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Abstract 

Christianity has for a long time played a significant role in the Swedish school system, 
which can be seen in the syllabus of the course religion in 2011 where Christianity got a 
special status and the Christian alignments were explicit named. The aim of this essay 
was to see whether, and if so how, Christianity and its three alignments – Catholicism, 
Orthodoxy and Protestantism – had developed a greater impact in religion textbooks for 
grades 7–9 adapted to Lgr 11 compared to Lpo 94 and partly to see if there had been any 
changes and to what extent. The main question concerned whether Christianity had a 
greater impact in religion textbooks adapted to Lgr 11 than Lpo 94 and how Christianity 
could be seen as culture-religion. The sub-questions concerned whether there was any 
differences in what Christianity is and to what extent Christianity were represented in 
religion textbooks, but also if any difference to what range the three alignments where 
represented. The study consisted of six religion textbooks for grades 7–9, where three 
were adapted to Lpo 94 and three to Lgr 11. The study had a quantitative and a deductive 
approach. Frequency analysis and quantitative content analysis were used to study how 
Christianity was represented, and to what degree. The deductive approach was based on 
the National Agency for Education statement (1996, 2002, 2011) on what Christianity 
consists of in the syllabus of religion education. The textbooks were studied based on 
seven categories. Linda Woodheads concept of religion as culture and Nicholas Jay 
Demerath III:s concept of culture-religion were used as theoretical point. The conclusion 
was that Christianity did not have a greater impact in religion textbooks tailored to Lgr 11 
than those adapted to Lpo 94, however the Christian alignments impact had increased. 
Christianity’s range went from 37 to 27 percent during the time period studied. Christian 
alignments had the greatest range, thereafter the New Testament and Jesus while Reli-
gious communities on Christian principles had the least range for both curriculum inter-
vals. Of the Christian alignments Protestantism had the greatest range followed by Ca-
tholicism and Orthodoxy. The analysis showed that Christianity overall is something 
historical and that Protestantism can be seen as the Swedish history and culture. 
 
Nyckelord: läroboksanalys, religionsläroböcker, kristendom, Lpo 94, Lgr 11, kultur-
religion.  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Religion – och framförallt kristendom – har under mycket lång tid varit närva-
rande i Sverige. Kristendomen är en del av den svenska traditionen samtidigt som 
Sveriges, och för den delen skolans, värdegrund bygger på kristna värderingar. 
Skolväsendet styrs inte av religion eller företrädare för den, utan är idag sekulari-
serat och präglas av mångfald. Samtliga elever i den svenska skolan ska läsa relig-
ionskunskap och från statligt håll – genom läroplaner och andra styrdokument – 
finns direktiv som anger vilken roll kristendomen ska spela i skolan. Kristendo-
men har historisk sett mer eller mindre alltid haft en särställning i ämnet relig-
ionskunskap och inom skolväsendet (Falkevall, 2013; Berglund, 2014).  

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem-
met Lpo 941 hade kristendomen i kursplanen för religionskunskap inte någon sär-
ställning, till skillnad från förgående och efterkommande kursplaner (Falkevall, 
2013). Kristendomen hade dock en viss särställning genom att kristendomen – och 
inte de övriga världsreligionerna – angavs vid namn (Skolverket, 1996, s. 61; 
Falkevall, 2013, s. 89, 92). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-
tidshemmet 20112 fick kristendomen i kursplanen för religionskunskap en uttryck-
lig särställning. Kristendomen fick ett eget stycke och kristendomens kunskapsin-
nehåll ökade, då de tre inriktningarna – katolicism, ortodoxi och protestantism – 
explicit angavs (Skolverket, 2011, s. 189). Därmed kan man argumentera för att 
kursplanen i Lgr 11 är kristocentrisk. Kristendomens särställning i Lgr 11, och i 
den gymnasiala motsvarighet Lgy 11, har framhållits av flera religionsdidaktiker 
(se exempelvis Löfstedt, 2011; Falkevall, 2013).  

