speciellt, kan relateras till 

de läroböcker som jag ska undersöka. Vilken diskurs är det som konstitueras/bildas i 

läroböckerna, eller med andra ord vilken kunskapssyn konstrueras om katolicismen? 

 

Språkliga verktyg – Transitivitet och modalitet 

 

För att kunna syna vilken kunskapssyn som konstrueras om katolicismen använder jag 

Fairclough, vars språkliga verktyg är relevanta för denna uppsats. Fairclough tar upp viktiga 

grammatiska element nämligen transitivitet och modalitet.  

Transitivitet handlar om att man utelämnar agenten i satsen, vilket kan påverka satsen en 

aning. Man undersöker alltså hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med 

subjekt och objekt. När man använder sig av transitivitet är man således intresserad av att 

”klarlägga de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha”.35 Beakta 

t.ex. denna mening: ”15 lärare sades upp från Uppsalas universitet”. I denna sats har man 

utelämnat den som sagt upp lärarna. Alltså har man utelämnat agenten dvs. den som utfört 

handlingen och som är ansvarig för uppsägningen.  

Vad gäller modalitet som också betyder ”sätt”, fokuserar man här på talarens grad av 

instämmande i en sats. Man kan också förklara det som där talaren förbinds med sitt 

påstående. Satsen ”det är kallt ute” och ”jag tycker/anser att det är kallt ute” eller ”kanske är 

det lite kallt ute” sänder olika signaler.36 Fairclough själv använder exemplet om att någon 

kan anse att jorden är platt medan en annan kan anse att jorden inte är platt, men det finns 

dock modaliteter däremellan så som: ”the earth may be/is probably/is possibly/is sort of 

flat”.37  

En annan intressant sak som man kan relatera till modalitet handlar om att ett slags modalitet 

är sanning eller inte, alltså om hur en kunskap eller fakta anses vara sant med ett 

instämmande. Jämför satsen ”åderförkalkning angriper artärerna i nästan hela kroppen” med 

                                                           
32 Norman Fairclough Discourse and social change 1992 sid.64, 73. Göran Bergström och Kristina Boreus Textens 
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34 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod sid. 71 
35 Norman Fairclough Discourse and social change 1992 sid. 180. Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips 

Diskursanalys som teori och metod sid. 87 
36 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod sid. 88 
37 Norman Fairclough Discourse and social change 1992 sid. 158. 



 
 

satsen ”åderförkalkning kan angripa artärerna i nästan hela kroppen”.38 I den första satsen kan 

vi se hur påståendet tas som sanning medan i den andra satsen med hjälpverbet kan minskas 

sanningshalten i satsen och en viss osäkerhet medför. Vidare diskuterar Fairclough huruvida 

man skall förstå ”the objective modality”, dvs. då man inte kan utröna om det är författarens 

påstående eller om det är ett universellt påstående som läggs fram.39  Dessa aspekter kommer 

att beaktas i den empiriska delen av uppsatsen då jag analyserar läroböckernas texter.   

Nu känns det som om ryggsäcken sakta men säkert har färdigpackats för vår vidare färd mot 

undersökningsobjekten. Men låt oss innan dess bekanta oss lite med Massoud Kemali och 

hans teori. 

 

Teoretiska utgångspunkter ”den andre” 

 

Det är inte bara Edward Said som talar om begreppet ”den andre” och skillnaden mellan 

orientens och occidentens syn på varandra. Andraism, rasism och narcissism är enligt Masoud 

Kamalis utredning något som förekommer i den europeiska vardagen där Europa och Väst ser 

sig som ”vi” och gör sig till det överlägsna gentemot ”de”, alltså resten av världen, som är 

underlägsna.40 Detta har lett till att man sett de andra i termen av andraism, motsvarande 

engelskans ”otherism”. Kamali skriver; ”där ´de andra´ blir en sammansättning av ett 

mindervärdigt ansiktslöst kollektiv som gör ´oss´ till en bättre art eller en bättre kultur”.41 

Kamali menar att hos majoritetssamhället tar rasism och andraism sig i uttryck i en 

narcissistisk föreställning där de som har en överlägsen position kan komma att framställas 

som bättre i förhållande till andra grupper.42 Sverige utgör inget undantag i den bild som 

målats fram: ”Den strukturella/institutionella diskrimineringen är lika utbredd här som i 

många andra europeiska länder.”43 Kamali menar att diskrimineringar och utpekande av andra 

som ”andrafiering” inte alltid behöver vara avsiktliga handlingar. ”Det kan vara en oavsiktlig 

konsekvens av majoritetssamhällets institutionaliserade normala, neutrala och till synes 

´objektiva´ handlingar.”44  

Här kan vi således knyta an till diskussionen som jag förde ovan gällande immanent 

pedagogik, dvs. hur man genom institutionaliserade områden som skolan via läroböcker med 

hjälp av ”fakta-kunskaper” också kan förmedla dolda/gömda värderingar på ett oavsiktligt 

sätt. Skolan når ut till andra institutioner i samhället ”Skolorna utgör exempelvis viktiga 

sociala institutioner med koppling till andra institutioner och organisationer” skriver 

Kamali.45 Här spelar den sekulära/icke konfessionella skolan en viktig och central roll vid 

fostrande och förmedlande av kunskap/fakta. Vad förmedlas från läroböckerna om 
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katolicismen, kan man se en andrafiering av katoliker? Ovan har jag visat att om man går 

tillbaka i historien så har detta skett, katolikerna har sett som ”de andra” jämfört med ”oss” 

protestanter. 

 ”Språk, historia, ´ras´, och religion har blivit de starkaste kännetecken som används för att 

skapa tillhörighet” skriver Kamali 46. Om vi utgår från Kamalis teorier om andrafiering kan 

etableras och reproduceras genom språk, historia, ”ras” och religion för att skapa tillhörighet 

det vill säga ett ”vi” och ”de”, kan vi då syna tendenser i läroböckerna som målar 

katolicismen som ett ”de”?  Kan det vara så att katoliker ter sig som något främmande 

gentemot ”vi”? I Kamalis utredning är det framför allt invandrare och muslimer som fått stå 

för ”de” eller andrafiering och det europeiska eller Väst har fått stå för ”oss/vi”. Jag vill dock 

använda teorin om ”andrafiering” i denna uppsats på katolicismen och katoliker. 

 

6. Tidigare uppsatser 

 

Läroboksanalys har gjorts/skrivits tidigare, likaså med en diskursivinriktning där författare har 

använt Faircloughs modell. Det författarna tidigare undersökt har i mångt och mycket handlat 

om islam, judendomen, hindusim och genus bilden i läroböcker. Dock har inga uppsatser 

ägnats åt att studera katolicismen i läroböcker. Det finns en uppsats som berört skillnader och 

likheter mellan katolicism och protestantism gällande abort. Dock inte hur katolicismen 

framställs i läromedel eller pedagogiska sammanhang.47  

 

7. Tidigare forskning 

 

Boel Englund har skrivit en hel del om läromedlens roll i undervisningen och menar att 

läroboken har en stark påverkan på lärarens planering och genomförande av lektioner. För 

många lärare anses läroboken vara kunskapsgaranterande och således innehar läroboken en 

auktoriserande roll. Läroboken uppfyller kursplanens roll och har en gemensamhetsskapande 

känsla, tankemässigt och ideologiskt.48 Englund menar att läroboken kan ses ha en 

disciplinerande roll där den ”hjälper till att förhindra kaos i klassrummet och håller eleverna 

sysselsatta. Eleverna disciplineras till att arbeta, läsa läxor och läroboken underlättar lärarens 

och elevens arbete på en mängd sätt. 49  
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Jörgen Mattlar disputerade med avhandlingen Skolbokspropaganda, där han undersöker 5 

läroböcker i svenska som andraspråk och vilka värderingar som följer i dessa böcker för 

nyanlända invandrare. Mattlars utgångspunkt är att läroböcker och läromedel i vid bemärkelse 

är arenor för ideologiproduktion och hegemonisträvanden som han uttrycker det.50 Ett konkret 

exempel som tas upp handlar om Nalin Pekgul och Socialdemokraterna. Eleverna som är 

nyanlända skall här alltså få lära sig uttala dessa ord. Eller lära sig rösta på detta parti skulle 

man kunna tolka det som. Även Mattlar menar på läroboken har både en dominerande och 

stark roll i skolan, inte bara i Sverige utan även i Norge t.ex.51 

I avhandlingen Röst och kausalitet i lärobokstexter beskriver Monica Reichenberg hur 

läromedelsförfattare kan skriva om fakta i läroböckerna så att det blir mer begripligt och 

mindre förvirrande för elever i grundskolans senare del. Framför allt vänder hon sig till 

SVAS-elever – dvs. alla elever som har ett annat modersmål än svenska. I denna avhandling 

har hon valt ut två ämnen, historia och samhällskunskap. till texten i historieämnet om Nilens 

gåva, gör hon en alternativ omskrivning av faktatexten så att den blir mer begriplig för 

svenska som andraspråkselever. Även i samhällskunskapsämnet har hon gjort detsamma, en 

text som handlar om Lag och rätt i Sverige, har hon omskrivit för att det ska bli mer begripligt 

för SVAS – eleverna. Hon menar att vissa parafraseringar, alltså omskrivningar, kan 

underlätta för eleverna. Hennes avhandling skiljer sig från min, då min uppsats tränger in 

djupare i texten och söker syna hur fakta presenteras och hennes avhandling söker förenkla 

faktatexterna.  Men jag kommer ibland att skriva om vissa meningar från läroböckerna för att 

visa dels på alternativa parafraseringar och dels för att visa hur jag tänkt och förstått texterna 

ur läroböckerna.  

