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Abstract 

The purpose of this study is to analyse and compare how religious and non-religious world 

views are described and represented in three Swedish textbooks. The main question of this study 

is: How do three textbooks for the first stage of religious studies in high school represent non-

religious and religious world views based on the text analysis tools: ethos, modality and 

transitivity? 

 

The three textbooks that are being analysed and compared were produced in the years of 2000, 

2002 and 2009. The textbooks are used when teaching the first stage of religious studies in 

Swedish high school. The text analysis that I´ve chosen to use in this study is a part of Norman 

Faircloughs critical discourse analysis. The critical discourse analysis is one of several different 

ways to approach the discourse analysis in general. The purpose of the critical discourse 

analysis is to create social transformation by recognizing unequal power relations. To fulfill 

this purpose Fairclough uses, among others, three tools to analyse texts. They are ethos, 

modality and transitivity. Which therefore are the tools I´ve chosen to use as well. In addition 

to using Faircloughs critical discourse analysis as a method, I´m using it as a theory. Therefore 

are my method and my theory combined. The method is the text analysis itself and the theory 

is what this analysis is based on. The results, analysis and the conclusions are answered by 

using this particular theory and method. The headline Result and analysis contains both these 

parts combined. Other than that this part contains general summaries and quotes from the 

textbooks, which are analysed by the help of these described tools.  

 

The conclusions in this study show that the textbooks tend to make sweeping statements about 

religious and non-religious world views. The majority of the used quotes from the textbooks 

also tend to present texts like they are the only truth. The fact that the quotes are subjective can 

tend to form and affect the students. The representation of religious and non-religious world 

views in the textbooks varies. Religionskunskap för gymnasiet: kurs A is the textbook that is 

the most concerned with defining and representing the religious and non-religious world views. 

The other textbooks that I´ve researched do not care about defining and presenting the different 

world views as much as the previous mentioned book. The religious world views are more 

referred to than the non-religious world view in all the researched textbooks. All of these books 

are also providing more space for, and are focusing more on, the religious world views rather 

than the non-religious world views. 

 

Keywords: icke-religiös livsåskådning, religiös livsåskådning, religion, läroboksanalys, 

textanalys, kritisk diskursanalys 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

I det tidiga svenska utbildningsväsendet hade religion en central ställning eftersom 

undervisning och religion var beroende av varandra. För att religion inte skulle dö ut i Sverige 

fanns ett behov av religiös traditionsförmedling till framtida generationer. Genom historien har 

det debatterats och diskuterats om hur man borde se på religionsundervisningen och vad den 

ska innehålla (Hartman, 2011: 19). Före år 1969 var kristendomsundervisning i grundskolan 

den religionskunskap eleverna i Sverige fick. År 1969 bytte kristendomskunskap namn till 

religionskunskap som då skulle innefatta fler områden än kristendomen. Övriga religioner 

välkomnades och presenterades, väsentliga livsfrågor diskuterades och reflektioner kring 

livsåskådningars interaktion med varandra och samhället fick utrymme (Thulin, 1989: 46-47). 

Läroplansutvecklingen år 1990 var en följd av skolans nya uppgifter som uppstod på grund av 

arbetskraftsinvandringen och flyktingströmmarna från konfliktområden i världen. Skolan och 

religionsundervisningen behövde istället utgöra en bred grund för kulturell mångfald och för 

att alla människor skulle integreras och respekteras i samhället. Ämnesinnehållet i 

religionsundervisningen har genom historien gått från konfessionell till allt mer pluralistiskt. 

Vilket innebar att eleverna fick kunskap om olika religioner och livsåskådningar (Hartman, 

2011: 28-29).  

 

I inledningen till Religionsdidaktik (2011) diskuterar Malin Löfstedt religionsämnet i dess 

helhet. Sverige är ett pluralistiskt land med stor mångfald. Hon menar att det är nödvändigt att 

få kunskap och förståelse för religioner och andra livsåskådningar, globalt som nationellt. Utan 

kunskap om och förståelse för andra människor och deras livsåskådning riskerar fördomar och 

stereotypa föreställningar att byggas upp.  Vidare menar Löfstedt att samhällets viktigaste 

förmedlare av religionskunskap är media och skolan. Enligt Löfstedt kan media ge en vinklad 

och generaliserad fakta om religion i samhället, medan skolan har i uppgift att ge eleverna en 

likvärdig och mångfasetterad religionsundervisning. Skolan är trots allt, tillsammans med 

media, den viktigaste förmedlaren av kunskap om och förståelse för religion och betydelsen av 

andra livsåskådningar. Kursplaner och ämnesplaner har, enligt Löfstedt, syftet att hjälpa lärare 

att ge eleverna just denna kunskap (Löfstedt, 2011: 9-10).   

 

Johan Wickström (2011) diskuterar didaktisk textkompetens och vikten av läroboksanalyser i 

Religionsdidaktik. Skolverket har tillsammans med forskare från olika kunskapsområden 

granskat läroböckers framställning av områden som till exempel etnicitet, religion, kön och 

sexualitet. Resultaten visar att många av de granskade läroböckerna innehåller framställningar 

som syftar till ojämställdhet mellan könen och negativa framställningar av till exempel 

muslimer och homosexuella. Efter granskningsresultatet kan det konstateras att 

läroboksanalyser blir allt viktigare som praktisk process. Det är viktigt att lärare granskar 

läroböckerna som de planerar att använda i undervisningen. Lärare borde även reflektera över 

vikten och påverkan av läroböckers framställning av olika religioner och livsåskådningar. Det 

menar Wickström är viktigt på grund av elevers mottaglighet och läroböckers påverkan av den 

bild elever får av samhället och de olika livsåskådningarnas plats i det (Wickström, 2011: 157-

164). 

 

 



2 
 

1.1. Syfte och mål 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra hur icke-religiös respektive religiös livs-

åskådning framställs i tre svenska läroböcker. Målet är att jämföra och se hur tre läroböcker 

framställer icke-religiös respektive religiös livsåskådning. 

1.2. Frågeställning 

 

- Hur framställer tre läroböcker för gymnasiets första del i religionskunskap icke-religiös 

respektive religiös livsåskådning utifrån textanalysverktygen etos, modalitet och 

transitivitet? 

1.3. Avgränsning 

 

Läroböcker tillhörande GY11 hade utgjort ett mer aktuellt material för uppsatsen. Dock var det 

materialbrist på dessa, totalt 3 läroböcker hittades. Det begränsade antalet utgjorde ingen bred 

grund för ett urval. Efter att ha sökt efter läroböcker inom religionskunskap för gymnasiet, 

tillhörande läroplanen GY2000, hittades sexton böcker. En grund på sexton läroböcker utgjorde 

en bredare grund för ett urval. Av dessa sexton, syftade sex till religionsundervisning A+B, två 

läroböcker till religionsundervisning B och åtta läroböcker till religionsundervisning A. A 

syftar till den första kursen i religionskunskap och B till den andra kursen. A+B innebär att 

läroboken är menad till att användas i både kurs A och B i religionskunskap. Tre läroböcker till 

religionsundervisning A valdes ut. 

Urvalet berör läroböckernas innehåll. De tre läroböcker innehåller mycket framställningar 

såsom definitioner och beskrivningar av religiös livsåskådning, däremot innehåller 

läroböckerna olika mycket framställningar av icke-religiös livsåskådning. Med tanke på 

frågeställningen och syftet valdes tre läroböcker ut vilka innehåller mer framställningar av icke-

religiös livsåskådning än de bortvalda- 

Läroböckerna har analyserats i sin helhet, men det som omfattar resultatet är generella analyser 

av läroböckerna för att endast det som är relevant ska presenteras. Utvalda citat ur läroböckerna 

kommer även att presenteras. De utvalda citaten valdes ut på grund av att de går att analysera 

genom etos, modalitet eller transitivitet. 

 

1.4. Begreppsdefinitioner 
 

De begrepp som kommer diskuteras i uppsatsen är framställning, religion, livsåskådning och 

icke-religiös. Den följande begreppsdiskussionen kommer att vara användbar i den kommande 

analysen. De tre läroböckernas framställningar av icke-religiös och religiös livsåskådning ska i 

analysen kunna förhålla sig till en tidigare diskussion om definitioner av religion, livsåskådning 

och icke-religiös och fungera som ett bollplank. Begreppet framställning diskuteras enbart för 

att klargöra hur det används och förstås i uppsatsen. De analytiska verktygsbegreppen etos, 

modalitet och transitivitet kommer att diskuteras under metodkapitlet. 
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Framställning 

Begreppet framställning används kontinuerligt i uppsatsen och därför blir det relevant att 

diskutera begreppet. Det bör även redogöras för vad begreppet innebär i uppsatsen och hur det 

förstås eftersom begreppet kan uppfattas på olika sätt. Framställning kommer från ordet 

framställa. Nationalencyklopedins ordbok (1995) definierar begreppet framställa som att ”ge 

uttryck åt, beskriva och skildra” (Nationalencyklopedins ordbok, 1995: 438). Den svenska 

akademins ordbok definierar ordet framställning som att ”beskriva och skildra” (Svensk 

ordbok, 2009:826). Exempel i ordboken följer: ”kommunen framställdes som ett turistparadis; 

målningen framställde ett öde landskap” (Svensk ordbok, 2009: 826). Ordet framställning 

kommer användas i dess sanna form i uppsatsen för att syfta till hur de tre läroböckerna ger 

uttryck för, beskriver och skildrar icke-religiös och religiös livsåskådning. 

Religion 

Eva Hellman (2011) diskuterar begreppet religion i boken Vad är religion? Inom akademin och 

bland allmänheten finns en tanke om att religion är ett ting eller fenomen som kan anta olika 

former. Begreppet religion tas för givet i bland annat offentliga dokument som ligger till grund 

för kursplanearbete. När religionsbegreppets innebörd tas för givet blir det problematiskt 

eftersom det utgör en lins. Denna lins används av skaparna till offentliga dokument, 

kursplanearbetet, läroböcker och lektioner när de beskriver, värderar, förstår och förändrar 

världen (Hellman, 2011: 15). Skolan är en av de viktigaste förmedlarna av religionskunskaper. 

Det är då viktigt att problematiken kring definitionen av begreppet religion uppmärksammas 

(Hellman, 2011: 9-10) och att en diskussion förs där deltagarna funderar över vad de menar 

med religion så att resonemanget bygger på samma faktum (Hellman, 2011: 15). Den största 

problematiken kring definitionen om begreppet religion är att det lätt blir antingen för snävt 

eller för brett, definitionen man ger religion kommer alltid att ifrågasättas (Hellman, 2011: 17). 

Hellman refererar i sin text till William James som menade att anledningen till att det finns så 

många olika definitioner av religion visar på att det inte finns någon enhetlig essens eller 

princips bakom begreppet. James menade att religion kunde användas som ett kollektivt namn 

eller som en enklare samlingsbeteckning på produkten religion som utvecklats under lång tid 

(Hellman, 2011: 18). 