Det som torde vara relevant för denna studie är att studera om kristendomens 
särställning avspeglas i religionsläroböcker anpassade till Lgr 11 jämfört med Lpo 
94. För om kristendomen inte har en särställning i religionsläroböcker anpassade 
till Lgr 11, betyder det att religionsläroböckerna inte uppfyller de statliga kraven 
och kursplanens anvisningar som ställs på undervisningen och dess läromedel. 
Genom att studera om – och i så fall hur – kristendomen har fått en särställning i 
religionsläroböcker, bör man därmed kunna se om läroböckerna rent faktiskt föl-
jer de anvisningar som kursplanen för religionskunskap i Lgr 11 anger. Läroboken 
är förvisso ett av flera läromedel som används, trots det har den än idag en domi-
nerande ställning i undervisning (Ammert, 2008, s. 18; Ammert, 2011, s. 26; 
Englund, 2011, s. 280–281).  

Det kan konstateras att kristendomen har en central plats i det svenska sam-
hället, men om kristendomens plats är ett uttryck för religion eller kultur och trad-
ition, är dock en annan fråga. Religion har av sociologiska och religionssociolo-
giska forskare mer frekvent förståtts som kultur, identitet och relation än som 

                                                   
1 Nedan kommer Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
Lpo 94 i löpande text enbart refereras, och anges, som Lpo 94. 
2 Nedan kommer Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 i löpande text 
enbart refereras, och anges, som Lgr 11.  
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praktik och makt (Woodhead, 2011, s. 123). Sverige anses vara ett av världens 
mest sekulariserade länder, men huruvida landet är – eller inte är – sekulariserat är 
omtvistat. Vissa hävdar att Sverige är sekulariserat, då kristendomens plats i sam-
hället har minskat jämfört med förr (Bäckström, Davie, Edgardh & Pettersson, 
2011). Å andra sidan hävdar andra, exempelvis religionssociologen José Casa-
nova (2003, 2012), att religion fortfarande finns i det offentliga, varför religion 
inte är privatiserad och därmed kan inte länder vara sekulariserade.  

Läroboken – som styrs av läroplanen – är ett politiskt dokument, som därige-
nom avspeglar det svenska politiska klimatet och den syn som svenska politiker 
kan ha på kristendomen. Därmed kan en studie om kristendomens särställning i 
religionsläroböcker skapa en förståelse för hur – och kanske rent av varför – kris-
tendomen har en särställning i det svenska samhället. Om kristendomens särställ-
ning i religionsläroböckerna är ett uttryck för religion/tro eller tradition/kultur, bör 
dessutom kunna säga något om vad för särställning kristendom har i Sverige på 
makronivå. Denna läroboksstudie bör bidra till det religionsdidaktiska och det 
religionssociologiska forskningsfältet. 

1.1. Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, kristendomen – och de 
tre inriktningarna3 – har fått ett större genomslag i religionsläroböcker för grund-
skolans senare år anpassade till Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Delsyftet med studien 
är att undersöka ifall det sker någon förändring i vilken utsträckning kristendomen 
och de tre inriktningarna finns representerade i religionsläroböckerna anpassade 
till Lpo 94 och till Lgr 11. 

Studiens utgångspunkt är att kristendom har en särskild särställning i Lgr 11. 
Därmed är antagandet att religionsläroböckerna anpassade till Lgr 11 ger kristen-
domen och de tre inriktningarna ett större genomslag än vad religionsläroböckerna 
anpassade till Lpo 94 gör. För att se hur kristendomen framställs och därigenom 
vad kristendomen är i religionsläroböckerna kommer studiens resultat att analyse-
ras utifrån det teoretiska begreppet kultur-religion, vilket bygger på Nicholas Jay 
Demerath III:s (2000) och Linda Woodheads (2011) synsätt på begreppet. Målet 
med studien är att se om antagandet stämmer eller inte. 

1.2. Frågeställning 
Huvudfrågeställningen för uppsatsen lyder: 

•! Har kristendomen fått ett större genomslag i religionsläroböcker för 
grundskolans senare år som är anpassade till Lgr 11 än till Lpo 94 och hur 
kan man se på kristendom utifrån ett perspektiv av kultur-religion? 