Reichenberg skriver på sidan74 att ”texter kan analyseras på många olika sätt, när det gäller 

lärobokstexter kan man t.ex. granska innehållet ur ett ideologiskt perspektiv resp. ett 

könsperspektiv. En sådan analys är dock inte aktuell här.”52 Anledningen till att jag tar med 

Reichenbergs avhandling är att visa att det finns olika sätt som man kan analysera en text på 

och att jag kommer att skriva om vissa delar av texten i läroböckerna. 

 

8. Kort presentation av läroböckerna 

 

Anledningen till att jag valt just dessa 10 läroböcker som presenteras i denna uppsats är på 

grund av att vissa läroböcker beskriver katoliker eller katolicismen på olika sätt emedan andra 

läroböcker inte berör katoliker och katolicismen. Jag vill med detta belysa/visa att det 

förekommer en variation av hur katoliker och katolicismen beskrivs eller inte beskrivs alls. 

Alla 10 böcker kommer att presenteras nedan, även de böcker som inte direkt hjälpt mig att 

besvara min frågeställning. Jag vill även klargöra att jag nedan inte kommer att redovisa de 
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olika kapitlen eller exakt vad som tas med i läroböckerna något djupgående. Risken är att det 

kommer bli allt för tjatigt, och dessutom anser jag det onödigt då nästan samtliga böcker på ett 

eller annat sätt beskriver just katolicismen. Däremot kommer jag nedan att presentera antalet 

sidor som läroböckerna gett till att beskriva katolicismen och den ortodoxa läran. För den som 

är intresserad av läroböckerna och exakt hur dessa läroböcker är uppdelade efter kapitel och 

rubriker samt deras innehåll så finns samtliga böcker tillgängliga på Blåsenshus bibliotek i 

Uppsala. 

Första läroboken är från 1995 och heter ”Religion och liv”, version II högstadieboken och är 

skriven av Lennart Husén och Leif Berg. Den katolska läran har fått ett eget kapitel med hela 

19 sidor. En annan lärobok nedan har också gett katolicismen stort utrymme medan de andra 

läroböckerna som jag har analyserat inte gett katolicismen lika stort utrymme. 8 sidor har 

använt för att beskriva den ortodoxa läran.  

Den andra läroboken är från 1996 och heter ”Religion” och är skriven av Bo Nylund och 

Melker Wesselgren. Här har 14 sidor ägnats åt katolicismen medan den ortodoxa läran har fått 

6 sidor. 

Den tredje läroboken är från 1997 A och heter ”Religionskunskap” kompakt, och är skriven 

av Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman. 6½ sidor har tillägnats katolicismen medan 

den ortodoxa läran har fått 5½ sidor.  

Den fjärde läroboken är från 1997 B och heter ”Religionskunskap – möte med livsfrågor” och 

är skriven av Boel Westerberg och Wiwi Samuelsson. 1½ halv sida har tillägnats åt att 

beskriva katolicismen. Den ortodoxa läran har beskrivits på en halv sida.  

Den femte läroboken är från 1998 och heter ”Religion” och är skriven av Ole Högberg och 

Mats Sundqvist. I denna lärobok har inga kapitel ägnats åt vare sig katolicismen eller den 

ortodoxa läran.  

Den sjätte läroboken är från 1999 och heter ”Religion” och är skriven av Ole Högberg och 

Mats Sundqvist. I denna lärobok har hela 18 sidor ägnats åt att beskriva katolicismen. Den 

ortodoxa läran har fått 10 sidor. Lägg märke till att boken från 1998 är av samma författare 

och samma förlag. Den stora skillnaden mellan böckerna är att boken från 1998 har 168 sidor 

medan denna lärobok 464. 

Den sjunde läroboken är från 2002 och heter ”Religion” och är skriven av Lennart Göth och 

Katarina Lycken. Denna bok skiljer sig aningen från de andra böckerna då enbart en sida i 

boken tar upp de olika kristna inriktningarna och sammanfattar dem mycket kort på endast en 

sida i läroboken.  

Den åttonde läroboken är från 2004 A och heter ”RELIGION, TRADITION och LIVET” och 

är skriven av Peter Habbe och Walle Steinmo. Inget enskilt kapitel har tillägnats katolicismen 

eller den ortodoxa läran. 



 
 

Den nionde läroboken är från 2004 B och heter ”RELIGION” och är skriven av Håkan 

Arlebrand, Hans Olofsson och Rolf Uppström. 4 sidor har ägnats åt katolicismen och 3 sidor 

har ägnats åt att beskriva den ortodoxa läran. 

Den tionde läroboken är från 2005 och heter ”Religionskunskap” och är skriven av Nils-Åke 

Tideman och Magnus Hermansson. 8 sidor har ägnats åt att beskriva den katolska läran 

medan den ortodoxa läran fått 4½ sidor. 

Som vi kan se ovan saknar jag en bok från 2000, 2001 och 2003. Detta gör att jag inte har en 

lärobokbok för varje år från åren 1995-2005 utan har istället två böcker från 1997 och två 

böcker från 2004. Nu följer en analys av var bok för sig utifrån mina teorier som jag 

presenterat ovan. Jag kommer att presentera läroböckerna i kronologisk ordning. Vissa 

läroböcker har likadana titlar och om jag hela tiden namnger läroböckerna efter deras titel kan 

detta kanske skapa förvirring för läsaren. Från och med nu kommer jag att namnge 

läroböckerna efter deras årtal istället för titel. Två av böckerna är från 1997 och två från 2004, 

varför den första fått bokstaven A efter sig och den andra bokstaven B, vilket förhoppningsvis 

underlättar för läsaren. 

 

9. Kvalitativ analys av läroböckerna 

Lärobok från 1995 

 

Lärobok 1 ”Religion och Liv” från 1995 var en ganska intressant lärobok som ägnade många 

sidor åt katolicismen om man jämför med andra läroböcker. Det fanns ett par saker som jag 

tyckte var intressanta och som jag vill lyfta fram från denna lärobok. Innan vi kommer till det 

långa kapitlet om katolicismen så handlar kapitlet före om att växa upp idag och ungdomars 

situation i allmänhet. Läroboken beskriver hur det var igår och hur det är idag. Igår fanns det 

klara och tydliga regler och normer för ungdomarna att rätta sig efter, familjen höll samman, 

ungdomarna skulle konfirmeras för att sedan bli vuxna och ta ett arbete. Idag är det däremot 

annorlunda, ungdomarna kan resa utomlands, träffa andra människor från andra länder här 

hemma. Ungdomarna möter fler människor än de gjorde förr och märker då att det finns andra 

sätt att leva än vårt eget.  

Vidare kan man läsa i stycket som följer om ungdomarna idag: ”De har fått en friare 

uppfostran och har blivit självständigare. De vågar och får kritisera vuxnas åsikter. Idag kan 

alla få utbildning, de som har särskilda anlag har större möjligheter att få utveckla dem. För 

dem som är ´annorlunda´ börjar tillvaron bli bättre”.53 Om ni inte hängde med på vad som var 

så intressant i citatet måste ni läsa det igen. Denna lärobok skrevs alltså 1995, för 16 år sedan 

och ändå så uttrycker man sig på detta sätt. Synonymer till ordet anlag kan vara gener, 

embryo eller arvsanlag. Mycket märkligt att man delar upp människor som har ”särskilda 

anlag” och andra människor som är ”annorlunda” på detta sätt i en lärobok, i Sverige i mitten 

                                                           
53 Lennart Husén och Leif Berg 1995 Religion och liv sid 114-115 



 
 

på 90-talet. Detta får mig att tänka på hur diskussionerna gick för hundra år sedan här i 

Sverige och hur vi upprättade det första Rasbiologiska institutet i världen där vi mätte kranier 

på olika människor för att på ett ”vetenskapligt” sätt försöka avgöra huruvida ”de” skiljer sig 

från ”oss”, huruvida ”vi” är mer intellektuella än ”de”. Minns att jag ovan skrev att SIL 

(Statens Institut för Läromedel) avskaffades 1991 och jag kan lika gärna påminna läsaren om 

att Statens Rasbiologiska Institut lades ned 1959.54 För då handlade det ju om att dela in 

människor i olika raser, de smarta som hade de rätta ”anlagen” och de andra som inte hade 

det. Hur långt hade man kommit på 20-30-talet i Sverige, tydligen inte tillräckligt långt med 

tanke på det rasbiologiska institutet. Men 1995 då? Det som jag tycker är oroväckande är att 

det är en lärobok som står för denna ”fakta”.                                                                       

Världsbilden som råder är att det finns människor med särskilda anlag, som tillhör en särskild 

(utvald) grupp av människor, som tack vare sina förfäders goda anlag har bättre och större 

möjligheter att utvecklas än de som inte har särskilda anlag och därför är ”annorlunda”. Dock 

finns det ett ljus för dem som är annorlunda, de kan tröstas med att tillvaron börjar bli bättre. 