Hellman refererar även i sin text till två personer med en funktionell definition av religion, vilka 

är Émile Durkheim och Peter Beyer. Durkheim menade att religion i sig inte kan existera 

utanför en social kontext. Fokus ligger på gruppen och inte på individen själv. En individ på en 

öde ö skulle därmed inte kunna vara religiös, det är tillsammans med gruppen som det religiösa 

skapas (Hellman, 2011: 61-62). Även Peter Beyer har en funktionalistisk syn på religion. Han 

ser samhället som något som uppdelats över specialiserade system som sedan utvecklas i en 

funktionell karaktär. Dessa specialiserade system utgör det ledande sättet att ordna samhället 

och som fortsätter globaliseras (Hellman, 2011: 38-40). Beyer menar att religion är ett system 

som är resultatet av differentieringen av samhället (Hellman, 2011: 116). 

Nationalencyklopedin (2014) definierar religion: ” religion [-liu:´n eller -ligiu:´n] 

(latin reli´gio, här 'vördnad för det heliga', 'gudsdyrkan', ett ord av omdiskuterat ursprung), en 

kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande 

definition” (Nationalencyklopedin, 2014). 

I uppsatsen kommer begreppet religion att användas och förstås som en livsåskådning som 

innefattar tron på en helig, gudomlig eller högre makt. 
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Livsåskådning 

Malin Löfstedt (2011) refererar i boken Religionsdidaktik till Anders Jeffner när begreppet 

livsåskådning ska definieras: ”En livsåskådning brukar förklaras som en övergripande 

beskrivning av människors sätt att betrakta tillvaron, där olika delar ingår. De delar som brukas 

räknas in i en livsåskådning är världsbild, centralt värderingssystem och grundhållning” 

(Löfstedt, 2011: 54). 

Nationalencyklopedin (2014) definierar livsåskådning: ”livsåskådning, de mer eller mindre 

systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om 

verklighetens innersta natur” (Nationalencyklopedin, 2014). 

I uppsatsen kommer begreppet livsåskådning användas och förstås som Löfstedts (2011) 

hänvisning till Jeffners definition. En livsåskådning ses som en beskrivning av en människas 

sätt att betrakta tillvaron dit en världsbild, grundhållning och ett centralt värdesystem innefattas. 

 

Icke-religiös 

Definitioner på begreppet icke-religiös är begränsat. I läroplanen GY11 står det: 

”Användningen av begreppet tro inom ämnet är inte avsedd att fånga endast 

religiös tro. Begreppet innefattar också sådana objekt som inte karakteriseras 

i religiösa termer. Begreppet tro kan alltså tillämpas i såväl religiösa som 

icke-religiösa kontexter”. (Gy 11, 2011: 3). 

Löfstedt (2011) definierar begreppet icke-religiös genom att diskutera sekularisering som 

anledningen till att religioner fått minskad betydelse i Sverige. Dock innebär inte detta enligt 

Löfstedt att människor slutar reflektera över och uttrycka tankar om omvärlden, medmänniskor 

och moral. Sekulariseringen har ökat behovet av alternativa livsåskådningar till de religiösa 

såsom till exempel humanism, feminism, existentialism. Löfstedt skriver sedan ”En icke-

religiös livsåskådning kan bli ett ’fullskaligt alternativ’ till en religiös tro” (Löfstedt, 2011: 55). 

I uppsatsen kommer begreppet icke-religiös användas och förstås som en livsåskådning där tron 

på det heliga eller gudomliga inte innefattas. Löfstedt (2011) ger exempel på icke-religiösa 

livsåskådningar: feminism, humanism och existentialism vilket överensstämmer med 

uppsatsens förståelse av icke-religiösa livsåskådningar. 

1.5. Forskningsgenomgång 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra framställningen av icke-religiös respektive 

religiös livsåskådning i tre läroböcker för religionskunskap. Forskningsbakgrunden inom 

området är mycket begränsat. Det finns dock mycket forskning som syftar till läroboksanalys 

med varierade områden, ämnen, metoder och teoretiska bakgrunder. Till exempel Kjell 

Härenstam (2006) som undersökt islams och hinduismens framställning i läroböcker. Det finns 

mycket svensk och internationell forskning som genomfört läroboksanalyser inom olika ämnen. 

Även många studenter har skrivit läroboksanalyser av olika slag. Deras uppsatser har bidragit 

med förståelse för läroboksanalysen. Uppsatserna som varit byggda på en kritisk diskursanalys 

har varit till stor hjälp genom den orientering som krävs för att skriva en uppsats med en sådan 

teori och metod. Många läroboksanalyser har gjorts inom religionsämnet med fokus på islam 

och muslimer. 
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Läroboksanalyser – islam och hinduism 

 

Jonas Otterbeck (2006), lektor i islamologi, skriver i sin rapport What is Reasonable to 

Demand? Islam in Swedish Textbooks om islams framställning i sju läroböcker. I Malmö, där 

studien görs, bor ungefär 40 000 muslimer. Otterbeck diskuterar det viktiga och avgörande valet 

av läroböcker som lärare har, samt problematiserar bilden av islam som ges i de utvalda 

läroböckerna. Otterbeck problematiserar urval och presentation av islam. Resultatet från 

analyserna innehåller bland annat information om att läroböckerna saknar förståelse för 

praktikerna inom islam och ger en bred tolkning av praktikerna inom islam. Detta gör det 

omöjligt för läsaren att förstå viken tolkning av islam som ges. En annan problematik är att 

läroböckerna som analyserats tenderar att utelämna information vilket skapar förvirring för 

eleven, vilket Otterbeck menar resulterar i att eleven snarare mystifierar än klargör. Istället för 

att eleven läser en text med förståelse läser eleven en text utan att förstå, vilket kan resultera i 

att eleven missförstår och missuppfattar texten.  

 

Skolverkets rapport, I enlighet med skolans värdegrund, innehåller en underlagsrapport skriven 

av författaren Kjell Härenstam (2006). I denna underlagsrapport, En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, skriver Härenstam om hur islam 

och hinduism framställs i läroböcker. Härenstam ställer styrdokumenten i relation till 

läroböckerna och resultatet visar att islam framställs mer i enlighet med läroplanens värderingar 

än vad hinduism gör.  

 

Härenstam (1993) har även skrivit Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap där han undersöker läroböcker för grundskolan och gymnasiet i Sverige från 

olika tidsperioder. Först undersöks läroböcker från 1962 där muslimer framställdes som 

fanatiska och aggressiva. Senare, mellan 1962-1969, framställdes istället muslimer som 

mystiska och exotiska. Mellan 1969-1980 stod kvinnoförtryck i fokus i läroböckerna. 

Härenstam drar en slutsats om att urvalet som presenteras i många läroböcker återspeglar 

negativa fördomar och värderingar om muslimer och islam.  

 

Jimmy Emanuelsson (2014) undersöker i sin artikel, Islam and the Sui-generis Discourse: 

Representations of Islam in Textbooks Used in Introductory Courses of Religious Studies in 

Sweden, islams framställning i svenska introduktionsböcker till religionsstudier med 

diskursanalys som metod. Emanuelsson har avgränsat sig till att undersöka de introduktions 

böcker som användes vårterminen 2012 vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs 

universitet och Högskolan i Gävle. Artikeln har publicerats internationellt.  Artikeln visar 

resultat på att texter och läroböcker använder diskurser för att skapa konsensus. Detta till 

förmån för att påvisa skillnader när de framställer islam och muslimer.  

 

De tre första artiklarna har inspirerat och bidragit till kunskap om läroboksanalysers utformning 

och vad de kan bidra med. Den fjärde artikeln är en diskursanalys av islams framställning i 

läroböcker som har gett förståelse och kunskap om vad en diskursanalys är och kan resultera i. 

 

Läroboksanalys – svenska för invandrare 

 

Jörgen Mattlar (2008) undersöker i sin avhandling Skolpropaganda fem läroböcker i svenska 

som andraspråk. Denna ideologianalys är intressant eftersom den undersöker vilka värderingar 

som återfinns i nyanlända invandrares läroböcker. Genomgående för alla läroböckerna skildrar 

Mattlar innehållet i relation till kön, klass, etnicitet och jämställdhet. Resultatet från 

avhandlingen visar starkt på den enskilde lärarens ansvar när det kommer till att kritiskt 
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reflektera över läroböcker, samt ta hänsyn till ideologiska och integrationsrelaterade aspekter. 

Mattlar problematiserar lärarutbildningens utbud i kurser om läromedelsanalys och menar att 

det bristande utbudet växt idag. Läroböcker kan aldrig vara ideologiskt neutrala eller objektiva 

i gestaltningen av samhället, inte minst när det kommer till religion och livsåskådningar är det 

svårt att ge en rättvis bild i en lärobok. Därför är det viktigt att läraren kompletterar läroboken 

med andra läromedel, menar Mattlar.  

 

Avhandling har undersökt värderingar i läroböcker för svenska som andra språk. Avhandlingen 

gav insikt i hur viktigt det är att reflektera över och komplettera läroböcker med annat material 

om man arbetar som lärare. 

 

Läroboksanalys – kristendomen och historia 

 

I artikeln Religion in Contemporary U.S. History Textbooks (2003) problematiserar Michael H. 

Romanowski kristendomens roll i läroböcker för ämnet historia i USA. Romanowski kommer 

fram till att oavsett anledning väljer många läroboksförfattare i USA att inkludera kristendomen 

och den religiösa högerpolitiken i läroböcker för ämnet historia. Detta är, enligt Romanowski, 

problematisk eftersom läroboksförfattarna skapar ett intryck som påverkar och formar eleverna. 

Romanowskis slutsatser av artikeln innehåller förslag till lärare. Förslagen uppmanar till hur de 

kan göra för att utveckla elevernas komplexa förståelse av den roll religion spelar i enskilda liv, 

samt hur den påverkar den ekonomiska, politiska och sociala delen av landet USA. Det är 

viktigt för läraren att kritiskt granska läroböckerna för att eleverna ska få en så bra utbildning 

som möjligt.  

 

Artikeln handlar om hur kristendomen och den religiösa högerpolitiken får en stor plats i 

undervisningen om historia. Artikeln visar på hur läroböcker och undervisning kan forma 

eleverna och vikten av att lärare kritiskt granskar läroböckerna, vilket gett kunskap om vikten 

av läroboksanalys och om hur läroboksanalyser kan ta form.  

1.6. Material 

Då uppsatsens syfte är att undersöka framställningen av icke-religiös respektive religiös 

livsåskådning i tre läroböcker kommer primärkällorna bestå av tre läroböcker avsedda för 

gymnasiets första kurs i religionskunskap. Eftersom uppsatsens teori och metod bygger på 

Norman Faircloughs textanalys i den kritiska diskursanalysen är hans bok Analysing discourse: 

textual analysis for social research användbar för uppsatsen. Boken Diskursanalys som teori 

och metod skriven av Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips kommer även att 

användas eftersom den tar upp olika angreppssätt av diskursanalys, till exempel den kritiska 

diskursanalysen och dess dimensioner och verktyg. Boken är ett komplement till Faircloughs 

bok för att inte bara presentera uppsatsens teori och metod ur ett perspektiv. Presentationen av 

mitt urval av läroböcker har tidigare gjorts i avsnittet: avgränsningar.  