Underfrågorna är: 
•! Förekommer det någon skillnad i religionsläroböckerna anpassade till Lpo 

94 och Lgr 11 avseende vad kristendom är och i vilken utsträckning kris-
tendomen är representerad? 

•! Förekommer det någon skillnad mellan katolicism, ortodoxi och protest-
antism avseende i vilken utsträckning de är representerade i religionsläro-
böckerna anpassade till Lpo 94 och Lgr 11? 

                                                   
3 De tre inriktningarna avser katolicism, ortodoxi och protestantism. 
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1.3. Avgränsningar och definitioner 
Ett flertal avgränsningar har antagits, nämligen att (i) det är religionsläroböcker-
nas texter om kristendomen och de tre inriktningarna som utgör materialet för vad 
som ska studeras, (ii) religionsläroböckerna ska vara anpassade till Lpo 94, som 
ska vara utgivna i samband med 2000 års reviderade kursplaner av Lpo 94, och 
Lgr 11 som innebär att läroböckerna ska vara utgivna under åren 2000–2014, och 
slutligen (iii) religionsläroböckerna ska vara anpassade till grundskolans senare år 
som innebär årskurs 7–9.  

Under den antagna tidsperioden, åren 2000–2014, har ett större antal religions-
läroböcker för grundskolan utkommit, varför vissa urvalskriterier utnyttjats som 
redovisas i avsnitt 1.5.2. Dessa resulterar i att sex religionsläroböcker ska stude-
ras, där tre religionsläroböcker studeras per läroplansintervall4. Antalet religions-
läroböcker som ska studeras begränsar i och för sig möjligheterna att redovisa och 
dra generella slutsatser, men studien skulle ändock kunna indikera – i vart fall i 
någon mån – vilken plats kristendom kan ha i religionsläroböcker som är anpas-
sade till Lpo 94 och Lgr 11.  

Det är religionsläroböcker som är stadieläroböcker – och inte religionsläro-
böcker som är faktaböcker och/eller fördjupningsböcker – som är materialet. Lär-
obok definieras med utgångspunkt i Janne Holméns definition ”[…] en bok som 
kontinuerligt används i undervisningen och innehåller väsentliga delar av det stoff 
som skall inläras” (Holmén, 2006, s. 23). Det är religionsläroböckernas texter – 
och inte bilder, bildtexter och arbetsuppgifter – som studeras. När termen kristen-
domen används i studien tar begreppet utgångspunkt i vad Skolverkets (1996, 
2002, 2011) kursplaner i religionskunskap anger kristendom består av.5  

1.4. Forskningsgenomgång 
Forskning inom religionsdidaktik, som inkluderar läromedelsstudier i religions-
kunskap, är ett stort forskningsfält med flertal inriktningar. För att finna relevant 
tidigare forskning för studiens vidkommande med dess religionsdidaktiska präg-
ling har databassökning genom DiVA och DISA skett. De träffar som framkom 
vid databassökningen och som är relevanta för studiens vidkommande är sådana 
som är läroboksstudier och som på ett eller annat sätt motsvarar studiens avgräns-
ningar. De relevanta träffarnas – uppsatsernas – referenslista har studerats för att 
få en översikt av vilken litteratur de bygger på och därmed se vilken litteratur som 
är relevant för studiens vidkommande. Utöver detta har även Monica 
Reichenbergs (2010) sammanställning av forskning om läromedel, som gjordes 
för Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds (SLFF) räkning, använts. 
Reichenberg (2010) redovisar på 95 sidor de svenska, nordiska och i viss mån 
andra europeiska länders läromedelsforskningar som var publicerade fram till år 
2010. Dessutom har en översiktlig genomgång skett av böcker och avhandlingar, 
inklusive ett urval av deras referenser, vilka är publicerade inom det religionsdi-
daktiska fältet och det religionssociologiska fältet.  
 