Om vi använder oss av Kemalis teori om ”den andre” kan vi se här att det finns två typer av 

människor, de med ”särskilda anlag” och den andre som är ”annorlunda”. Signalen som 

skickas till eleverna är att det gör inte något om du inte klarar dig genom livet eftersom du 

tillhör ”den andre”, den som är ”annorlunda”, den som inte har de rätta anlagen till skillnad 

från din vän som sitter bredvid dig som har de ”särskilda anlagen” och som det därför går bra 

för i livet. Arvssynden blir påtaglig och tydlig. Jag vet att jag nu kommit bort från min egen 

uppsats och min frågeställning men jag kände att jag var tvungen att ta med denna parentes.55  

En annan sak som jag kunde läsa på sidan 142 i läroboken handlar om just katoliker och när 

katolicismen kom till Latinamerika. Där står det nämligen: 

 ”De flesta katoliker lever inte längre i den rika norra delen av världen, i ´första världen´, utan 

i den fattiga södra delen, i ´tredje världen´. Här finns mer än två tredjedelar av alla katoliker. 

Kristendomen håller på att få ´ett nytt, mer solbränt ansikte´ och är inte längre främst ´den vite 

mannens religion´ som någon har sagt”.56  

Detta citat fick mig att stanna upp och tänka till lite. Vad var det som läroboken ville få sagt 

med denna beskrivning? ”Kristendomen håller på att få ´ett nytt mer solbränt ansikte´, 

läroboken använder citationstecken men jag tycker att det hjälper föga. Att kalla en person 

från Afrika på ett opassande sätt kan vara straffbart, är kränkande och rasistiskt, det vet vi 

alla. Att använda uttrycket som ”solbränt ansikte” är ett mycket tafatt, klumpigt, rasistiskt och 

narcissistiskt sätt att uttrycka sig. Läroboken tar sig frihet att använda kolonialismens 

vokabulär på de personer som inte har samma hudfärg, status och makt som den vite mannen. 

Den vite mannen står i maktposition i relation till den fattige, underlägsne och solbrände 

latinamerikanen. Den som läst Edward Saids bok kan påminna sig själv om när Belfaour 
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skulle beskriva occidenten och det vokabulär han använde sig av. Låt mig påminna läsaren 

om att dessa fakta och värderingar kommer från en lärobok som används (eller har använts) i 

grundskolans senare del.  

Försök att föreställa er detta scenario: I klassen finns en elev från Sydamerika, säg Peru som 

är lite brunare i hyn än sina klasskamrater. Läraren läser högt för eleverna som duktigt följer 

med i texten och så kommer läraren till ovannämnda stycke, genast vänder sig några 

klasskamrater mot eleven från Peru och flinar, en klasskamrat som sitter längst bak skrattar 

högt och ropar till eleven från Peru att han är solbränd i ansiktet. Hur tror ni eleven från Peru 

känner sig? Annorlunda, utpekad, konstig, främmande, förolämpad, exkluderad från 

majoriteten och inte minst mobbad. Detta går emot skollag och läroplan och att det är en 

lärobok som står för detta finner jag mycket märkligt. Här målar jag fram värsta tänkbara 

scenario, jag är medveten om det och du behöver inte påminna mig om det och det kan även 

vara så att inget av ovannämnda skulle ha inträffat, det är jag också medveten om. Jag ser 

dock en risk att det skulle kunna hända och anser att det är olyckligt att en lärobok som 

används i skolan står för dessa värderingar. Kanske skulle det ha varit bra om SIL funnits till 

hands, eller?  

Jag förstår inte heller vad författaren vill visa genom att använda citationstecken, skämtar 

författaren, vill han säga något som andra hävdar, för vi kan väl konstatera att det inte blir mer 

acceptabelt bara för att citationstecken används. Här kan vi tydligt se beskrivningen av den 

”andre”, andrefiering som Kamali pratar om. Inte nog med att man tydligt visar att 

latinamerikaner inte är som ”vi/oss”, den vite mannen, utan man uttrycker sig även på ett 

kränkande sätt. Lägg också märke till den sista nominalfrasen (bisatsen) från citatet ur 

läroboken ”som någon har sagt”. Detta kan vi tydligt koppla till Faircloughs CDA och 

transitivitet, hur läroboken lämnar ut vem det är som påstått detta, alltså medvetet lämnar ute 

agenten. Vi får inte reda på vem som sagt eller påstått att kristendomen är den vite mannens 

religion. 

Vi får dock reda på att det är läroboken som har eller står för åsikten/värderingen ett ”solbränt 

ansikte”, eftersom inget tyder på att det inte skulle vara så. Läroboken skriver inte att 

”kristendomen håller på att få ett mer solbränt ansikte, som någon har sagt”, utan den 

konstaterar att så är fallet. Vi kan även koppla detta till Fairclough då han talar om 

intertextualitet, att texter bygger på andra texter, men också att värderingar producerar och 

reproducerar detta hegemonitänkande som så tydligt framkommer i läroboken. Läroboken tar 

sig friheten att uttrycka och beskriva den ”andre” som den själv behagar.  

I dessa exempel blir det tydligt att det finns ett ”vi” och ett ”de” och det som är väldigt 

alarmerande är att elever i skolan matas med dessa ”fakta”. Är faktan neutral eller kan vi 

känna doften av den smygande immanenta pedagogiken här som läroboken ger uttryck för?  

 

 

 



 
 

Lärobok från 1996 

 

Denna lärobok, ”Religion”, bjöd på en hel del allmän information om katolicismen utan några 

djupare förklaringar. Läroboken problematiserade t.ex. inte frågor gällande abort, påvens 

makt eller äktenskapet. Ur den aspekten kunde jag inte finna något som berörde mina 

analysenheter och som kan kopplas till mina teorier.  Däremot undrar jag om det är bra för 

eleverna att läroboken inte problematiserar eller fördjupar sig i vissa frågor och enbart håller 

sig på en enkel och ytlig nivå. Eleven får inget motstånd och får inte fördjupa sig och inte 

använda sitt kognitiva tänkande på ett högre plan. För om läroboken fördjupar eller 

problematiserar vissa frågor, fortfarande på ett objektivt och icke kränkande sätt, så får eleven 

lära sig att inta ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Lärobok från 1997 A 

 

Under rubriken sex och samlevnad tar läroboken upp frågor gällande abort, preventivmedel 

och skilsmässa och vilken inställning kyrkan har till dessa frågor. Läroboken är från 1997 och 

det som jag vill ta upp är följande:  

”Det finns en stark opposition bland katoliker mot kyrkans ledning, när det gäller sex och 

samlevnadsfrågor. En opinionsundersökning i USA visade att 68 procent av landets katoliker 

inte hade något emot preventivmedel och att bara 5 procent stödde påvens uttalanden i 

samlevnadsfrågor”.57  

Detta fann jag intressant på grund av att läroboken låter katoliker från USA representera (alla) 

katoliker i hela världen. Eller åtminstone har katolikerna i USA fört (alla) andra katolikers 

talan i frågor om sex och samlevnadsfrågor. Eller så kan man tolka det som att katolikernas 

röst i USA väger tyngre än andra katolikers just på grund av att man låtit en 

opinionsundersökning från USA vara med i läroboken.  

För det första är inte opinionsundersökningar 100 % statistiskt säkra, för det andra spelar det 

stor roll när och var opinionsundersökningen görs, för det tredje bor det fler katoliker i 

Sydamerika än det bor i Nordamerika. I läroboken står följande: 

 ”Till Latinamerika kom katolska kyrkan med europeiska erövrare och invandrare. Där är över 

90 procent av befolkningen katolsk. I USA tillhör omkring 25 procent katolska kyrkan. 