 

Primärkällorna som kommer att undersökas och jämföras är: 

 

Alm, Lars-Göran (2002). Religionskunskap för gymnasiet: kurs A. 2., rev. uppl. Stockholm: 

Natur och kultur 

Jansson, Olov & Karlsson, Linda (2009). En mosaik. Religionskunskap. A. 1. uppl. Stockholm: 

Bonnier utbildning 
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Thulin, Birgitta & Elm, Sten (2000). Religion A 2000. 1. uppl. Malmö: Interskol 
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Kapitel 2 Teori 

 

I detta kapitel kommer uppsatsens teori att presenteras. Det är genom uppsatsens teori och 

metod som frågeställningen kommer besvaras och syftet uppnås. Teori och metod för denna 

uppsats utgår från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som är en utvecklad form av 

diskursanalys och en sammanlänkad paketlösning för teori och metod. Faircloughs textanalys 

ligger i fokus då det är läroböckernas text och dess framställning av religiös respektive icke-

religiös livsåskådning som uppsatsen syftar till att undersöka och analysera. Textanalysen är 

utvecklad ur diskursanalysen och den kritiska diskursanalysen vilket medför att de kommer att 

presenteras. Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra hur tre läroböcker framställer 

religiös respektive icke-religiös livsåskådning. Den kritiska diskursanalysen kommer bidra till 

att se vilka verkligheter läroböckernas framställningar reflekterar och konstruerar.  

2.1. Diskursanalys  

 

Teoretikern som från början utvecklade teori och begrepp samt därigenom satte hjulet för 

diskursanalysen i rullning var Michel Foucault. Alla angreppssätt inom diskursanalys har sina 

rötter i Foucaults tänkande eftersom han var den som utvecklade teori och begrepp. Även de 

som tar avstånd från delar av Foucaults teori har sina rötter i hans tänkande (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 19). Foucault (1972) definierar en diskurs på följande sätt:  

 
Man kallar en mängd utsagor för (diskurs) i den mån de beror av samma 

diskursiva formation … den består av ett begränsat antal utsagor för vilka 

man kan definiera en mängd av existensvillkor (Foucault, 1972: 133).  

 

Foucault är främst intresserad av att kartlägga ”arkeologiskt” de regler som gör att utsagor i ett 

bestämt historiskt sammanhang blir accepterade som sanna. Han menar att kunskap är mer än 

en avspegling av verkligheten. Kunskapsregimer avgör vad som är sant och vad som är falskt. 

Syftet Foucault har är att kartlägga dessa kunskapsregimer och dess strukturer. Strukturerna 

kan till exempel bestå av vad som anses sant eller falskt, tänkbart eller otänkbart. Majoriteten 

av dagens angreppssätt inom diskursanalysen samtycker med Foucault om detta. De är ense om 

att diskurser är något som relativt regelbundet sätter gränser för vad som är meningsfullt. 

Sanning skapas diskursivt. Foucault angreppssätt syftar dock bara till att undersöka en 

kunskapsregim i varje historisk epok. Dagens angreppssätt har utvecklats till att se det som att 

olika diskurser existerar parallellt. Diskurser kämpar ständigt efter rätten att avgöra vad som är 

sant. Olika diskurser har olika tankar om vad som är sanning, och på olika sätt kämpar de för 

att få rätten till sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 19-21).   

 

Diskurs som begrepp kan definieras på olika sätt och kan användas som ett analytiskt verktyg. 

I Diskursanalys som metod och teori (2000) förklarar Winther Jørgensen och Phillips ordet 
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diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7).  

Diskurs som analytiskt verktyg kan hjälpa forskare att studera och beskriva hur något talas om 

i ett visst sammanhang. Språket ses som ordnat i olika mönster i vilka våra utsagor följer när vi 

verkar inom olika sociala områden. Diskursanalys innebär att man analyserar dessa mönster 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7). Vid tillämpningen av diskursanalys är det centralt att 

sammanlänka den teoretiska och metodologiska delarna för att de inte ska komma ifrån 

varandra. Winther Jørgensen och Phillips presenterar en paketlösning där metod och teori 

sammanlänkas till en metodisk och teoretisk helhet. Detta innebär att man använder 

diskursanalys som både metod och teori. Det finns tre teoretiskt framträdande sätt att förhålla 

sig till diskursanalys på: Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10). I denna uppsats 

kommer det diskursanalytiska angreppssättet att bygga på Faircloughs kritiska diskursanalys 

som teori och metod.  

 

2.2. Kritisk diskursanalys  
 

Fairclough använder termen kritisk diskursanalys som beteckning för det angreppssätt han själv 

utvecklat och som beteckning till den bredare riktningen inom diskursanalys dit flera andra 

angreppssätt hör till (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 66). Genom en textorienterad 

diskursanalys som Faircloughs angreppsätt kopplar samman, resulterar det i en detaljerad 

textanalys, en makrosociologisk analys av social praktik och en mikrosociologisk analys inom 

sociologin där vardagen ses som något människor skapar genom användning av förenade regler.  

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 71).  I Analysing Discourse (2003) riktar sig Fairclough 

speciellt till studenter och forskare som arbetar med textanalyser. Detta innebär enligt 

Fairclough att man inte utesluter den kritiska diskursanalysen som helhet eller de andra 

elementen i den tredimensionella modellen (Fairclough, 2003: 2-3). Enligt Fairclough ses texter 

som ”sociala händelser” (Fairclough, 2003: 21). Vad som är underförstått när man ser texter 

som sociala händelser är att man inte bara ser texterna som sådana, utan att man inaktivt söker 

efter meningsskapande i texten. Även om man inte bör gå in med inställningen att söka mening 

i texten kan det enligt Fairclough likväl resultera i det (Fairclough, 2003: 10).  

 

Den kritiska diskursanalysen har i syfte att skapa social förändring genom att uppmärksamma 

ojämlika maktförhållanden. Resultatet som arbetats fram genom den teori och metod som 

nyttjas har i sin tur syfte att användas i kampen om den sociala förändringen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 70). Diskurs enligt Fairclough definieras som: ”Språkbruk såsom social 

praktik” samt ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 72).  

 

Fairclough menar att en diskurs bidrar till att konstruera kunskaps- och betydelsesystem, sociala 

relationer och sociala identiteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 72-73). Diskurs är en 

form av social praktik som både är konstituerande av den sociala världen och konstituerad av 

sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 67-68). Vid analys av diskurs bör man 

fokusera på den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa 

händelsen är ett fall av språkbruk som till exempel en film, en bok, en tidning, ett tal eller en 

intervju. Diskursordningen är själva summan av diskurstyper som används inom ett socialt 

område. I en diskursordning konsumeras/tolkas och produceras tal och skrift genom olika 

diskursiva praktiker. En diskursordning kan till exempel vara skolans diskursordning, 

mediernas diskursordning eller diskursordningen på en bestämd skola (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 72-73).  
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De anmärkningar som finns gentemot den kritiska diskursanalysen syftar mestadels till 

angreppssättet. Fairclough får kritik för att inte ha rimliga riktlinjer för hur mycket social analys 

som behövs i studier. Kritiken riktas också mot att inte ha gett tydliga framställningar av vilka 

former av sociologisk teori och kulturteori som man kan eller ska använda sig av i studier. 

Fairclough har inte heller ställt sitt angreppssätt i förhållande till andra av samtidens teoretiska 

riktningar för att definiera det (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 93).  

 

 

2.3. Faircloughs tredimensionella modell  
 

Faircloughs tredimensionella modell är en analysmodell för diskurs som social praktik. Genom 

att använda sig av Faircloughs tredimensionella modell kan man analysera och tolka en diskurs 

utifrån modellens dimensioner av språkbruk. Modellen återger en ram för empirisk forskning 

om samhälle och kommunikation. Den tredimensionella modellen är byggd på teorin om att 

varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Analysen av en 

kommunikativ händelse sker enligt den tredimensionella modellen: text, diskursiv praktik och 

social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 74).  

 

I uppsatsen kommer medvetet analysen av diskursiv praktik och social praktik att uteslutas. Det 

är genom studiet av språket och texten i de tre läroböckerna som frågeställningen i uppsatsen 

besvaras och det faller utom ramen för denna kandidatuppsats att inkludera hela modellen. 

Enligt Fairclough är språket något som inte går att separera från det sociala livet. Ett sätt att 

göra sociala studier på är därför med fokus på språket och texten. Däremot måste studiet av 

språket hänga samman med teorin (Fairclough, 2003: 2-3). En presentation av diskursiv praktik 

och social praktik kommer ändå att ske. Jag är medveten om nackdelarna med att presentera 

diskursiv praktik och social praktik när de ändå inte ska användas i uppsatsen. En konsekvens 

med detta är att det som presenteras, men inte ska användas, uppfattas som meningslöst och att 

en bild byggs upp av den tredimensionella modellen som sedan raseras. Den främsta 

konsekvensen är att den kritiska diskursanalysen och den tredimensionella modellen 

presenteras och förklaras, men bara Faircloughs textanalys används. Fördelen med att 

presentera diskursiv praktik och social praktik, trots att de inte ska användas, är att det ger 

kunskap om hur den tredimensionella modellen kan användas. Det ger förståelse för hur de 

olika dimensionerna påverkar varandra och hur en studie med alla dimensioner skulle kunna se 

ut. Fördelen med att presentera den tredimensionella modellen som helhet är även att 

textanalysens ursprung, sammanhang och del i modellen uppmärksammas. Trots att endast 

textanalysen kommer att användas i uppsatsen får läsaren ta del av var textanalysen kommer 

ifrån och hur den kan samspela med de andra dimensionerna. 

 

 

Diskursiv praktik  

Diskursiv praktik innebär konsumtion och produktion av texter. Analysen av diskursiv praktik 

innebär att man fokusera på hur textförfattare bygger på redan existerande diskurser och genrer 

för att skapa en text. Fokus ligger också på hur textmottagare använder föreliggande diskurser 

och genrer i konsumtion och tolkning av texten. Människor använder språk för att konsumera 

och producera texter samtidigt som texter formar och formas av social praktik (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 74-75). Skolan är till exempel en skolgenre som kan använda sig 

av olika diskurser och genrer, till exempel en konservativ diskurs, en liberal diskurs eller en 

reklamgenre. Elevens kännedom om skolan som konservativ diskurs formar hens tolkning och 
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i diskussioner med andra människor kan hen bygga på de diskurser eller genrer som använts. 

Diskursiv praktik konstruerar den sociala världen och konstrueras av den. En studie av den 

diskursiva praktiken skulle till exempel kunna vara att man undersöker hur styrdokument tas 

fram och hur läroböcker produceras.  

 

Social praktik  

Social praktik innebär att man ställer analysen av diskursiv praktik och text i förhållande till 

den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 90). Den kommunikativa händelsen 

är en del av den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 74-75). En studie av 

den sociala praktiken skulle till exempel kunna vara att man intervjuar elever för att undersöka 

hur de ser på läroböckernas framställning av icke-religiös respektive religiös livsåskådning. 

Genom denna dimension analyserar man textkonsumtionen.  

 

Text 

Text innebär att man analyserar och tolkar textens egenskaper och formella drag. Man 

analyserar även grammatik, sammanhang mellan satser och vokabulär. Text innefattar skrift, 

bild, tal eller en blandning av bild och språk. Texten inverkar på den diskursiva praktikens 

processer om textkonsumtion och textproduktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 74-75). 