 
 

                                                   
4 Med läroplansintervall avses den tidsperiod där en läroplan är gällande, från att den etableras till 
att den ersätts med en ny läroplan (Rönström, 2012, s. 11). 
5 Vad kristendomen består av enligt kursplanerna för religionskunskap redovisas i avsnitt 3.1. 
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1.4.1. Kristendomens plats i Sverige 
Vilken plats kristendomen har i Sverige är omtvistat. Empiriska studier av Bäck-
ström et al. (2011) visar att kristendom i Sverige, som var ett av de undersökta 
länderna, fortlever i det offentliga även om Svenska kyrkan som välfärdsagent har 
minskat jämfört med förr. Sverige är ett välfärdssamhälle, där kyrkan är en av 
flera välfärdagenter (Bäckström et al., 2011, s. 9). Lene Kühle har i en artikel 
(2011) diskuterat hur de nordiska ländernas, däribland Sveriges, förhållande till 
religion ter sig på makronivå under åren 1988–2008. Även om Svenska kyrkan 
och staten separerade år 2000 visar Kühle att de ändock har ett förhållande, då 
staten skyddar kristendomen genom att de svenska helgdagarna härrör från den 
kristna kalendern och historietraditionen. Hennes studie visar också att ”[…] pro-
tection of the majority religion is no longer something in which the Nordic states 
want to invest too heavily” (Kühle, 2011, s. 212–213).  

Jonas Lindberg har i en artikel (2013) studerat hur de nordiska 
partiprogrammen refererar och förhåller sig till religion och de kristna 
majoritetskyrkorna under åren 1988–2008. Resultatet visar att de svenska partier-
na vill utveckla ”[…] a further separation of majority church and state, for the 
sake of equal treatment of all religious bodies” (Lindberg, 2013, s. 131). Någon 
annan slutsats torde inte kunna dras än att den ökade separation mellan kyrka och 
stat grundar sig på att Sverige – i vart fall det politiska samhället – vill prioritera 
mångfald, innebärande att en religion inte ska gynnas i förmån för andra religion-
er. Att det politiska samhället vill prioritera mångfald, kan också ses utifrån hur 
skolans religionsämne förändrats. Detta då ämnet benämndes förr som kristen-
domskunskap, vilket idag är religionskunskap (Berglund, 2014, s. 174–175). Sko-
lans styrdokument avspeglar trots allt politiken och är ett politiskt dokument.  

Jenny Berglund (2014) har i en artikel diskuterat varför den svenska religions-
undervisningen kan ses som neutral och som lutherskt kristen, genom att studera 
förändringarna av kursplanen i religionskunskap i Lgr 11 och delar av den debatt 
som föregick när de utkom. Utgångspunkten för Berglunds diskussion bygger på 
hur en tjeckisk doktorand uppfattade den svenska religionsundervisningen. Uti-
från de tillägg som den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund gjorde, be-
toningen på kristendom, i Skolverkets förslag till kursplan visar Berglund att det 
kan ifrågasättas om kursplanen är neutral. Resultatet visar att religionsundervis-
ningen från ett inifrånperspektiv kan förstås som neutral, medan den från ett uti-
frånperspektiv, i detta fall tjeckiskt, kan ses som luthersk kristen (Berglund, 
2014). Utifrån detta anser hon att det svenska samhället kan ses som ”[…] a soci-
ety marinated in Lutheran Christianity, officially claiming to have washed away 
the marinade, but having problems in admitting that the taste abides” (Berglund, 
2014, s. 181). Detta skulle kunna ses som att kristendom står för en kultur- och 
traditionsbärande enhet, i vart fall från ett kursplansperspektiv. 

Phil Zuckerman (2009) har i en artikel diskuterat varför svenskar och danskar 
är icke-religiösa. Zuckerman konstaterar att Sverige är sekulärt, men inte full-
ständigt då den lutherska kyrkan fortfarande har en plats i samhället på mikro- 
och mesonivå (Zuckerman, 2009, s. 55, 60). Zuckerman anser att kultur-kristen är 
ett etablerat fenomen i Sverige, då enbart få av det stora antalet kyrkomedlemmar 
aktivt besöker kyrkan (se även Davie, 2007; Bäckström et al., 2011; Lindberg, 
2013). Detta skulle kunna ses som, och relateras till, Grace Davies etablerade 
uttryck ”believing without belonging” (Davie, 2007, s. 138). Kristendomen skulle 
sålunda kunna ses symbolisera ett kulturellt arv. 