Tillsammans har katolska kyrkan omkring 900 miljoner anhängare”.58  

Kanske skulle det ha varit mer rättvist om en undersökning kom från Latinamerika också, för 

att nyansera bilden. Men återigen har man använt Latinamerika som den ”andre” och här har 
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läroboken andrafierat Latinamerika i relation till USA, för visst är det som kommer från USA 

mer ”trovärdigt” och mer ”pålitligt” eller mer likt ”oss”?  

I och med denna opinionsundersökning kan vi här även använda oss av CDA och transitivitet 

som handlar om utelämnande av agenten enligt Fairclough. För det första utelämnas vem som 

gjorde undersökningen och syftet bakom den. Det som också utelämnas är vilken målgrupp, 

förutom att det var katoliker, som var med i undersökningen, alltså hur fördelningen bland de 

tillfrågade såg ut vad gäller ålder och kön. Varför jag väljer att ställa dessa frågor är just av 

den anledningen att läroboken enbart tagit med en undersökning och den undersökningen är 

från USA och läroboken har inte tagit med andra undersökningar från andra 

länder/världsdelar. Frågan är om vi skulle få samma svar om undersökningen hade gjorts i 

Latinamerika, i Italien eller varför inte Kroatien. Men det viktigaste, vad är det som läroboken 

vill förmedla till de svenska eleverna i och med denna undersökning. Att bara 5 procent av 

katolikerna har förtroende för påvens syn på samlevnadsfrågor, vad är det läroboken vill ha 

sagt med det? Vill man visa eleverna att påven egentligen inte har så stort inflytande bland 

katoliker? Därför att om vi verkligen analyserar citatet ordentligt, lägg märkte till de fetstilta 

orden, så står det följande: 

 ”Det finns en stark opposition bland katoliker mot kyrkans ledning, när det gäller sex och 

samlevnadsfrågor. En opinionsundersökning i USA visade att 68 procent av landets 

katoliker inte hade något emot preventivmedel och att bara 5 procent stödde påvens 

uttalanden i samlevnadsfrågor”.  

Visserligen står det i texten att undersökningen gjordes i USA och läroboken har inte dolt 

detta på något sätt, men minoritetens röst har fått sin röst hörd medan majoritetens röst har 

gömts. Hur går en sådan undersökning till, hur vet man vilka som är katoliker och vilka som 

inte är det, gjordes undersökningen på nätet eller via direktintervjuer? Vad gäller modalitet, på 

vilket sätt talaren instämmer med detta, är det så att läroboken vill att eleverna ska instämma 

med dessa ”fakta”, vill läroboken påverka eleverna i en viss riktning? Har läroboken vinklat 

”fakta” på något sätt? Fler frågor än svar tycks uppstå utifrån denna undersökning. 

 

Lärobok från 1997 B 

 

I denna lärobok så återkommer användandet av citationstecken. Så här står det: ”I vissa frågor 

har katolska kyrkan än idag en ´gammaldags´ och sträng uppfattning. Under olika teman i 

Temaboken kan du läsa om katolska kyrkans förbud mot preventivmedel, abort, skilsmässa, 

motstånd mot kvinnliga präster, mot att präster är gifta etc.”59 

I det här fallet kan jag tycka mig finna en värdering som följer med fakta. Det är ingen nyhet 

att den katolska kyrkan är mot abort och skilsmässa, här har vi den neutrala faktan om 

katolicismen. Om man gör som läroboken gör och använder orden ”gammaldags” och 
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”sträng” så infaller här en värdering. För att något ska anses gammalt måste det finnas något 

som står i en motsatsrelation till det gamla, nämligen det nya, för att något ska verka strängt 

så måste det finnas något som anses icke strängt. Om katolicismen ovanifrån skulle hävda att 

skilsmässa är tillåtet och att fri abort är tillåtet skulle det anses som modernt, sekulärt eller 

protestantiskt då? 

För det första: Vem är det som tycker att katolska kyrkan har en gammaldags och sträng 

uppfattning? En synonym till ordet gammaldags kan vara omodern. Här kan vi inte säga att 

agenten utelämnas, det är tydligt att det är läroboken som anser eller tycker att katolicismen 

har en gammal och sträng uppfattning. Om agenten hade utelämnats skulle texten kanske sett 

ut så här: ”Vissa/några/andra anser att katolicismen har en gammaldags och sträng 

uppfattning”, då hade jag som analyserat denna text undrat vem eller vilka 

”vissa/några/andra” är. I detta fall blir det tydligt att eftersom läroboken inte projicerar detta 

uttalande på någon annan, t.ex. som i fallet ovan, ”enligt en opinionsundersökning från USA”, 

är det klart och tydligt att det är läroboken som står för denna värdering/åsikt. Med detta 

faktum så följer en värdering, eller två, nämligen att katolicismen är gammaldags och sträng i 

frågor som berör abort, kvinnliga präster, preventivmedel, att präster är gifta, osv. 

Det handlar inte heller om ”the objective modality”, där vi inte kan urskilja om det är 

läroboken som tycker så eller någon annan, vi får reda på att det är läroboken som tycker så.  

Vad gäller modalitet, sättet talaren instämmer med påståendet, så står det inte ”kanske kan 

man” anse/tycka att katolicismen har en gammaldags och sträng uppfattning, 

åsikten/värderingen döljs inte på något sätt.  

Låt mig även använda Kemalis teori om ”den andre” här. Eftersom katolicismen är 

gammaldags och sträng, så är ”vårt” samhälle eller ”vår” religion, protestantismen, modern 

och mild. Vilken utgångspunkt har läroboken då den uttrycker sig på detta sätt? Någonstans 

misstänker jag att utgångspunkten är ”protestantismen eller sekularismen” (men detta är bara 

vad jag misstänker), det blir ett ”vi” och ”de”, vi gör inte som de gör eller de gör inte som vi 

gör.  

En annan sak som var intressant som jag vill ta upp lyder så här: ”I dagens Latinamerika har 

uppstått en rörelse bland de katolska prästerna som kallas befrielseteologin. Dessa präster 

kämpar med risk för sina egna liv mot fattigdom och förtryck. Så gjorde också de första 

kristna”.60  

Här har läroboken utelämnat vem det är som förtycker och vem som bär ansvaret för att det är 

fattigt. Läroboken utvecklar inte vidare vad som menas med befrielseteologin. Är det staten 

och dess ideologi som förtrycker eller är det den katolska kyrkan. Prästerna är fortfarande 

katoliker men vem är det som de opponerar sig emot? Texten tillåter och öppnar för en hel del 

tolkningar som läsaren tvingas göra i och med att texten inte preciserar vem eller vilka det är 

som står för detta förtryck, och vem eller vilka det är som prästerna opponerar sig mot? Det 

handlar alltså här om transitivitet, alltså utelämnande av agenten.  
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Lärobok från 1998 

 

Denna lärobok fördjupade sig inte i någon av de tre stora inriktningarna utan gav en mer 

historisk skildring av kristendomen som religion.  

 

Lärobok från 1999 

 

Under rubriken ”Påven, alla kristnas ledare” står det följande: ”Varför ska påven i Rom 

bestämma över andra kristna? Det står så i Bibeln, svarar man inom den katolska kyrkan”.61  

För det första står det inte i bibeln att påven ska vara alla kristnas ledare ordet påve finns inte 

att hitta i bibel. Här har läroboken förenklat synen varför påven finns. För det andra kan vi 

återigen knyta an till Fairclough och här fråga oss vem denna ”man” är i den sista meningen. 

Inte har väl alla katoliker samma uppfattning om och som påven. Ingen vidare fördjupad 

diskussion sker. Jag anser detta som generaliserande och att läroboken drar alla katoliker över 

en och samma kam vilket spär på denna ”vi” och ”de” tanke. Det finns alltså inga högt 

uppsatta katoliker i kyrkan som opponerar eller går emot påven, eller ifrågasätter att påven är 

alla kristnas ledare? Problemet är att vi inte får veta vem eller vilka det är som anser att påven 

ska vara alla kristnas ledare. Vi kan knyta an till transitivitetsteorin och konstatera att den som 

är ansvarig för detta uttalande inte synliggörs, tvärtom, döljs bakom ordet ”man”. 