Genom textanalys kan man kartlägga hur diskurserna textuellt upprätthålls (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 87). Fairclough har en mängd verktyg för att analysera text. De verktyg som 

kommer att användas i uppsatsens textanalys är: etos, modalitet och transitivitet. Detta val är 

medvetet eftersom det är dessa begrepp som kommer hjälpa mig att besvara min frågeställning, 

men även eftersom dessa verktyg endast innehöll förklaringar och beskrivande tillvägagångs-

sätt i den valda litteraturen. Konsekvenser med detta kan vara att verktyg som kunde ha fungerat 

bättre och gett ett annat resultat, förbisågs på grund av att det inte fanns tillhörande förklaringar 

och beskrivningar i litteraturen. I metodkapitlet kommer textanalysen att utvecklas och 

verktygen att förklaras. Texten som utgör analysmaterialet i min uppsats är de tidigare 

presenterade läroböckerna. 

 

 
Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992:73). 

2.4. Arbetsmodell 

Uppsatsen syfte är att undersöka och jämföra hur tre läroböcker framställer icke-religiös och 

religiös livsåskådning. Underrubrikerna i resultatet kommer vara strukturerade enligt 

läroböckerna. Läroböckerna sammanfattas och analyseras därefter med de textanalytiska 
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verktygen: etos, modalitet och transitivitet. Det är citat ur läroböckerna där etos, modalitet och 

transitivitet kan identifieras som kommer att presenteras och analyseras. Citaten analyseras 

utifrån de textanalytiska verktygen genom att verktygens syften appliceras på citaten. En sats 

där etos analyseras innefattar beskrivningar eller definitioner av individer eller sociala grupper 

En sats där modalitet analyseras innefattar antaganden eller instämmanden av olika grad som 

kan påverka eller forma läsaren. En sats där transitivitet analyseras innefattar händelser eller 

processer som förbinds eller inte förbinds till subjekt eller objekt (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 87-88). Förklaringar av de textanalytiska verktygen kommer att utvecklas i 

metodkapitlet. Där kommer även exempel att ges på satser där etos, modalitet och transitivitet 

kan identifieras.  Genom detta kommer uppsatsen att presentera ett resultat och en analys om 

läroböckernas framställning av icke-religiös livskådning och religiös livskådning. 

Läroböckernas framställningar kommer sedan att jämföras under rubriken Slutsats.  

 

Tillvägagångssättet för de analytiska verktygen kommer att förklaras djupare i metodkapitlet.  
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Kapitel 3 Metod 

Metoden för uppsatsen är Faircloughs textanalys. De tre läroböckernas språk och text 

analyseras utifrån uppsatsens metod och teori. För att komplettera analysen och förstärka 

läroböckernas framställning har även sidor räknats och livsåskådningar (till exempel 

kristendom, hinduism, humanism, feminism) sammanfattats.  

 

Tillvägagångssättet är att analysera texter och citat ur läroböckerna genom en kritisk 

diskursanalytisk textanalys. Textanalysen ingår i Faircloughs tredimensionella modell och de 

verktyg som resultatet kommer att analyseras genom är: etos, transitivitet och modalitet. 

Verktygen kommer nedan att presenteras och kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

 

3.1. Etos 
 

Etos innebär att man analyserar hur identiteter och sociala relationer konstrueras genom språket 

i texten. Undersöker man till exempel en lärobok i religionskunskap vill man klarlägga 

konstruktioner om sociala relationer mellan till exempel läsare och författare eller identiteter 

som till exempel läsaren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87-88). Det handlar om att se 

mönster i till exempel jämlika förhållanden mellan läsaren och författaren, en vänlig känsla 

eller hävdande av auktoritet. Texten kan innehålla en vänlig känsla som uttrycker att du 

(läsaren) och jag (författaren) är på samma nivå och har något gemensamt eller tvärtom. Något 

man även kan kolla på är huruvida texten använder sig av vi, du eller dom vilket ger olika 

känslor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 89). Satser ur läroböckernas texter kommer att 

analyseras genom etos. För att man ska kunna analysera satser genom etos bör satserna syfta 

till att grupper eller individer beskrivs eller definieras.  

 

 

3.2. Modalitet  
 

Modalitet innebär ”sätt”. Analysen av modalitet har fokus på talarens grad av instämmande 

eller antaganden i en sats. Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp konkreta exempel på 

påståenden om temperatur där olika modaliteter presenteras: ”’det är kallt’, ’jag tycker det är 

kallt’ och ’kanske är det lite kallt’” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 88). Valet av modalitet 

påverkar diskursens konstruktion av kunskaps- och betydelsesystem och sociala relationer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87-88). Ett exempel på detta är satsen: alla människor 

som är ateister förkastar guds existens. Exemplet uttrycker en hög grad av säkerhet medan till 

exempel satsen: vissa människor som är ateister förkastar guds existens, uttrycker en lägre grad 

av säkerhet. Därför kan man säga att ett slags modalitet är sanning. Om man i en sats använder 

ord som lite, liksom eller kanske handlar det om hedge. En hedge är när man anpassar ett 

påstående i en sats och därmed uttrycker låg säkerhet. ”Det kanske är lite dumt med rasism” till 

exempel. Massmedia använder exempelvis speciella modaliteter för att få tolkningar att låta 

som fakta genom att använda objektiva och inte subjektiva objekt. Till exempel ”religion är 

farligt” och ”vi anser att religion är farligt” bär på olika sanningar. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 88). Fairclough menar att modalitet kan ses som en fråga om människors 
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åtaganden när de påstår något, ställer en fråga, kräver eller erbjuder. En människa kan göra 

dessa saker på olika sätt och med olika åtaganden som får skilda effekter. Modalitet handlar om 

hur författaren förhåller sig till det som ska skrivas. Generaliserar författaren eller förhåller den 

sig till att sanningen kan te sig på olika sätt? (Fairclough, 2003: 164-165). Läroböckerna 

kommer att analyseras genom dess modalitet. Satser i texten där modalitet hittas syftar till att 

återge sanning av olika grad, fakta och antaganden eller instämmanden.  

 

 

3.3. Transitivitet  
 

Transitivitet innebär att man analyserar hur olika processer och händelser förbinds eller inte 

förbinds med objekt eller subjekt. Det handlar om hur texten får saker och ting att framstå.  

Fokus är att klarlägga konsekvenser som olika framställningsformer kan ha. I satsen ”10 kristna 

dog idag” förbinds inte händelsen med något objekt eller subjekt. Satsen är av en passiv form 

och utelämnar agenten. Agenten fråntas ansvaret och fokus läggs på själva händelsen, inte på 

hur, varför eller av vem/vilka. Händelsen förbinds alltså inte (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 87). Människors tolkningar, fördomar och egna sanningar kan bli konsekvenser för 

sådana framställningar på många olika sätt. Ett annat exempel angående transitivitet är satsen 

”sökande erbjuds föreläsning” och satsen ”vi ger dig möjligheten att köpa en biljett till dagens 

föreläsning” vilka ger läsaren olika känslor och antaganden. Rubriker eller korta beskrivningar 

är tacksamt att analysera genom transitivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 89). 
Läroböckerna kommer att analyseras genom sin transitivitet. Satser i texten där transitivitet 

syns är i rubriker och texter där händelser och processer antingen förbinds eller inte förbinds 

med objekt eller subjekt. Transitiviteten analyseras utifrån detta.  

 

3.4. Metoddiskussion 
 

Fairclough beskriver text som en viktig del av sociala händelser som påverkar människors 

beteenden och värderingar. Ansvar kommer med texter eftersom de har förmågan att påverka, 

starta och stoppa saker och ting. En text kan förändra en människas liv och en text kan förändra 

hela utbildningsväsendet. Alla effekter som kommer med texter är förmedlade med ett slags 

meningsskapande. En text skrivs från en tanke, tanken kommer från en människa och 

människan kommer från ett liv. Det är viktigt att vara medveten om textens effekter (Fairclough, 

2003: 8).  

 

Forskare som gör en diskursanalytisk studie bör försöka att sätta en parentes kring sig själv i 

studien. De egna värderingar och tankar som finns ska inte vara en del av analysen. Forskarens 

syfte är inte att komma bakom ”diskurserna” genom sina analyser. Forskarens syfte är att 

fundera på vad det är människorna verkligen menar när de producerar text (skriver eller talar). 

Syftet är även att fundera på hur verkligheten faktiskt ser ut bakom diskursen. Utgångspunkten 

i studien är att man aldrig kan ta del av verkligheten när man står utanför diskursen. Därför blir 

diskursen i sig själva föremålet i analysen. Forskaren ska analysera sådant som faktiskt har sagts 

eller skrivits och därefter undersöka utsagorna för att se vilka mönster som finns där. Utsagorna 

blir diskursiva framställningar av verkligheten, och forskaren är intresserad av att se vilka 

sociala konsekvenser de får. Det är självklarheterna i texten som man är ute efter att avslöja. 

Somliga utsagor i texter blir helt naturligt accepterade som sanna medan andra inte alls blir det 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 28). Ta till exempel läroböcker; den text som elever läser 

i läroböcker förutsätts att är sann och objektiv.  
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Resultatet i uppsatsen bör innehålla exempel och utdrag från texten. En tolkning som skapats 

genom analysen av utdraget ska presenteras. Tolkningen innehåller identifierade mönster från 

texten. Genom att ta med detta i resultatet visar man hur analysen gått till. Från diskursiv data 

till slutsatser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 123).  

 

I både kvalitativa och kvantitativa studier finns det validitetskriterier. Valid innebär godtagbar 

eller giltig. Metoden bör vara valid, och det finns två utmärkande sätt att avgöra om en 

diskursanalys är valid. Det första sättet innebär att man ser till de analytiska påståenden som 

görs. Analytiska påståenden bör ge ett sammanhang till diskursen. Om analysen innehåller 

onödiga element som inte ger betydelse åt redogörelserna kommer analysen inte att uppfattas 

som trovärdig. Det andra sättet innebär att man ser till fruktbarheten i analysen. Analysramens 

förklaringskraft är en slags fruktbarhet. Även analysramens förmåga att få fram nya förklaringar 

är en slags fruktbarhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 122-123).  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur icke-religiös respektive religiös 

livsåskådning framställs i tre läroböcker. Fokus ligger på tre läroböcker som används eller har 

använts av gymnasieelever som läser första kursen i religionskunskap. Varje lärobok 

presenteras var för sig. Först presenteras lärobokens framställning av icke-religiös respektive 

religiös livsåskådning. Sedan analyseras citat från läroböckerna med textanalysens verktyg: 

etos, modalitet och transitivitet. Kapitlet avslutas med slutsatser, där resultat från samtliga 

läroböcker diskuteras och jämförs, samt att frågeställningen besvaras.  