 



 8 

1.4.2. Förhållandet mellan läroboken, läroplanen och undervisningen 
Flera läroboksstudier, såväl i religionsdidaktik som i historiedidaktik, påvisar att 
läroböcker motsvarar och uppnår kurs- och läroplaners anvisningar (se exempel-
vis Långström, 1997; Ammert, 2008). Anders Blommé visar i sitt examensarbete 
att svenska religionsläroböcker för gymnasiet anpassade till Lgy 11 ”[…] ger kris-
tendomen en särställning kontra islam […]” (Blommé, 2014, s. 56). Blommé 
(2014) studerar hur islam och kristendomen beskrivs i två religionsläroböcker för 
gymnasiet som är anpassade till Lgy 11 och en brittisk lärobok. Han har en dis-
kursiv ansats och gör en bild- och textanalys, där analysen av kristendomen avser 
framställningen av Jesus, Bibeln och de religiösa plikterna. Blommés resultat vi-
sar att den brittiska läroboken i motsatt till de svenska läroböckerna har en jäm-
nare representation av religionerna och är mer neutral, medan de svenska utgår 
från kristen tradition och teologi.  

Att kristendomen har en särställning i religionsläroböcker för gymnasiet, och 
därmed motsvarar kursplaners anvisningar, har också konstaterats av Erika Jo-
hansson (2014). I sitt examensarbete har Johansson undersökt hur kristendomen 
behandlas i religionsläroböcker anpassade till Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11, för att 
se om det finns någon skillnad mellan läroböckerna och över tid. Läroböckerna 
har analyserats med en kritisk diskursanalys. Johanssons resultat visar att så gott 
som samtliga religionsläroböcker motsvarar kurs- och ämnesplanernas anvisning-
ar, då kristendomen får en särställning i läroböckerna. När kristendomen represen-
teras i hennes studerade religionsläroböcker är det Jesus som har den framträ-
dande rollen. Vidare visar Johanssons resultat att det inte förekommer någon 
större skillnad i hur kristendomen framställs i läroböckerna anpassade till de olika 
läroplanerna, men däremot att skillnad finns avseende vilket omfång kristendo-
men får i läroböckerna. Kristendomens omfång har minskat under den trettio års 
period som Johansson studerar. Om ett liknande resultat förekommer i denna stu-
die avseende läroböcker anpassade till Lpo 94 och Lgr 11, är dock en annan fråga. 
Trots det är det intressant att se om resultatet får ett liknande utfall eller det mot-
satta.  

Flera religionssociologiska studier har undersökt hur unga ser på religion, där-
ibland Anders Sjöborg (2013). Sjöborg har i en artikel studerat om det finns ett 
förhållande mellan vad kursplanen i religionskunskap för gymnasiet anger är syf-
tet med ämnet och hur elevers attityder till ämnet är. Materialet består av kurspla-
nen i Lgy 11, enkätfrågor och av åtta fokusgruppintervjuer. Av studien framgår att 
eleverna förstår religion som något historiskt. Den kvantitativa delen av studien 
visar att mer än hälften av eleverna anser att ”[…] RE [religionskunskap] should 
cover all religions equally, while 16.7% stated [that] RE should mostly be concer-
ned with Christianity” (Sjöborg, 2013, s. 76). Av studien framgår det att elevernas 
religiösa eller icke-religiösa tillhörighet påverkar deras attityder till ämnet. 

Tidigare läroboksstudier inom religionsdidaktik har mer frekvent studerat hur 
islam och/eller andra världsreligioner, i jämförelse med framställningen av kris-
tendomen, framställs i läroböcker. Denna slutsats har framkommit vid litteraturö-
versikten (se även Johnsson Harrie, 2011). 