 

Lärobok från 2002 

 

Denna lärobok ger inte någon fördjupad information om vare sig den katolska, ortodoxa eller 

protestantiska läran. Läroboken fokuserar mycket på den historiska delen och tar upp en hel 

del om Jesus och vem denne var. På en sida kan läsaren få lära sig, väldigt kort och ytligt, om 

de tre stora lärorna inom kristendomen. Det som jag dock fann intressant var hur läroboken 

förklarade de olika sakramenten inom kristendomen. 62  

Under rubriken ”olika syn och samsyn” kan vi läsa följande: ”Man försöker närma sig andra i 

synen på dop och nattvard. Inte så att man vill blunda för de olika synsätt som finns, men man vill på 

nytt diskutera med varandra och se vilka gemensamma erfarenheter och tankar som trots allt finns. 
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Utöver dopet och nattvarden räknar många kristna, men inte alla, med ytterligare fem sakrament: bikt 

(syndernas förlåtelse), konfirmation, vigsel, prästvigning och de sjukas smörjelse.” 63  

Lägg märke till användandet av ”man”, detta är ett typiskt sätt att dölja agenten så att läsaren 

blir lite konfundersam om vem det egentligen är som står för påståendet. Vi kan säkerligen i 

denna uppsats hitta ett par exempel på där jag använt ”man” istället för att precisera vem det 

är jag syftar på när jag skriver.  

Givetvis handlar stycket om att de olika kristna inriktningarna försöker att närma sig varandra 

och att ”man” i detta stycke är de ortodoxa, katolska och protestantiska kristna kyrkorna, men 

samtidigt kan jag inte säga att alla kyrkor eller alla inom dessa kyrkor försöker närma sig 

varandra. Men vi får inte reda på vem eller vilka dessa är inom dessa läror, är det påven i den 

katolska kyrkan eller är det en biskop någonstans i världen som förespråkar ett närmande, 

handlar det om patriarken inom den ortodoxa kyrkan eller en präst i den protestantiska 

kyrkan? Eller är det grupper av människor i dessa kyrkor? 

Med det sagt kan vi bege oss till slutet av citatet som nämndes ovan: ”Utöver dopet och 

nattvarden räknar många kristna, men inte alla, med ytterligare fem sakrament /…/”.  

Detta citat är ytterst intressant därför att här tolkar jag det som att läroboken utgått från 

protestantismen som norm, som det representativa för kristendomen. Vi kan konstatera att av 

de tre stora inriktningarna inom kristendomen så är protestantismen yngst och minst i antal 

men detta har inte läroboken tagit i beaktande och läroboken vill även visa att det finns ett 

avstånd, rättare sagt ett ”vi” och ett ”de”. Alltså att ”vi” som är protestanter inte gör som 

”dem”, katoliker/ortodoxa som räknar med ytterligare fem sakrament. Är det konstigt att en 

lärobok från Sverige utgår från protestantismen? Nej kanske inte egentligen. Läroböcker i 

historieämnet har oftast utgått från eurocentriskt perspektiv när de skildrar historien, just för 

att Sveriges historia är en del av Europa och dess kulturarv, alltså inte så konstigt. Blir det lika 

konstigt om lärobok från 2002 utgår från ett protestantiskt perspektiv? Nej kanske inte, men 

det intressanta är hur läroboken gör det, på vilket sätt den framställer katolicismen dvs. 

diskursen om katolicism, om det är på bekostnad av katolicismen som läroboken gör det eller 

inte.  

Låt mig påminna läsaren om att ”en kritisk diskursanalys” går ut på att läsa texten intensivt 

och väldigt djupgående. Det kanske känns som om jag ser det jag vill se och hittar det jag vill 

hitta i texten. Men om citatet ovan hade sett ut så här istället skulle jag kanske inte ha reagerat 

på texten: ”utöver dopet och nattvarden räknar den katolska och ortodoxa kyrkan med 

ytterligare fem sakrament men protestantismen gör det inte”.  

Just att läroboken inte namnger katolicismen och den ortodoxa läran vid sitt namn får mig att 

bli misstänksam. Begrunda dessa meningar: ”Uppsala universitet bedriver lärarutbildning men 

också andra universitet gör det”, eller ”Stockholm, Göteborg och Malmö är viktiga städer i 

Sverige men också andra städer är viktiga” och ”Utöver dopet och nattvarden räknar många 

kristna, men inte alla, med ytterligare fem sakrament”. Det som är viktigt tas upp, det som 

                                                           
63 Lennart Göth och Katarina Lycken 2002 Religion sid 181 



 
 

man vill att andra ska bli uppmärksamma på tas med medan det mindre viktiga får stå i 

bakgrunden.  Låt oss gå vidare till nästa lärobok. 

 

Lärobok från 2004 A 

 

Denna lärobok har inte delat in de olika kristna kyrkorna i olika kapitel utan har istället delat 

in boken i olika teman som kärlek och giftermål, mystika upplevelser, död och begravning 

och religionernas historia. Utifrån dessa teman bearbetar läroboken de fem stora 

världsreligionerna. Läroboken utgår för det mesta utifrån Svenska kyrkans syn på t.ex. 

äktenskapet men är tydlig med att skriva det i läroboken och på så sätt exkluderar läroboken 

inte katolicismen. Under rubriken ”Giftermålet” på sidan 23 kan vi läsa följande: ”De flesta 

kristna i Sverige väljer att gifta sig i kyrkan. Ändå är inte giftermålet ett sakrament. 

Giftermålet är alltså ingen helig handlig i Svenska kyrkan, utan två människors löften till 

varandra, välsignat av Gud.”64  

Anledningen till att ordet sakrament står i fetstil är att läroboken på samma sida dels förklarar 

vad som menas med sakrament och dels att den romersk-katolska kyrkan och den ortodoxa 

kyrkan räknar med sammanlagt sju sakrament som sedan uppräknas. Med detta exempel vill 

jag visa att läroboken här möjligtvis har tänkt på att inte exkludera andra kyrkor helt och 

hållet och inte enbart ha protestantismen som utgångspunkt för att beskriva kristendomen. Det 

handlar här alltså inte om en ”andrafiering” av den katolska läran eller att på något sätt göra 

den mindre viktig. 

 

Lärobok från 2004 B  

 

Denna lärobok skiljer sig från de övriga läroböckerna på så vis att den enbart berör 

kristendomen och inte några andra religioner. Synen på äktenskap och abort enligt den 

katolska kyrkan framställs på detta sätt: ”Eftersom äktenskapet är en helig handling är det 

också avsett att vara livet ut. Skilsmässa är inte tillåtet… Katolska kyrkan säger nej till 

sexuella förbindelser före och utanför äktenskapet och nej till både abort och 

preventivmedel”.65  

 

Läroboken varken problematiserar eller fördjupar sig i dessa frågor men samtidigt så kan jag 

inte finna några värderingar eller uttryck för tolkningar om huruvida läroboken förhåller sig 

till synen på abort och skilsmässa.  Fyra sidor ägnas åt att beskriva och förklara den katolska 

läran.   
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En sak som jag tyckte var intressant var hur läroboken förklarar de starka traditionerna men också 

förnyelse inom den katolska kyrkan. Vi kan läsa följande: ”Traditionerna är mycket starka inom den 

katolska kyrkan. Bland annat har man bevarat en djup tro på helgonen och jungfru Maria. Men det 

förekommer trots allt en del förändringar. Exempelvis behöver gudstjänsten inte längre ske på latin. 

Det egna landets språk duger lika bra”.66  

 

Här har läroboken uttryckt att traditionerna är starka inom den katolska kyrkan, ”bland annat 

har man bevarat en djup tro på helgonen och jungfru Maria”, jag tolkar det som att ”bland 

annat” också kan syfta på synen på abort och skilsmässa och att man inom katolicismen 

bevarat synen på dessa traditioner. Läroboken har dock inte uttryckt någon värdering om vad 

den (eller någon annan) anser om dessa ”starka traditioner”. Minns ni t.ex. lärobok från 1997 

B och hur den uttryckte sig om katolicismens uppfattningar? ”I vissa frågor har katolska 

kyrkan än idag en ”gammaldags” och sträng uppfattning”. Intressant är hur läroböckerna på 

olika sätt förklarar katolicismen, i detta fall blir de olika diskurserna om katolicismen tydliga. 

Diskursen om katolicismen ser olika ut, att beskriva verkligheten eller en del av den kan ske 

på olika sätt beroende på vilka ord eller meningar läroboken använder sig av.  

 

Lärobok från 2005 

 

Denna lärobok, som är den sista som jag analyserar, ägnar 8 sidor åt katolicismen. Tillåt mig 

att få citera en lite längre text från denna lärobok och fundera lite över detta stycke innan du 

läser vidare. Detta stycke står under rubriken prästvigning på sidan 63.  