 

 

4.1. Religion A 2000 av Thulin, Birgitta & Elm, Sten (2000).  
 

Läroboken Religion A 2000 av Birgitta Thulin och Sten Elm innehåller 13 kapitel. De två första 

kapitlen syftar till att ge en introduktion till livsfrågor för människan respektive samhället och 

fungerar som introduktionskapitel. Underrubrikerna i kapitlet om livsfrågor för människan 

diskuterar livsfrågorna genom olika teman. De teman som diskuteras är: att vara människa, 

finns Gud?, varför finns vi till? och vad händer efter döden? (Thulin & Elm, 2000:4-5). Det 

första ordet under första underrubriken är Gud. Författarna skriver att olika livsåskådningar ger 

oss något att tro på även om alla inte erkänner Guds existens. Det görs skillnad på om en 

människa tror på en politisk ideologi, en allsmäktig Gud eller känner upplevelsen av att vara ett 

med naturen. De åtskilda nämnda sätten att tro värderas inte olika utan framställs som 

likvärdiga. Under temat vad händer efter döden? introduceras begreppet icke-religiös för första 

gången i läroboken (Thulin & Elm, 2000: 6-12). På sidan 12 står det: ”Även icke-religiösa 

människor som upplevt dödens närhet kan berätta om hur de när dödsögonblicket närmat sig 

fått skåda en annan och ljusare tillvaro” (Thulin & Elm, 2000: 12). Läroboken framställer icke-

religiösa människor som att de lämnar sin icke-religiösa livsåskådning när döden knackar på 

dörren. Texten beskriver en religiös död som om det, till skillnad från en icke-religiös död, 

skulle vara en annan och ljusare tillvaro (Thulin & Elm, 2000: 6-12). Underrubrikerna i kapitlet 

om livsfrågor för samhället diskuterar också livsfrågorna genom olika teman. De teman som 

diskuteras är: livsåskådningar och samhället, samhällets normer, den gudomliga kraften, 

religioner i samhällets tjänst, det sekulariserade samhället och kärleksbudskapet. Under det 

första temat livsåskådningar och samhället på sidan 14 nämns begreppet icke-religiös i 

sammanhang med text om att religion varit viktigt för människor när de byggt upp samhällen. 

Därefter står det: ”Även icke-religiösa förklaringar, t ex naturvetenskapliga, användes för att 

beskriva tillvaron” (Thulin & Elm, 2000:14). Under temat det sekulariserade samhället 

presenteras krig, katastrofer och miljöproblem som gör att människor börjar söka efter livets 

mening. Som avslutning för temat skriver författarna på sidan 18: ”Kan religioner och 

livsåskådningar idag ge ett alternativ till tron på lycka i form av masskonsumtion och hög 

materiell standars? Har religionerna svar och lösningar på våra frågor?” (Thulin & Elm, 

200018). Under temat kärleksbudskapet jämför författarna olika livsåskådningars 

kärleksbudskap med citat från olika sorters texter. 2 av 8 kärleksbudskap är icke-religiösa. 
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Begreppen religion, livsåskådning och icke-religiös definieras inte i de två introduktions-

kapitlen, utifrån textens helhet växer det dock fram en definition av livsåskådning. Denna 

definition kopplas till underrubrikerna i introduktionskapitlen som till stor del syftar till att 

besvara livsfrågor. Den definition som växer fram menar därmed att en livsåskådning är till för 

att besvara livsfrågor (Thulin & Elm, 2000: 6-20). Även Nationalencyklopedin definierar 

livsåskådning som svar på människors livsfrågor (Nationalencyklopedin, 2014).  

I introduktionsdelen för religiösa livsåskådningar skriver författarna om människans liv som är 

fyllt av frågor utan svar. Först här definieras religion i läroboken. Religion definieras och 

framställs som lösningen eftersom det har i uppgift att ge svaren (Thulin & Elm, 2000: 29). 

Denna definition av religion återfinns inte i avsnittet om begreppsdefinitioner.  

I introduktionsdelen för icke-religiösa livsåskådningar definieras begreppet livsåskådning. En 

livsåskådning har funktionen att besvara existentiella frågor åt människan och framställs som 

en viktig del av en människas liv (Thulin & Elm, 2000: 109). Även Nationalencyklopedin 

definierar livsåskådning som att den har funktionen att besvara människors livsfrågor 

(Nationalencyklopedin, 2014). Den funktionella definitionen av livsåskådning överensstämmer 

även med Emilé Durkheim och Peter Beyer (Hellman, 2011: 61-62, 95-98, 116). Även 

Nationalencyklopedins definition av religion kan återkopplas till lärobokens definition 

(Nationalencyklopedin, 2014). Religion definieras som något som tillför tron på något 

gudomligt i svaren på de existentiella frågorna (Thulin & Elm, 2000: 109). Även 

Nationalencyklopedin definierar religion som vördnad för det heliga och som innehåller en 

gudsdyrkan (Nationalencyklopedin, 2014). Författarna skriver att icke-religiösa livs-

åskådningar och religioner ibland kan förenas, genom kärleksbudskapet att ”du ska älska din 

näste som dig själv” (Thulin & Elm, 2000: 109).  

De religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är hinduism, buddhism, judendom, 

kristendom och islam. De religiösa livsåskådningarna får 80 av 176 sidor i läroboken. De icke-

religiösa livsåskådningarna, och enligt författarna tillhörande filosofer, som presenteras i 

läroboken är de grekiska filosoferna, upplysnings filosofer, Darwin och utvecklingsläran, 

marxismen och socialismen, humanism, existentialism, naturalism och ekosofi. De icke-

religiösa livsåskådningarna får 10 av 176 sidor i läroboken (Thulin & Elm, 2000: 4-5). 

Läroboken har analyserats i sin helhet utifrån teori och metod, samt exemplifieras nedan med 

citat som analyseras genom verktygen etos, modalitet och transitivitet. 

Vi har behov av att få svar på sådant vi inte förstår. Vi vill lita på något när 

vi känner oss otrygga. Därför har vi behov av en Gud. En del människor 

förnekar Guds existens. De är ateister (Thulin & Elm, 2000: 7). 

Textens etos blir tydligt när ordet ”vi” upprepas i texten för att skapa gemenskap. Sociala 

relationer konstrueras genom texten kring behovet av en gud. Textens modalitet är av en hög 

sanningsgrad. Satserna ”vi har”, ”vi vill” och ”därför har vi” sänder ut signaler om 

instämmande. Författarens grad av instämmande i satsen är hög. Satsen ”en del människor …” 

innehåller en lägre grad av instämmande.  

Kan vi som människor leva utan att tro på något? Behovet av att få svar på 

allt är starkt och måste tillfredsställas. För att vi ska vara hela människor i 

vår tillvaro måste vi tro på något (Thulin & Elm, 2000: 8).  

Modaliteten i den andra meningen i citatet har ett säkert instämmande om att behovet att få svar 

på allt måste tillfredsställas. Tror vi inte på något är vi inte hela människor. Texten står för 

starka antaganden om vad som är sanning och på hur våra behov ser ut. Inga utrymmen ges för 

att människor fungerar olika och har olika behov. Inte heller ges det utrymme för att människor 

kan känna sig ”hela” på andra sätt. Transitiviteten i processen som syftar till att vara en ”hel” 
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människa förbinds med objektet tro. Samtidigt förbinds tro inte till något mer konkret. Vad tron 

kan innebära eller innefatta lämnas öppet för läsaren. Identiteter i texter konstrueras till att 

känna behovet av att tro på något för att känna sig ”hela”. Läroboken framställer tron på 

någonting som viktigt och att människor har ett behov av att få svar på sina livsfrågor. 

Framställningen av olika livsåskådningar blir därmed att de är betydelsefulla och viktiga för 

människor. Denna framställning görs utan att texten refererar till någon specifik livsåskådning.  

”Men vi har svårt att acceptera döden. Vi vill inte se den som ett slut. Vi önskar att det ska 

finnas en fortsättning.” (Thulin & Elm, 2000: 11). Modaliteten i texten är av hög sanningsgrad. 

Sanningen är att vi har svårt att acceptera döden. En lägre grad av modalitet i satsen skulle till 

exempel kunna vara ”vissa människor har svårt att acceptera döden”. Den andra meningen 

består också av hög sanningsgrad som menar att vi inte vill se döden som ett slut. Den tredje 

meningen lika så; vi önskar att det ska finnas något mer efter döden. Utrymme för individer 

som inte vill att livet ska fortsätta efter döden ges inte. De instämmanden som ges i texten syftar 

till själva texten, inte till något utanför.  

Religioner blev en viktig del av de samhällen människan byggde upp. Även 

icke-religiösa förklaringar, t ex naturvetenskapliga, användes för att 

beskriva tillvaron (Thulin & Elm, 2000:14).  

Transitiviteten i de sociala grupper som texten underförstått talar om, religiösa och icke-

religiösa människor, inkluderas i och förbinds med händelsen och processen som beskrivs.  

Den etik och moral som religioner och andra livsåskådningar innehåller, 

uppmanar dock sällan till våld. I stället har de som regel ett budskap som 

betonar kärlek till andra människor (Thulin & Elm, 2000:16).  

Transitiviteten i våld förbinds inte till religioners och andra livsåskådningars (till exempel icke-

religiösa livsåskådningar) etik och moral. Religioner och livsåskådningar förbinds till att ha ett 

budskap som betonar kärlek till andra människor.  

 

4.2. Religionskunskap för gymnasiet: kurs A av Alm, Lars-Göran (2002).  
 

Läroboken Religionskunskap för gymnasiet: kurs A av Lars-Göran Alm innehåller fem 

omfattande kapitel med underrubriker. Det första kapitlet varför studera livsåskådningar? 

fungerar som ett introduktionskapitel och innehåller definitioner och presentationer av olika 

slags livsåskådningar. Författarna använder ordet livsåskådning som ett övergripande begrepp 

över religioner och icke-religiösa livsåskådningar. Livsåskådningar definieras som genomtänka 

försök att besvara livsfrågor. Exempel på livsåskådningar som författarna tar upp är kristendom, 

buddhism och humanism. Tre centrala delar som finns med i alla livsåskådningar är: tankar om 

hur verkligheten är beskaffad (om världen och människan), tankar om hur vi bör handla och en 

grundhållning (Alm, 2002: 8-9). Denna definition av livsåskådning kan kopplas till Jeffners 

(2011) definition av livsåskådning, som Löfstedt (2011) refererar till, som även innehåller tre 

delar: ” världsbild, centralt värderingssystem och grundhållning” (Löfstedt, 2011: 54). Det 

femte kapitlet innehåller arbetsområden med varierade teman. De icke-religiösa 

livsåskådningarna nämns väldigt sällan. De religiösa livsåskådningarna dominerar den plats 

livsåskådningar får i kapitlet. Författarna refererar oftast till de religiösa livsåskådningarna.  

Religioner definieras genom att de innefattar både en vardaglig och övernaturlig eller gudomlig 

verklighet. Religioner definieras även genom att det är en social företeelse. Religioner innefattar 

tron på en eller flera gudar som det är viktigt att hålla sig väl med. De innefattar även myter, 
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heliga skrifter, riter, bön, offer och moralregler (Alm, 2002: 9-10). Definitionen av att religion 

innefattar en övernaturlig eller gudomlig verklighet kan kopplas till Nationalencyklopedins 

definition som menar att religion är en vördnad för det heliga och innehåller en gudsdyrkan 

(Nationalencyklopedin, 2014). Definitionen av att religion är en social företeelse kan kopplas 

till Durkheims definition som innebär att religion och det religiösa endast kan skapas i en social 

kontext (Hellman, 2011: 61-62).  