 
1.4.3. Forskning om kristendom i religionsläroböcker 
Flera studentuppsatser har komparativt studerat hur kristendom och islam fram-
ställs i religionsläroböcker för grundskolan respektive gymnasiet (se exempelvis 
Ljungqvist, 2010; Blommé, 2014). Masoud Kamali har i en rapport (2006) stude-
rat hur vi och dem framställs i religions- och historieläroböcker för gymnasiet. 
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Kamali använder en kvalitativ innehållsanalys, där analysen av religionsläroböck-
erna avser framställningen av islam, hinduism och kristendom. Kamalis resultat 
visar att kristendomen i religionsläroböckerna får ett större utrymme än vad islam 
och hindusim får och att religionsläroböckerna är kristocentriska (Kamali, 2006, s. 
64–66, 93). Resultatet visar också att kristendomen framställs som att den dels är 
den svenska och den europeiska kulturen, dels att enbart kristendomen är vår – 
Sveriges – religion (Kamali, 2006, s. 64–69). 

Läromedelsgruppen (1999) har i en rapport för Svenska Kristna Rådets räkning 
undersökt hur kristna kyrkor och samfund framställs i läromedel i religionskun-
skap för gymnasiet och grundskolan, årskurs 1–6. Det är huvudsakligen läroböck-
er utgivna under åren 1981–1998 som studerats. Rapporten visar att religionsläro-
böcker för årskurs 4–6 presenterar kristendomen från ett inifrånperspektiv och att 
den religionshistoriska kunskapen är i fokus. Analysen av gymnasieläroböckerna 
visar att läroböckerna fokuserar på katolicismens, ortodoxins och protestantism-
ens kyrkotraditioner. Sammantaget visar Läromedelsgruppens resultat att ingen 
större skillnad finns avseende hur kristna kyrkor och samfund framställs i läro-
böckerna över tid. Eftersom Läromedelsgruppen inte har studerat religionsläro-
böcker för årskurs 7–9, är det intressant att se huruvida de för denna studie ut-
valda religionsläroböcker intar mellanstadiets eller gymnasiets perspektiv på kris-
tendomen, eller något annat.  

Mikael Pääkkönens studentuppsats ligger nära denna studie. Pääkkönen (2011) 
studerade hur kristendomens tre inriktningar och deras maktstrukturer framställs i 
tre religionsläroböcker för årskurs 7–9 som är anpassade till Lpo 94. Pääkkönens 
metod är kvalitativ text- och diskursanalys, men också kvantitativ innehållsanalys. 
Resultatet visar att det är katolicismen och protestantismen som får störst ut-
rymme i läroböckerna och att den ortodoxa inriktningen framställs annorlunda 
jämfört med de andra inriktningarna (Pääkkönen, 2011, s. 16–18, 20, 22–25). Att 
katolicismen och protestantismen får detta utrymme och denna framställning – 
jämfört med ortodoxin – anser Pääkkönen beror på att katolicismen och protest-
antismen är vi i vi-och-dem tänkandet och att de är skapade i väst, vilket inte or-
todoxin är. Vidare visar hans resultat att flera av läroböckerna fokuserar på de 
kristna inriktningarnas kyrkohistoria.  

 
1.4.4. Sammanfattning av forskningsgenomgången 
Religionssociologiska studier visar att Sverige är sekulariserat och att kristendo-
mens plats i samhället kan förstås som ett uttryck för kultur och tradition. Andra 
religionssociologiska studier visar att religion – innebärande kristendom – kan ses 
som en resurs till samhället samtidigt som den svenska staten skyddar kristendo-
men, även fast Svenska kyrkan och staten har separerat. 

Den religionsdidaktiska läromedels- och läroboksforskningen är gedigen. Att 
religionsläroböcker för gymnasiet motsvarar kurs- och läroplanernas angivelser 
påvisas av Blommé (2014) och av Johansson (2014). Läroboksstudier i religions-
didaktik har i större mån avsett islam än kristendomen. Dessutom är det i stu-
dentuppsatser, och inte i avhandlingar, som läroboksstudier om kristendomen 
främst har skett. Dessa har i störst mån utgått från antingen 1994 eller 2011 års 
läroplan, gjort en komparativ studie mellan kristendom och islam eller i någon 
mån studerat kristendom. I en av studentuppsatserna, nämligen Johansson (2014), 
studeras religionsläroböcker anpassade till mer än en läroplan.  