”Präster i katolska kyrkan får inte vara gifta utan ska leva i celibat. Med det menas att de ska avstå från 

äktenskap och sex. Även detta förbud diskuteras mycket inom katolska kyrkan. Flera skandaler har inträffat då 

det avslöjats att höga präster haft älskarinnor. Under början av 2000-talet har katolska kyrkan, särskilt i USA, 

skakats av avslöjanden om att präster har utnyttjat barn sexuellt i samband med undervisning och 

religionsutövning. Katolikerna i Boston har varit särskilt hårt drabbade av dessa allvarliga brott. Kardinalen i 

Boston, den högste bland prästerna där, som kände till vad som pågick men inte gjorde någon polisanmälan, har 

tvingats avgå. Präster har dömts till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn och unga. Frågan om 

celibatet för präster i romersk-katolska kyrkan har därför blivit särskilt aktuell igen”. 67 

Självfallet är det alltid allvarligt, oacceptabelt, avskyvärt, vidrigt när barn eller unga utnyttjas 

sexuellt oavsett av vem och om det är av jämnåriga eller äldre, det råder ingen som helst 

tvivel om detta. Det första jag lade märke till när jag läste texten var dessa nyckelord kan man 

säga: katolska präster som lever i celibat, får inte ingå i äktenskap och ska avstå från 

sexuellt umgänge, utnyttjar barn och unga sexuellt. Det vi får reda på är att präster som 

lever i celibat och som avhåller sig från sexuellt umgänge blir potentiella sexförbrytare. 

Konsekvensen av deras val att vara präst och leva i celibat är alltså att de förgriper sig på barn 

och unga. Präster som lever i celibat är farliga då de är potentiella sexförbrytare. Ingenstans i 
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texten står det att dessa ”präster” möjligtvis kanske är psykiskt eller mentalt instabila och 

därför handlar som de gör (om det nu skulle vara så).  

Jag hoppas att du som läser detta inte får för dig att jag försvarar dessa präster på något sätt, 

för det gör jag verkligen inte. Det jag försöker belysa är att lärobokens sätt att beskriva hur 

prästerna lever och vilka konsekvenser det kan få för elevernas bild av katolska präster. Att 

om du är präst och lever i celibat så kan du bli/vara en sexuell förbrytare. För att visst finns 

det fall där män eller kvinnor som ingår i ett äktenskap och som har barn men som också 

utnyttjat barn och unga sexuellt? Min fråga blir då är det just det (att de lever i ett äktenskap 

och har barn) som är anledningen till att de förbryter sig på barn och unga sexuellt? Är det 

inte så att en psykisk sjukdom ligger till grunden för dessa människors handlande och inte om 

de är präster som lever i celibat, gifta som har barn som är anledningen till att dessa 

människor utför dessa avskyvärda handlingar?  

Läroboken skriver att höga präster haft älskarinnor och att detta ses som en skandal. Visst kan 

man på något sätt förstå att den sexuella lusten blev stark och att resultatet blev att dessa 

präster haft älskarinnor, så länge båda parterna är med på det. Men det går inte att acceptera 

att dessa präster förgripit sig på barn och unga, absolut inte. 

Läroboken avslutar stycket med att skriva att frågan om celibat återigen har blivit aktuellt för 

präster i den romersk-katolska kyrkan. Har frågan blivit aktuell igen för att celibatet gör dem 

till potentiella sexförbrytare eller har diskussionen blivit aktuell för att man inom den kristna 

världen i allmänhet men i den katolska världen i synnerhet vill ventilera och diskutera om 

detta verkligen är ett sätt att leva som kristen om det verkligen är detta som Jesus 

proklamerade och om bibeln sanktioner att leva i celibat? Ingenstans i texten får vi reda på om 

detta skulle vara fallet, utan diskussionen har enbart på nytt kommit igång efter att prästerna 

förgripit sig på barn och unga.  

Ingen skulle väl få för sig att skriva ”frågan om att människor lever i äktenskap eller skaffar 

barn bör diskuteras på nytt”, för ingen tror väl att det är att vara gift eller att skaffa barn som 

är huvudorsaken/anledningen till människor förgriper sig på barn och unga. Här kan vi 

återigen knyta an till Kemalis teori om andrafiering och läroboken tar sig friheten att angripa 

prästerna och den starka traditionen att leva i celibat som en orsak till förbrytelserna mot barn 

och unga. Man visar att ”de” på grund av ”gammaldags syn” gör på detta sätt. Frågan som bör 

ställas är vad det är som eleverna ska lära sig. Att inom den katolska läran lever vissa präster i 

celibat och avhåller sig från sexuellt umgänge eller att det är att vara präst och leva i celibat i 

den katolska kyrkan som är anledningen till att prästerna förgriper sig på barn och unga? 

 

10. Resultat av analys av den kvalitativa delen av uppsatsen 

 

När jag analyserat mina 10 läroböcker från grundskolans senare del så har vissa kunnat 

användas för att besvara min frågeställning. Till vissa läroböcker har jag kunnat använda mig 

av Faircloughs kritiska diskursanalys och hans språkliga verktyg som redskap, och till andra 



 
 

Kemalis teorier om andrafiering. Nu ska jag presentera slutsatsen av ovanförda analys av 

läroböckerna där jag mer sammanfattande redovisar de teorier som jag använt mig av och som 

jag applicerat på läroböckerna i min analys med kommentarer.  

När jag analyserade lärobok från 1995 kunde jag använda mig av både Kemalis teori om ”den 

andre” samt Faircloughs CDA. Ett av de mer intressanta citaten som jag läst var just ”Idag 

kan alla få utbildning, de som har särskilda anlag har större möjligheter att utveckla dem. För 

dem som är ”annorlunda” börjar tillvaron bli bättre”. Dock kan jag inte använda detta citat till 

att besvara min frågeställning på grund av att texten inte berör katolicismen och katoliker utan 

handlar rent allmänt om ungdomar.68 

Vad gäller min analysenhet, katolicismen och katoliker, uttrycker sig läroboken från 1995 

som följer om katoliker i Latinamerika: ”De flesta katoliker lever inte längre i den norra delen 

av världen, i ”första världen”, utan i den fattiga södra delen, i ”tredje världen”. Här finns mer 

än två tredjedelar av alla katoliker. Kristendomen håller på att få ”ett nytt, mer solbränt 

ansikte” och är inte längre främst ”den vite mannens religion” som någon har sagt”. Här kan 

vi använda oss av Kemalis teori om ”den andre” den som är ”solbränd” och den ”vite 

mannen”. Inte nog med att vissa vita män har tvångskonverterat vissa latinamerikaner under 

brutala former, den vite mannen tar sig också friheten, i och med sin maktposition, att 

beskriva och måla latinamerikanen i sina egna färger och med breda penseldrag.  

Om vi tittar på den sista meningen ”och är inte längre främst ”den vite mannens religion” som 

någon har sagt” och använder oss av Faircloughs term the objective modality som handlar om 

att vi inte får veta om detta är lärobokens påstående eller om det är ett universellt påstående, 

så får vi inte direkt reda på vem det är som anser eller har ansett att kristendomen är eller har 

varit den vite mannens religion. Vem är den här ”som någon har sagt”? Instämmer läroboken i 

att kristendomen är den vite mannens religion men döljer sig bakom orden ”som någon har 

sagt” alltså att man förskjuter ansvaret på någon annan? Eller ska vi istället tolka detta som 

Faircloughs transitvitet, att läroboken utelämnar agenten, den som är ansvarig för detta 

uttalande? Ni kanske undrar om det verkligen är viktigt att veta vem det är som är ansvarig för 

detta uttalande? Jag anser att det är viktigt, av den anledningen att vem som helst kan vara 

kristen, ingen har patent på denna religion, och, precis som läroplanen skriver, skall det 

tydligt framgå vem det är som står för en viss värdering. Däremot framgår det tydligt att det är 

läroboken som anser att ”kristendomen håller på att få ett mer solbränt ansikte”. 

Lärobok 1996 hjälpte mig ej att besvara min frågeställning förutom i den kvantitativa delen av 

uppsatsen. 

Lärobok 1997 A tog upp en opinionsundersökning från USA om katolikers inställning till sex 

och samlevnadsfrågor som påven uttalat sig om. Jag kunde här använda mig av Kemalis teori 

om ”den andre” då katolikerna i Latinamerika fick stå i bakgrunden för katolikerna i USA. 

Katolikerna i USA fick sin röst framhävd medan katoliker i andra delar av världen inte fick 

det. Att det var katoliker i Väst som fick föra fram sin åsikt via en opinionsundersökning får 

en att fundera över varför just katoliker i USA fick vara med och inte katoliker i 
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Latinamerika. I Latinamerika tillhörde 90 % katolicismen medan det i USA var 25 % som 

bekände sig till katolicismen. Här har alltså läroboken gjort skillnad på katoliker och uttryckt 

ett ”vi” och ”de” inom katolicismen.  

En hel del agenter (transitivitet) utelämnades också av läroboken. Vem lät göra denna 

undersökning? Vilka ingick i målgruppen? När gjordes undersökningen? osv. Det här är 

frågor som är viktiga att besvara för att få en helhetsuppfattning och en rättvis bild. I annat 

fall finns risken att informationen/faktan kan bli vinklad, ensidig och oärligt presenterad.  