Icke-religiösa livsåskådningar definieras som livsåskådningar som tar avstånd från tron på en 

övernaturlig verklighet och avvisar all religiös tro (Alm, 2002: 10). Läroplanen GY11 skriver 

att tro kan kopplas både till religiösa och icke-religiösa kontexter och att tro inte behöver 

karakteriseras i religiösa termer (Gy 11, 2011: 3). Författaren skriver att de som är anhängare 

till icke-religiösa livsåskådningar anser att världen är begriplig och att man inte behöver 

inkludera övernaturliga krafter för att göra den begriplig. Icke-religiösa livskådningar har inga 

heliga skrifter, riter eller myter men det är vanligt att det finns texter som de lägger till grund 

för livsåskådningen. I likhet med religioner förekommer ceremonier, speciellt inom 

livsåskådningar som ligger till grund för politisk aktivitet. Författaren menar att de icke-

religiösa livsåskådningarna har sitt ursprung i Europa och att det även idag mestadels är en 

västerländsk företeelse att ha en icke-religiös livsåskådning. Läroboken framställer religioner 

som den sorts livsåskådning som har flest anhängare i världen. Den framställer icke-religiös 

livsåskådning som något som tar avstånd från eller till och med avvisar religiös tro (Alm, 2002: 

9-11).  

Det finns ingen introduktionsdel för de religiösa livsåskådningarna. Det andra kapitlet livets 

kretslopp innefattar naturreligioner, hinduism och buddhism. Det tredje kapitlet 

världshistoriens gud innefattar judendom, kristendom och islam (Alm, 2002: 4). Det finns inte 

heller någon introduktionsdel för de icke-religiösa livsåskådningarna. Det fjärde kapitlet som 

omfattar de icke-religiösa livsåskådningarna heter i en sekulariserad värld och innefattar 

humanistiska livsåskådningar, naturalistiska livsåskådningar och nyandlighet (Alm, 2002: 4). 

Nyandlighet särställs och det är endast de humanistiska och naturalistiska livsåskådningarna 

som syftar till icke-religiösa livsåskådningar (Alm, 2002: 97). 

De religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är naturreligioner, hinduism, 

buddhism, judendomen, kristendomen, islam. De religiösa livsåskådningarna får 82 av 189 

sidor i läroboken. De icke-religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är 

humanistiska livsåskådningar (humanism, existentialism, marxism), naturalistiska livs-

åskådningar (naturalismen) och nyandlighet (nya religiösa rörelser, new age, privatreligion). 

De icke-religiösa livsåskådningarna får 30 av 189 sidor (Alm, 2002: 4-5). Läroboken har 

analyserats i sin helhet utifrån teori och metod och exemplifieras nedan med citat som 

analyseras genom verktygen etos, modalitet och transitivitet.  

”Ofta genomförs riter tillsammans med andra – religion är en social företeelse.” (Alm, 2002: 

10). Transitiviteten i ordet religion förbinds med objektet ”social företeelse”. Modaliteten i 

den första satsen är av lägre instämmande. Ordet ofta gör att sanningsgraden i satsen inte är 

lika hög som den andra satsen. Ordet är i den andra satsen utgör en högre sanningsgrad. Att 

religion är en social företeelse är av högt instämmande. Transitiviteten i religion förbinds med 

social företeelse vilket innebär att religion är något som förekommer mellan människor. 

Religion är inget individuellt. På så sätt konstrueras identiteter, som tillhör en religion, till att 

utöva religionen i grupp eller i sällskapet av en annan människa vilket är ett exempel på etos.  

De icke-religiösa livsåskådningarna uppstod i Europa och är fortfarande 

mest en en [sic!] västerländsk företeelse. Det är religionerna som har flest 

anhängare i världen (Alm, 2002: 10-11).  
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Att icke-religiösa livsåskådningar uppstod i Europa och fortfarande mest är en västerländsk 

företeelse instämmer texten om. Modalitetens sanningsgrad om att människor utanför 

”västerlandet” skulle tillhöra icke-religiösa livsåskådningar är låg. Den sista meningen är av 

hög sanningsgrad och menar att religionerna har flest anhängare i världen. Sociala grupper 

konstrueras genom texten. Valet av modalitet påverkar diskursens konstruktion av kunskaps- 

och betydelsesystem. De västerländska människorna (sociala gruppen) förbinds med icke-

religiösa livsåskådningar. De identiteter som är religiösa inkluderas till gruppen som har flest 

anhängare i världen. Transitiviteten om att de icke-religiösa livsåskådningarna förbinds till 

Europa och till att vara en västerländsk företeelse. I den sista meningen står det att religionerna 

har flest anhängare i världen. Läsaren utelämnas fakta om vilka religioner som texten syftar till 

då religionerna inte förbinds. Hade det istället stått: ”Det är världsreligionerna som har flest 

anhängare i världen” hade händelsen förbinds och läsaren hade förstått vilka som hade flest 

anhängare i världen.  

”Det finns ett antal stora, genomtänka försök att besvara livsfrågor. De kallas livsåskådningar. 

Exempel är kristendom, buddhism och humanismen.” (Alm, 2002: 8). Transitiviteten i försöken 

att besvara livsfrågor förbinds med livsåskådningar. Livsåskådningar förbinds med 

kristendomen, buddhism och humanismen. 

Jo- alla människor har en livsåskådning, men de flesta tänker inte särskilt 

mycket på den och kan inte uttrycka den klart och tydligt. Vi har nämligen 

tagit emot vår livsåskådning omedvetet (Alm, 2002: 9).  

Texten modalitet påstår att de flesta inte tänker på sin livsåskådning. Att de inte är kapabla till 

att uttrycka den klart och tydligt. Att författaren använder sig av de flesta gör att satsen är nära 

att generalisera. Graden av sanning är hög i den sista meningen där författaren menar att vi tar 

emot vår livsåskådning omedvetet.  

”De icke-religiösa livsåskådningarna har naturligtvis inga heliga skrifter, inga myter och riter” 

(Alm, 2002: 10). Textens modalitet generaliserar och skapar sanningen att de som tillhör icke-

religiösa livsåskådningar inte har några heliga skrifter, myter och riter.  

 

4.3. En mosaik. Religionskunskap. A av Jansson, Olov & Karlsson, Linda 

(2009).  
 

Läroboken En mosaik. Religionskunskap. A av Olov Jansson och Linda Karlsson innehåller tre 

omfattande kapitel. Det första kapitlet kultur och religion fungerar som ett introduktionskapitel 

som diskuterar: kultur, religion och hur de hänger samman (Jansson & Karlsson, 2009: 6-7). 

När författarna diskuterar religion definieras livsåskådning och religion: ”En livsåskådning 

innehåller föreställningar om världen och livet, det vill säga hur vi ser på andra människor, det 

gudomliga, samhället, naturen och på vad som är rätt och fel” (Jansson & Karlsson, 2009: 23). 

Det står tydligt att man antingen ha egna svar på livsfrågor eller få svar genom religion (Jansson 

& Karlsson, 2009: 23). Författarna skriver att alla människor har en livsåskådning och att en 

livsåskådning kan vara: religiös, icke-religiös, äldre, nyare, öppen, noga beskriven eller 

avgränsad. De är även noga med att förtydliga att man inte behöver ha en uttalad livsåskådning 

eftersom alla inte funderar över livsfrågor (Jansson & Karlsson, 2009: 22-28). I definitionen av 

vad religion är skriver författarna om två sorters beskrivningar – vad religion är: ”Religion är 

att tro på en gudomlig verklighet som påverkar människans liv”(Jansson & Karlsson, 2009: 26), 

samt vad religion har för funktion: ”En religion påverkar en människas beteende, ger henne 

mening i tillvaron och en gemenskap med andra människor”(Jansson & Karlsson, 2009: 28). 
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Den första beskrivningen kan kopplas till Nationalencyklopedins definition om att religion 

innehåller en vördnad för det heliga och en gudsdyrkan (Nationalencyklopedin, 2014). Den 

andra beskrivningen kan kopplas till Durkheim och Beyer som har funktionella definitioner av 

religion (Hellman, 2011: 62, 95-98). Författarna beskriver riter som heliga handlingar och 

menar att de finns i alla kulturer. De gör skillnad på religiösa respektive icke-religiösa riter. En 

religiös rit är en religiös upplevelse medan en icke-religiös rit är en vardagssyssla. Enligt 

författarna deltar majoriteten av det svenska folket sällan i religiösa riter. Anledningen till att 

fokus ligger vid religiösa riter har att göra med behovet människorna har av riter och traditioner. 

De traditionerna som finns i Sverige uppfattas ofta på ett icke-religiöst sätt menar författarna 

(Jansson & Karlsson, 2009: 34-35). Innan diskussionen om religion tar slut återfinns 

diskussionsfrågor och viktiga begrepp. De viktiga begreppen som tas upp är: agnosticism, 

ateism, helighet, livsåskådning, magi, monoteism, myt, människosyn, panteism, polyteism, 

religion, rit, symbol, teodicé-problemet och transcendent (Jansson & Karlsson, 2009: 37). När 

författarna diskuterar hur religion och kultur hänger samman skriver de att Sverige är ett av de 

mest sekulariserade länderna i världen och att religion är mer privat bland människor idag 

(Jansson & Karlsson, 2009: 41-42). De viktiga begrepp som tas upp är: individualistisk, 

kulturarv, mångfald, sekulariserad, privatreligiös, religionsfrihet och religionstillhörighet 

(Jansson & Karlsson, 2009: 47).  

 

Det andra kapitlet religioner och livsåskådningar innefattar: religioner, nya religiösa rörelser 

och sekulära livsåskådningar (Jansson & Karlsson, 2009: 6-7). Introduktionsdelen till detta 

kapitel handlar endast om världsreligionerna som begrepp. Begreppet problematiseras, 

diskuteras och presenteras. De talar om världsreligionerna och världens religioner. Enligt 

författarna går det att dela upp världsreligionerna (kristendom, islam, judendom, hinduism, 

buddhism) i östliga och västliga kategorier. Till de västliga världsreligionerna hör kristendom, 

islam och judendom. Till de östliga världsreligionerna hör hinduism och buddhism. Världens 

religioner innefattas däremot i begreppet världsreligionerna och deras utvecklade riktningar. 

Antal anhängare till respektive religion presenteras även (Jansson & Karlsson, 2009: 50-51). 

Introduktionsdelen syftar enbart till religioner och följer av underrubrikerna: judendom, 

kristendom, islam, hinduism, buddhism, nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar 

(Jansson & Karlsson, 2009: 6-7).  

 

När författarna presenterar sekulära livsåskådningar skriver de att vissa människor tycker att 

viktiga värden kan försvaras utan religiös tro och att för många idag är tron på en gudomlig 

kraft oviktigt eller till och med förkastlig. Detta är i stort sett det som nämns i introduktionsdelen 

för de sekulära livsåskådningarna (Jansson & Karlsson, 2009: 173). De viktiga begrepp som 

presenteras är: ekologi, ekosofi, humanism, sekulär och människovärde (Jansson & Karlsson, 

2009: 179). 

 

Det tredje kapitlet att vara människa innehåller temablock om etik, identitet, kärlek och döden 

(Jansson & Karlsson, 2009: 6-7). I temablocket om etik utelämnas den religiösa och icke-

religiösa tron (Jansson & Karlsson, 2009: 183-203). I temablocket om identitet är religion och 

religiositet i fokus (Jansson & Karlsson, 2009: 205-217). Även i temablocket om kärlek där 

kärlek och sexualitet diskuteras i relation till alla världsreligioner är religion och religiositet i 

fokus (Jansson & Karlsson, 2009: 219-237). I temablocket om döden diskuteras det om icke-

religiösa livsåskådningar när borgerlig begravning tas upp. Utöver detta står religioner och 

religiositet i fokus (Jansson & Karlsson, 2009: 239-251). 

 

De religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är judendom, kristendom, islam, 

hinduism och buddhism. De religiösa livsåskådningarna får 107 av 251 sidor i läroboken. De 
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icke-religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är humanism, ekosofi, feminism och 

marxism. De icke-religiösa livsåskådningarna får 8 av 251 sidor i läroboken (Jansson & 

Karlsson, 2009: 6-7). Läroboken har analyserats i sin helhet utifrån teori och metod och 

exemplifieras nedan med citat som analyseras genom verktygen etos, modalitet och transitivitet. 

”Religion är att tro på en gudomlig verklighet som påverkar människans liv.” (Jansson & 

Karlsson, 2009: 26). Textens modalitet är av hög sanningsgrad. Religion är att tro på en 

gudomlig verklighet som påverkar människans liv. Utrymme för att religion inte alltid behöver 

påverka en människas liv ges inte. Människor som säger sig tillhöra en religion men inte tror 

på en gudomlig verklighet uppmärksammas inte.  

”En religion påverkar en människas beteende, ger henne mening i tillvaron och en gemenskap 

med andra människor.” (Jansson & Karlsson, 2009: 28). Meningens modalitet står för en hög 

sanningsgrad. Tillhör man en religion kommer den att påverka ens beteende, ge mening i 

tillvaron och en gemenskap med andra människor. Dessa tre saker som religion gör med 

människan är enligt texten garantier. Hade författarna använt sig av ordet kan skulle 

sanningsgraden minska. Författarna gör klara antaganden som vad religion ger en människa. 

Med ordet kan kunde texten sett ut såhär: ”en religion kan påverka en människas beteende, den 

kan ge henne mening i tillvaron och en gemenskap med andra människor”. Meningen skulle då 

inte vara av like hög modalitet. Religiösa individer särskiljs från icke-religiösa individer 

eftersom en religion ger hen mening, gemenskap och ett annat beteende. 

”Helighet står för en annan dimension, något som är höjt över vardagligheterna och som ger 

tillvaron en djupare mening.” (Jansson & Karlsson, 2009: 28). Textens etos visar på hur 

identiteter konstrueras i texten. Individer som är religiösa och tar del av heligheten får enligt 

texten en djupare mening i tillvaron som är höjt över vardagligheterna. Textens transitivitet 

förbinds helighet med en annan dimension, med något höjt över vardagen och som ger tillvaron 

en djupare mening.  

En särskild typ av riter, som finns i alla religioner och kulturer, är 

övergångsriterna. Deras syfte är att fira eller markera övergången från ett 

stadium i livet till ett annat (Jansson & Karlsson, 2009: 35).  

Textens modalitet uttrycker sig på ett specifikt sätt om övergångsriter (till exempel dop, 

konfirmation, bröllop, begravning). Texten generaliserar att övergångsriter är något som finns 

i alla religioner och kulturer. Modaliteten i texten är av hög sanningsgrad när ordet alla används. 

För att inte göra denna generalisering kunde författarna ha skrivit ”En särskild typ av riter, som 

finns i många religioner och kulturer, är övergångsriterna”. Istället för att skriva alla och 

generalisera kunde det stå många, då hade en generalisering undvikits.  

”För många i dagens samhälle är tron på gudomliga krafter oviktigt eller till och med 

förkastligt.” (Jansson & Karlsson, 2009: 173). Transitiviteten i processen att tro på gudomliga 

krafter förbinds med att många i dagens samhälle tycker att det är oviktigt eller till och med 

förkastligt med religiös tro. Meningen presenterar endast två grupper av människor, vilka 

antingen tycker att tron på gudomliga krafter är oviktigt eller förkastligt. Processen förbinds 

inte till vilka dessa människor är eller vad de har för livsåskådning. Sanningsgraden i texten är 

relativt låg. Meningen börjar med: för många i dagens samhälle. Hade satsen varit av högre 

sanningsgrad hade den sett ur såhär: ” Människorna i dagens samhälle”. Trots att 

sanningsgraden i texten är relativt låg generaliseras det eftersom texten säger att många i dagens 

samhälle tycker som det står i citatet ovan.  
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4.4. Slutsatser 
 

Avsnittet kommer att inledas med uppsatsens frågeställning. Sedan kommer frågeställningen 

besvaras för varje lärobok i underrubriker.  Slutsatser från respektive lärobok och tolkningar av 

resultatet presenteras utifrån den teoretiska analysen. Till sist kommer avslutande slutsatser som 

jämför och redogör för läroböckernas framställning av icke-religiös och religiös livsåskådning.  

 

4.4.1. Frågeställningsdiskussion  

 

Frågeställningen i uppsatsen är:  

- Hur framställer tre läroböcker för gymnasiets första del i religionskunskap icke-religiös 

respektive religiös livsåskådning utifrån textanalysverktygen etos, modalitet och 

transitivitet?  

Frågeställningen kommer i följande underrubriker att besvaras efter respektive lärobok. 

 

4.4.2. Religion A 2000 av Thulin, Birgitta & Elm, Sten (2000).  

 

Läroboken Religion A 2000 (2000) lägger ingen vikt vid att definiera religiös eller icke-religiös 

livsåskådning i introduktionskapitlen. Det är först i introduktionsdelen för de religiösa 

livsåskådningarna som religion vagt definieras. Religion definieras som lösningen på 

människors livsfrågor. I introduktionsdelen för de icke-religiösa livsåskådningarna definieras 

begreppet livsåskådning. Icke-religiösa livsåskådning definieras inte alls. En livsåskådning har 

i uppgift att besvara människors existentiella frågor. Det läggs ingen större vikt på 

framställningen av religiös respektive icke-religiös livsåskådning eftersom det knappt sker. Det 

blir svårt att avgöra hur läroboken definierar religiös och icke-religiösa livsåskådning då de 

knappt definieras eller presenteras som begrepp. De religiösa livsåskådningar som presenteras 

i läroboken är hinduism, buddhismen, judendom, kristendom och islam, de får 80 av 176 sidor 

i läroboken. De icke-religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är de grekiska 

filosoferna, upplysnings filosofer, Darwin och utvecklingsläran, marxismen och socialismen, 

humanism, existentialism, naturalism och ekosofi, de får 10 av 176 sidor i läroboken.  

Sammanfattade tolkningar utifrån teorin på citaten ur läroboken är att läroboken upprepat 

använder sig av ordet vi för att skapa en relation mellan läsaren och boken. Framställningen av 

livsåskådningarna resulterar då i ett försök till att skapa gemenskap mellan läsaren och 

författaren. Modaliteten som används i läroboken är av högt instämmande. Författarna skriver 

texten som om det vore ren sanning. Texten generaliserar i flera antaganden. Textens 

transitivitet varierar mellan att förbinda och inte förbinda händelser och processer med objekt 

och subjekt. Framställningen av livsåskådningarna blir subjektiv och generaliserande. Texten 

gör vid flera tillfällen försök till att konstruera identiteter och sociala grupper på ett sådant sätt 

att de definieras utifrån en sanning som inte behöver vara sanningen. Läroboken framställer 

alltså vid flera tillfällen identiteter och sociala grupper utifrån en sanning som inte är objektiv.  

 

4.4.3. Religionskunskap för gymnasiet: kurs A av Alm, Lars-Göran (2002). 
  

Introduktionskapitlen i läroboken Religionskunskap för gymnasiet: kurs A innefattar 

definitioner och presentationer av religiös och icke-religiös livsåskådning.  I lärobokens 
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framställning av religiös respektive icke-religiös livsåskådning läggs inga värderingar och 

livsåskådningarna presentas likvärdiga. De får även lika stort utrymme i introduktionsdelen. 

Livsåskådning definieras och presenteras med tre centrala delar. Livsåskådning används som 

ett omfattande begrepp som inkluderar både religiös och icke-religiös livsåskådning. Icke-

religiösa livsåskådningar diskuteras med referenser till religiösa livsåskådningar. De icke-

religiösa livsåskådningarna framställs inte utan att de sätts i relation till de religiösa 

livsåskådningarna där de jämförs. Läroboken innehåller inga introduktionsdelar tillhörande de 

religiösa respektive icke-religiösa livsåskådningarna. I det femte kapitlet refererar författarna 

oftast till de religiösa livsåskådningarna medan de icke-religiösa livsåskådningarna sällan 

nämns. De religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken är naturreligioner, hinduism, 

buddhism, judendomen, kristendomen, islam, de får 82 av 189 sidor i läroboken. Kapitlet där 

de icke-religiösa livsåskådningarna presenteras heter i en sekulariserad värld. Namnet på 

kapitlet gör det möjligt att inkludera nyandlighet (nya religiösa rörelser, new age, 

privatreligiösa) med de icke-religiösa livsåskådningarna. De icke-religiösa livsåskådningarna 

som presenteras är humanistiska livsåskådningar (humanism, existentialism, marxism), 

naturalistiska livsåskådningar (naturalismen), de får 30 av 189 sidor i läroboken. 

Sammanfattade tolkningar utifrån teorin på citaten ur läroboken är att lärobokens modalitet 

varieras. Texterna i läroboken tenderar att generalisera i många antaganden. Framställningen 

av livsåskådningarna blir då relativt generaliserande och relativt objektiv. Majoriteten av 

händelser och processer förbinds med subjekt och objekt vilket resulterar i en framställning av 

livsåskådningarna som är tydlig och klargörande. Texten försöker sällan konstruera identiteter 

och sociala grupper vilket resulterar i en framställning av livsåskådningarna där tillhörande 

identiteter och sociala grupper inte konstrueras eller bestäms. När identiteterna och sociala 

grupperna inte konstrueras generaliseras det inte över hur de fungerar eller beter sig.  

 

4.4.4. En mosaik. Religionskunskap. A av Jansson, Olov & Karlsson, Linda (2009).  

 

Läroboken En mosaik. Religionskunskap. A har ett introduktionskapitel som omfattar en rik 

presentation av livsåskådning och religion som definieras, exemplifieras och diskuteras. Icke-

religiös livsåskådning presenteras i introduktionsdelen för de sekulära livsåskådningarna och 

definieras vagt. Läroboken prioriterar och lägger större vikt vid religiös framför icke-religiös 

livsåskådning i framställningen av livsåskådningar. De religiösa livsåskådningar som 

presenteras är judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism och nya religiösa rörelser. De 

får 120 av 251 sidor i läroboken. De icke-religiösa livsåskådningar som presenteras i läroboken 

är humanism, ekosofi, feminism och marxism som får 8 av 251 sidor.  

Sammanfattade tolkningar utifrån teorin på citaten ur läroboken är att den visar ansatser till att 

använda sig av modaliteter med hög sanningsgrad. Några av citaten innehåller text som verkar 

stå för den enda sanningen. Sällan visas öppenhet eller exempel på andra sanningar än den egna. 