Efter att ha undersökt lärobok 1997 B har jag kunnat använda mig av Faircloughs CDA. Så 

här stod det ”I vissa frågor har katolska kyrkan än idag en ”gammaldags” och sträng 

uppfattning. Under olika teman i Temaboken kan du läsa om katolska kyrkans förbud mot 

preventivmedel, abort, skilsmässa, motstånd mot kvinnliga präster, mot att präster är gifta 

etc.” Det intressanta i detta stycke är graden av instämmande, alltså modalitet. I vissa frågor 

har katolska kyrkan än idag en gammaldags och sträng uppfattning och efter det radar 

läroboken upp de områden som katolska kyrkans har en gammaldags och sträng uppfattning 

om enligt läroboken. Talaren instämmer med dessa påståenden annars skulle texten ha sett 

annorlunda ut, kanske så här: ”i vissa frågor kan katolska kyrkan troligtvis/kanske/möjligtvis 

ha en gammaldags och sträng syn” för då skulle en osäkerhet falla in och läsaren skulle inte 

vara lika säker på om det är läroboken som tycker så eller någon annan. Som i fallet ovan 

(lärobok från 1995) ”den vita mannens religion som någon har sagt”, för då skulle det istället 

handla om ”the objective modality”. Läroboken anser att katolicismen har en gammaldags och 

sträng uppfattning i en del frågor och har alltså en subjektiv åsikt som eleverna får ta del av. I 

det här fallet tycker jag inte att fakta + värdering var smygande, immanent, utan tydlig och 

klar.  

Lärobok från 1998 hjälpte mig inte att besvara min frågeställning vare sig i den kvalitativa 

eller kvantitativa delen av uppsatsen. 

Lärobok från 1999 hjälpte mig att besvara min frågeställning till den kvalitativa och 

kvantitativa delen av uppsatsen.”Varför ska påven i Rom bestämma över andra kristna? Det 

står så i Bibeln, svarar man inom den katolska kyrkan”. Här använde jag mig av Faircloughs 

tranitivitet, alltså utelämnandet av agenten, vem/vilka är denna ”man” som läroboken syftar 

på? 

Lärobok från 2002 använde sig en hel del av ”man” under rubriken olika syn och samsyn: 

”Man försöker närma sig andra i synen på dop och nattvard. Inte så att man vill blunda för de 

olika synsätt som finns, men man vill på nytt diskutera med varandra och se vilka 

gemensamma erfarenheter och tankar som trots allt finns.” Här använda jag mig av 

Faircloughs term transitivitet, att läroboken döljer agenten. Vem det egentligen är som närmar 

sig varandra? Tre gånger användes ”man” i detta stycke.  

Jag kunde även använda mig av Kemalis teori om ”den andre”. Utöver dopet och nattvarden 

räknar många kristna, men inte alla, med ytterligare fem sakrament: bikt (syndernas 

förlåtelse), konfirmation, vigsel, prästvigning och de sjukas smörjelse. Ett tydligt ”vi” och 

”de”, vi har inte samma antal sakrament som ”de”.  



 
 

Båda läroböckerna från 2004 hjälper mig att besvara min frågeställning utifrån den 

kvantitativa delen och inte med hjälp av Fairclough eller Kemalis teorier. Ovan diskuterade 

jag utifrån läroböckerna från 2004 positiva aspekter som jag lyfte fram om hur de beskrev 

katolicismen. Lärobok från 2004 A beskrev att äktenskapet inte är ett sakrament inom 

Svenska kyrkan men att det var ett sakrament hos de katolska och de ortodoxa kyrkorna och 

räknade upp alla sju. Intressant är att jämföra lärobok från 2004 B med lärobok från 1997 B 

och hur diskursen om katolicismen utkristalliserades. Lärobok från 1997 B använde sig av 

orden ”gammaldags och sträng” medan lärobok från 2004 B använde sig av orden 

”Traditionerna är mycket starka inom den katolska kyrkan”. Den tog även upp att det 

förekommer en viss förnyelse, alltså strävan att moderniseras finns och gav exempel. 

Lärobok från 2005 beskrev de hemska sakerna som prästerna i katolska kyrkan gjort mot barn 

och unga. Det var som att läroboken försökte förklara att anledningen till att prästerna förgrep 

sig på barnen var att de är präster och lever i celibat och att brotten skulle vara någon 

konsekvens av deras ämbete. Läroboken tar inte hänsyn till andra faktorer, psykisk sjukdom, 

saker som kanske hänt i barndomen, trauma. Här använder jag mig av Kemalis teori om ”den 

andre” att man målar ”de” katolska prästerna som förgriper sig på barn och unga just för att 

”de” är präster och tillhör katolska kyrkan. Tror ni att präster i den ortodoxa kyrkan förgripit 

sig på barn och unga, präster i Svenska kyrkan, jag har inget svar på det, men lärobok från 

2005 tar inte upp något om de ortodoxa eller protestantiska prästerna gällande denna fråga. 

Minns att jag ovan nämnde hur katolska präster hamnat i blåsväder på grund av att de 

utnyttjat barn sexuellt, denna ”fakta” har redan producerats och i läroboken reproduceras 

denna ”fakta”. Minns ni den andra delen av Faircloughs tredimensionella modell, hur fakta 

produceras och reproduceras. Detta kan vara ett bra exempel på hur fakta produceras och hur 

den kan reproduceras enligt Faircloughs tredimensionella modell. 

 

11. Resultat av den kvantitativa delen av uppsatsen 

 

Varför väljer jag i den kvantitativa delen av uppsatsen att jämföra katolicismen med den 

ortodoxa läran och inte med den protestantiska kyrkan, vilket i detta sammanhang kanske 

skulle passa bättre? 

Anledningen till att jag inte jämför med den protestantiska kyrkan är för det första problemet 

jag stöter på när jag räknar antalet sidor som ägnats protestantismen. Läroböckerna inkluderar 

även de olika väckelserörelserna som är sprungna ur protestantismen och den Svenska 

Kyrkan. Ska jag räkna in dessa också eller enbart behandla sidorna om protestantismen? Först 

behandlas Martin Luther och reformationen och sedermera splittringen inom protestantismen 

och sedan beskrivs Svenska Kyrkan. För det andra så ägnas fler sidor åt protestantismen 

(väckelserörelserna och Svenska Kyrkan) än katolicismen, vilket inte är oväntat. Om jag 

skulle ta med protestantismen (väckelserörelserna och Svenska Kyrkan) i denna uppsats finns 

risken att dessa omständigheter skulle göra jämförelsen haltande och orättvis. 



 
 

I den kvantitativa delen av uppsatsen har jag istället räknat antalet sidor som tillägnats både 

den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Anledningen till att jag jämför med den 

ortodoxa kyrkan är att få en större överblick och för att det ska bli lättare att förstå den 

kvantitativa delen av uppsatsen med en komparativ infallsvinkel. Alltså katolicismen i 

förhållande till den ortodoxa läran. 

Tabellen visar antalet sidor som läroböckerna tillägnat katolska och ortodoxa läran. 

 

Lärobok från 1995 Kat. 19 s Ort. 8 s

Lärobok från 1996 Kat. 14 s Ort. 6 s

Lärobok från 1997 A Kat. 6½ s Ort. 5½ s

Lärobok från 1997 B Kat. 1½ s Ort. ½ s

Lärobok från 1998 Kat. 0 Ort. 0

Lärobok från 1999 Kat. 18 s Ort. 10 s

Lärobok från 2002 Kat. 1 s Ort. 1 s

Lärobok från 2004 A Kat. 0 s Ort. 0 s

Lärobok från 2004 B Kat. 4 s Ort. 3 s

Lärobok från 2005 Kat. 8 s Ort. 4½ s  

 

Tabellen visar dels en variation av utrymme som tillägnats åt de respektive lärorna i 

läroböckerna alltifrån 19 sidor till ½ sida. Vi kan dessutom konstatera att katolicismen har fått 

fler sidor i 7 fall av 10. I två av fallen har inga sidor ägnats åt någon av de båda lärorna och i 

ett av fallen har de fått en sida var, läroboken har alltså kortfattat och ytligt förklarat 

katolicism, den ortodoxa läran och protestantismen på en sida. Inte någon gång har den 

ortodoxa läran fått fler sidor än den katolska. I två av fallen hjälpte läroböckerna mig inte att 

besvara min frågeställning till den kvantitativa delen, dessa var läroböckerna från 1998 och 

2004 A. De läroböcker som det står 0 sidor på har inte ägnat några sidor åt katolicismen och 

den ortodoxa läran. Lärobok från 2004 A utgick mestadels från Svenska kyrkans perspektiv. 