Lärobokens framställning av livsåskådningarna blir då generaliserade och subjektivt 

definierade. Citatens transitivitet varierar, i ett citat förbinds händelse eller process med objekt 

eller subjekt och i ett annat inte. Att transitiviteten varierar resulterar i en framställning av 

livsåskådningarna som kan vara både tydlig och otydlig, förståelig och oförståelig. Individer 

och sociala grupper med olika livsåskådning görs skillnad på av texten och de konstrueras till 

att vara olika. Lärobokens framställning av livsåskådningarna resulterar då i ett 

främlingsskapande istället för att se alla människor med olika livsåskådningar som likvärdiga.  
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4.4.5. Avslutande slutsatser av läroböckerna  

 

Läroböckerna innehåller ungefär lika mycket text som syftar till att presentera och definieras 

religiös livsåskådning och religiösa livsåskådningar. Läroboken Religionskunskap för 

gymnasiet: kurs A innehåller mest omfattande text som syftar till att presentera och definiera 

religiös respektive icke-religiös livsåskådning. I introduktionskapitlen presenteras de som om 

de vore lika viktiga. Läroboken Religion A 2000 lägger ingen större vikt vid att definiera varken 

religiös eller icke-religiös livsåskådning. Icke-religiös livsåskådning definieras inte 

överhuvudtaget, religion och livsåskådning definieras vagt. Läroboken Religion för gymnasiet: 

kurs A är den enda läroboken som under samma kapitel presenterar icke-religiösa livsåskådning 

tillsammans med nyandlighet. Läroboken En mosaik. Religionskunskap. A är den enda lärobok 

som presenterar religiösa och icke-religiösa livsåskådningar under samma omfattande kapitel. 

Läroböckerna presenterar samma religiösa livsåskådningar förutom En mosaik. 

Religionskunskap. A som även inkluderar nya religiösa rörelser i kategorin.  När det kommer 

till icke-religiösa livsåskådningar presenterar de ungefär samma livsåskådningar. Gemensamt 

är att de presenterar humanism och marxism, sedan skiljer de sig något. En mosaik. 

Religionskunskap. A är den enda läroboken som presenterar feminism som icke-religiös 

livsåskådning. Läroboken skiljer sig även då den inte presenterar existentialism som de andra. 

Religionskunskap för gymnasiet: kurs A skiljer sig från de andra läroböckerna med att dela upp 

de icke-religiösa livsåskådningarna i kategorierna humanistiska och naturalistiska.  

I alla läroböckerna får religiös livsåskådning störst plats. Den läroboken som ger minst sidor 

till de religiösa livsåskådningarna är Religion A 2000.  Den lärobok som ger flest sidor till de 

religiösa livsåskådningarna är En mosaik. Religionskunskap. A som även ger minst sidor till de 

icke-religiösa livsåskådningarna. Läroboken Religionskunskap för gymnasiet: kurs A ger de 

icke-religiösa livsåskådningarna störst plats.  

Den kritiska diskursanalysen har i syfte att uppmärksamma ojämlika maktförhållanden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 70). En slutsats är att läroböckerna upprätthåller ett 

ojämlikt maktförhållande mellan religiös och icke-religiös livsåskådning eftersom det i 

samtliga läroböcker läggs störst vikt vid att framställa religiös livsåskådning. Alla läroböcker 

lutar åt att generalisera angående livsåskådningarna i vissa fall.  Läroböckerna tenderar att 

presentera text som om det vore den enda sanningen vilket skulle kunna påverka och forma 

elever. De lägger olika vikt vid presentationer och definitioner av livsåskådningar och delar få 

likheter.  
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Kapitel 5 Diskussion 

 

 

Här följer en diskussion av uppsatsen. Det som kommer diskuteras är teori, metod, empiri, 

bidrag och en avslutande diskussion.  

 

5.1. Teori- och metoddiskussion   
 

Med tanke på att jag uteslutit diskursiv och social praktik ur den tredimensionella modellen 

kan jag i efterhand känna att jag lika gärna kunde tillämpat en annan textanalys än Faircloughs. 

Men syftet med den kritiska diskursanalys tilltalade mig och jag ville göra det som teorin står 

för. Hade diskursiv och social praktik tillämpats hade uppsatsens omfång antagligen överskridit 

denna kandidatuppsats omfång. Samtidigt är jag givetvis medveten om konsekvenserna och 

problematiken av att utesluta diskursiv och social praktik från uppsatsen. Men eftersom 

framställningar i texter och språk är i uppsatsen fokus kändes det möjligt, och det var det. Den 

kritiska diskursanalysen har i syfte att skapa social förändring genom att uppmärksamma 

ojämlika maktförhållanden. Resultatet som arbetats fram genom teori och metod har i sin tur 

syfte att användas i kampen om den sociala förändringen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

70). En slutsats av uppsatsen har just uppmärksammat ojämlika maktförhållanden mellan 

religiös och icke-religiös livsåskådning i de tre läroböckerna. Framställningen av religiös 

livsåskådning har störst prioritet hos läroböckerna. För att återkoppla till uppsatsens ämne, 

religionssociologi, är slutsatserna som dragits något som skulle kunna forma elever och lärare 

i skola och utbildning som är sociala plattformar. Med detta sagt anser jag att det var möjligt 

och genomförbart att använda den kritiska diskursanalysen som teori och metod i uppsatsen 

trots uteslutningen av diskursiv och social praktik. Jag uppnådde syftet och frågeställningen 

besvarades. Faircloughs textanalys som metod har fungerat bra för att undersöka och jämföra 

läroböckernas framställningar av religiös och icke-religiös livsåskådning. De teoretiska 

verktygen ur textanalysen som användes (etos, modalitet och transitivitet) skulle ha kunnat 

kompletteras eller ersatts med andra verktyg men verktygen uppnådde syftet och bidrog till att 

besvara frågeställningen. De validitetskriterier som använts i metoden var dels att de analytiska 

påståendena skulle ge ett sammanhang till diskursen. Dels att analysen ska innehålla en 

förklaringskraft (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 122-123). Jag anser att uppsatsen lever 

upp till validitetskriterierna. De analytiska påståenden som förs ger ett sammanhang till 

diskursen. Jag tycker även att analysen innehåller en förklaringskraft av vad texterna säger.  

 

Trots att jag inte tillämpade diskursiv och social praktik har jag lärt mig mycket om 

textanalysens och den tredimensionella modellens möjligheter. Jag har lärt mig att det faktiskt 

går att endast använda sig av textanalysen, trots att den tas ur sitt sammanhang skiljs den inte 

från dess teori.  
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5.2. Empirisk diskussion 
 

De studier som presenterats i avsnittet om tidigare forskning hade syften och frågeställningar 

som skiljer sig från denna uppsats. Trots detta har denna uppsats en gemensam slutsats med en 

annan studie. En slutsats i artikeln Religion in Contemporary U.S. History Textbooks (2003) 

står för att läroboksförfattare tenderar att skapa ett intryck som påverkar och formar eleverna. 

Även i denna uppsats dras denna slutsats. I avhandlingen Skolpropaganda (2008) dras 

slutsatsen om att det är svårt för läroböcker att ge en rättvis bild av religion och livsåskådningar. 

Detta är ingen slutsats jag dragit från mitt resultat eller analys men det är en tanke jag haft med 

mig genom hela uppsatsprocessen. Förutom detta skiljer sig slutsatser och resultat mellan de 

nämnda studierna och denna uppsats. 

 

5.3. Bidrag 
 

Eftersom en forskningslucka uppstod när jag sökte efter tidigare forskning inom området har 

uppsatsen bidragit med något nytt. Det nya som uppsatsen bidragit med är att undersöka och 

jämföra framställningen av icke-religiös respektive religiös livsåskådning i tre läroböcker. 

Uppsatsen har även bidragit med att presentera nya resultat och analyser av hur tre läroböcker 

framställer icke-religiös respektive religiös livsåskådning. Resultat och slutsatser varierar 

mellan läroböckerna. Läroböckerna delar några likheter trots att de skiljer sig från varandra i 

helheten.  

 

5.4. Avslutande diskussion 
 

Nya frågor som uppsatsen genererat är hur en studie med en analys av alla dimensionerna i den 

tredimensionella modellen skulle se ut. Denna uppsats fokuserar på språk och text, men det 

skulle vara intressant om någon gjorde en studie utifrån hela modellen. En kommande studie 

skulle även kunna innehålla intervjuer med elever och lärare. Intervjuerna skulle då kunna 

passa in på analysen av den sociala praktiken, då syftet snarare handlar om att se hur elever 

och lärare ser på läroböckers framställningar. En annan kommande studie skulle kunna 

fokusera på samma område men med en innehållsanalys eller textanalys som metod istället för 

den kritiska diskursanalysens textanalys. Jag har inget exempel på möjlig teori. Det skulle även 

vara intressant om en kommande studie syftade till att undersöka samma sak som denna uppsats 

men med läroböcker efter 2011 och koppla det till GY2011.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och jämföra hur tre svenska läroböcker framställer 

religiös respektive icke-religiös livsåskådning. Uppsatsens frågeställning var: Hur framställer 

tre läroböcker för gymnasiets första del i religionskunskap icke-religiös respektive religiös 

livsåskådning utifrån textanalysverktygen etos, modalitet och transitivitet?  

 

De tre läroböckerna som har undersökts och jämförts syftar till den första kursen i 

religionskunskap på gymnasiet. De är producerade åren 2000, 2002 och 2009. Läroböckerna 

undersöktes genom en kritisk diskursanalytisk textanalys, utarbetad av Norman Fairclough. 

Faircloughs kritiska diskursanalys är ett av flera angreppssätt inom diskursanalys. Syftet med 

den kritiska diskursanalysen är att uppmärksamma ojämlika maktförhållanden. De valda 

textanalytiska verktyg som kommer användas för att undersöka läroböckernas framställning av 

religiös respektive icke-religiös livsåskådning var: etos, modalitet och transitivitet. Uppsatsens 

metod och teori fungerar som en paketlösning i den kritiska diskursanalysen och separeras inte 

från varandra i uppsatsen. Genom uppsatsens metod och teori har resultatet, analysen och 

slutsatserna arbetats fram. I kapitlet Resultat och analys är just resultat och analys kombinerade. 

Kapitlet innehåller sammanfattningar och citat ur läroböckerna som analyseras utifrån de 

nämnda textanalytiska verktygen.  

  

Resultatet och analysen slogs ihop till ett kapitel som består av generella sammanfattningar av 

hela läroböckerna där citat har lyfts ur läroböckerna och analyserats utifrån uppsatsens teori. 

Textanalysen visar slutsatser om att de tre läroböckerna tenderar till att generalisera om 

livsåskådningar i sina texter. De visar även ansatser till att presentera text som om det vore den 

enda sanningen, vilket kan påverka och forma elevernas bild av religiösa respektive icke-

religiösa livsåskådningar. Ytterligare slutsats som drogs var att de tre läroböckerna lägger olika 

stor vikt vid att framställa och definiera religiös respektive icke-religiös livsåskådning. 

Läroboken Religionskunskap för gymnasiet: kurs A är den lärobok som lägger störst vikt vid att 

definiera religiös respektive icke-religiös livsåskådning. Den livsåskådning som får störst plats 

i de tre läroböckerna och som redogörs för mest är religiös livsåskådning.  
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