Då inte fler än ett par sidor ägnas åt någon av lärorna så uppstår ett problem enligt mig och 

det problemet är att läromedelsförfattare måste klippa och klistra i texten för att korta ner den 

så mycket som möjligt. Detta innebär att en lära som katolicismen som funnits i mer än 2000 

år och som har en djup och bred historia och som är kristendomens största gren/inriktning 

skall presenteras för elever på grundskolan på ett par sidor. Och som vi kan konstatera i och 

med denna undersökning så har inte alltid diskursen av katolicismen och katoliker alltid varit 

rättvis eller objektiv. Risken finns att informationen inte presenteras på ett heltäckande sätt 

och kan bli vinklat. Därför att det handlar om, precis som vi skrev ovan, att ett urval av fakta 

måste göras av läromedelsförfattare, och kan denna ”fakta” vara helt neutral och objektiv?  

 

 

 

 



 
 

12. Slutsats 

 

Alla läroböcker har inte hjälpt mig att besvara min frågeställning. På ett sätt tycker jag att det 

är bra att alla läroböcker inte hjälpt mig besvara min frågeställning, då dessa läroböcker inte 

tog ställning till eller utmålade katolicismen i några dystra eller negativa färger. Dessa dystra 

och negativa färger är hur jag har uppfattat det och detta är min tolkning och förståelse av 

dessa läroböcker, kanske skulle någon annan upptäcka/hitta/finna något som jag inte lyckats 

göra eller opponera sig mot mina upptäckter. 

Utav mina 10 läroböcker som jag analyserat så har alltså lärobok från 1996 inte hjälpt mig 

besvara min frågeställning till den kvalitativa delen av uppsatsen. Lärobok från 1998 har inte 

hjälpt mig besvara min frågeställning varken till den kvalitativa delen eller till den 

kvantitativa delen av uppsatsen.  

Lärobok från 2004 A har inte heller hjälpt mig besvara min frågeställning vare sig till den 

kvalitativa eller kvantitativa delen av uppsatsen. Dock tog jag med ett exempel på hur lärobok 

från 2004 A beskrev katolicismen på ett positivt sätt.  

 

- Vilka diskurser av katolicismen och katoliker framträder i läroböckerna utifrån 

Faircloughs kritiska diskursanalys och Kemalis teori om ”den andre”? 

 

Vi kan konstatera att det råder olika diskurser om katolicismen efter att ha analyserat 

läroböckerna. Vi kan även konstatera att det finns en konkurrens om hur läroböckerna 

beskriver och förklarar katolicismen, det vill säga det finns en tävling om hur man beskriver 

ett och samma fenomen – katolicismen och katoliker.  

”Kristendomen är inte längre den vite mannens religion som någon har sagt” kopplade jag till 

transitivitet, utelämnandet av agenten. Vem har sagt att kristendomen är den vite mannens 

religion?  

”Kristendomen håller på att få ett mer solbränt ansikte” kopplade jag till Kemalis teori om 

andrafiering, den vite och den solbrände.  

I fallet om opinionsundersökningen av katoliker från USA använde jag mig av Fairclolughs 

transitivitet, utelämnandet av flera agenter i opinionsundersökningen och av Kemalis teori om 

andrafiering, att katoliker i USA fick sina röster hörda till skillnad från katoliker i 

Latinamerika.  

Vad gäller citatet ”I vissa frågor har katolska kyrkan än idag en ”gammaldags” och sträng 

uppfattning” kunde jag använda mig av Faircloughs modalitet, alltså grad av instämmande 

från läroboken. Här instämmer läroboken med denna värdering.  

På frågan: ”Varför ska påven i Rom bestämma över andra kristna? Det står så i Bibeln, svarar 

man inom den katolska kyrkan” kunde jag använda mig av Faircloughs tranitivitet, alltså 

utelämnandet av agenten. Vem/vilka är denna ”man” som läroboken syftar på?  

Likaså var fallet i detta citat: ”Man försöker närma sig andra i synen på dop och nattvard. Inte 

så att man vill blunda för de olika synsätt som finns, men man vill på nytt diskutera med 

varandra och se vilka gemensamma erfarenheter och tankar som trots allt finns. Utöver dopet 

och nattvarden räknar många kristna, men inte alla, med ytterligare fem sakrament: bikt 

(syndernas förlåtelse), konfirmation, vigsel, prästvigning och de sjukas smörjelse.” Här kunde 

jag koppla till både Fairclough och Kemali. Återigen handlar det om transitivitet att dölja 



 
 

agenten, dvs. vem som är ansvarig för att vilja närma sig varandra. Och Kemalis teori om 

andrafiering alltså att katolicismen (och den ortodoxa läran) ses som den andre eftersom de 

inte namnges.  

Diskursen om katolicismen kunde även vara i positiva ordalag, ”Traditionerna är mycket 

starka inom den katolska kyrkan” och det förekommer en viss förnyelse.  

Till sist så kunde jag i den sista läroboken koppla till Kemalis teori om andrefiering då de 

katolska prästerna utifrån sitt ämbete identifierades Att de var präster och skulle leva i 

kyskhet kopplades till att de var sexförbrytare.  

 

- Framgår det tydligt i läroboken vem det är som står för värderingen/åsikten? 

 

För det första kan vi konstatera att många av läroböckerna inte hade några 

personliga/subjektiva värderingar om just katoliker och katolicismen men att det dock fanns 

några tydliga undantag. 

 

Lärobok från 1995  

Kristendomen håller på att få ”ett nytt, mer solbränt ansikte” och är inte längre främst ”den 

vite mannens religion som någon har sagt”. Utifrån detta stycke kan vi konstatera att det är 

läroboken som står för den första värderingen, ”solbränt ansikte”. Däremot är det inte lika 

tydligt vem det är som står för att kristendomen främst är den ”vite mannens religion som 

någon har sagt” (the objective modality). Å andra sidan är inte det sista exemplet en värdering 

utan kanske mer en åsikt. Dock framkommer det inte vem som står för denna åsikt.  

 

Lärobok från 1997 B 

”I vissa frågor har katolska kyrkan än idag en ”gammaldags” och sträng uppfattning”, 

uttryckte sig läroboken ärligt och rakt. Läroboken anser således att katolska kyrkan har en 

gammaldags och sträng syn i en rad frågor och här kan jag inget annat än att tilldela läroboken 

dessa värderingar. Värderingarna döljs inte och projiceras inte på någon annan. Intressant i 

detta sammanhang är att jämföra med t.ex. lärobok från 2004 B som beskriver de starka 

traditionerna inom katolicismen: ”Traditionerna är mycket starka inom den katolska kyrkan. 

Bland annat har men bevarat en djup tro på helgonen och jungfru Maria. Men det förekommer 

trots allt en del förändringar. Exempelvis behöver gudstjänsten inte längre ske på latin. Det 

egna landets språk duger lika bra”, för att visa hur en annan diskurs av katolicismen kan se ut.  

 

 

- Hur stor del ägnas åt katolicismen i läroböckerna? 

 

Som vi kunde se ovan så har läroböckerna gett olika utrymme åt katolicismen och den 

ortodoxa läran. Katolicismen kunde få alltifrån 19 sidor till ½ sida till inga sidor alls. Det som 

blir intressant i detta fall är att Lärobok från 1995 och lärobok från 1997 B hade starka 

värderingar och åsikter om katoliker och katolicismen och det som skiljer dessa böcker åt är 

att lärobok från 1995 ägnade hela 19 sidor åt katolicismen medan lärobok från 1997 B ägnade 

1 sida åt katolicismen. På den enda sida som ägnades åt katolicismen kunde jag urskilja två 



 
 

värderingar som gammaldags och sträng ur läroboken. Det jag kan konstatera är att diskursen 

om katolicismen och katoliker har varierat i dessa läroböcker, och det absolut inte är så att 

läroböckerna behöver använda ett visst antal sidor för att uttrycka sig om katolicismen. Det 

problematiska blir som jag nämnt ovan om läromedelsförfattare blir tvungna att klippa och 

klistra för att få ner texten så att den får plats i läroboken, vilket leder till att fakta om en lära 

som katolicismen kanske inte blir heltäckande eller helt ärligt representerat för elever. 

 

13. Förslag på vidare forskning 

 

Att undersöka hur diskursen om katolicismen framställs i läroböcker på gymnasiet har inte 

gjorts i skrivande stund. Att undersöka och jämföra hur katolicismen framställs i relation till 

protestantismen eller den ortodoxa läran är ett annat område som kan undersökas.  

Visst är det viktigt att undersöka och granska innehållet i läroböcker som används av våra 

elever i den svenska skolan. Därför att någonstans måste jag hålla med Mattlar om: att 

läroböcker och läromedel i vid bemärkelse är arenor för ideologiproduktion och 

hegemonisträvanden. 
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