Då tidigare läroboksstudier inte har antagit den utgångspunkt som denna studie 
bygger på – nämligen en komparation avseende religionsläroböcker anpassade till 
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mer än en av grundskolans läroplaner – är avsikten att studien ska kunna fylla en 
lucka inom det religionsdidaktiska forskningsfältet. Det bidrag som denna relig-
ionsdidaktiska studie bör bidra med är om kristendomen, och de tre inriktningar-
na, har en särställning i religionsläroböcker anpassade till Lgr 11 i motsatt till Lpo 
94. Detta för att se om anvisningarna i Lgr 11 uppfylls av och i läroböckerna, och 
därigenom se om det skett någon förändring mellan läroböckerna anpassade till 
Lpo 94 och Lgr 11. 

1.5. Material 
1.5.1. Läroboken som material  
Läroboken är ett av flera läromedel som används i undervisningen. För att förstå 
skolans undervisning bör man enligt Ammert (2008) studera läroböcker i det 
ämne som åsyftas. Därmed är religionsläroböcker som material relevant, för att 
förstå religionsämnet – och religionsundervisningen – på grundskolenivå och där-
igenom kristendomens ställning i ämnet. Läroboken kan ge flera och olika per-
spektiv, medan andra läromedel som läraren väljer skapar ett perspektiv – och mer 
specifikt lärarens perspektiv – på ämnet (Falkevall, 2013, s. 98). Därmed kan man 
hävda att om inte läroboken används i undervisningen skapas inte mångfald. Tidi-
gare läroboksstudier redogör för att läroboken har haft och fortfarande har en cen-
tral och viktig plats i undervisningen samt att läroboken mer eller mindre styr 
undervisningen (Långström, 1997, s. 10, 18; Skolverket, 2006, s. 25, 130; Am-
mert, 2008, s. 18; Ammert, 2011, s. 26–28; Englund, 2011, s. 280). 

I likhet med andra läromedel är även läroboken inte neutral, utan läroboken in-
nehåller urval och avgränsningar, men även någons åsikt(er) samt värderingar från 
samhället, skolans värdegrund och läroboksförfattaren (Magnússon, 2010, s. 224; 
Wickström, 2011, s. 164–165). Dessutom påverkas lärobokens utformning och 
innehåll av läroboksmarknadens efterfrågan, lärobokproducenterna, lärobokstrad-
itionen och samhällsklimatet (Holmén, 2006, s. 25–26). Läroboken ska ändock i 
allt väsentligt motsvara läroplanens och andra styrdokuments angivna anvisningar 
(Falkevall, 2013, s. 101). Det är därför viktigt att lärare och elever inte tar eller 
uppfattar lärobokens innehåll som sanningen, utan att de istället intar ett kritiskt 
förhållningssätt till vad som anges och förmedlas i läroboken.  

Källor kan ha ett normativt eller ett deskriptivt värde och vara primär- eller se-
kundärkällor (Repstad, 1999, s. 89–90). Läroböcker – som är en historiekulturell 
artefakt – innehåller redan publicerad och allvetande information om historiska 
händelser, företeelser och dess kännetecken därmed är läroböcker sekundärkällor. 
Läroböcker ska förenklat, innebärande anpassat till läsaren, förmedla redan fun-
nen – och inte någon ny – kunskap (Ammert, 2008, s. 24). Läroböcker innehåller 
såväl värderande som beskrivande värden, därmed innehåller de normativa och 
deskriptiva värden. Läroböcker ska avspegla läroplanens och andra styrdokuments 
anvisningar, varför läroböckerna innehåller båda typerna av värden. 
 
1.5.2. De studerade religionsläroböckerna 
Under den antagna tidsperioden har ett större antal religionsläroböcker för grund-
skolan utkommit. Vid valet av religionsläroböcker har följande urvalskriterier 
utnyttjats: att religionsläroboken (a) ska vara anpassad för grundskolans senare år 
som innebär årskurs 7–9, (b) ska vara en stadiebok som är anpassad till samtliga 
och inte enbart någon av årskurserna 7–9, (c) ska vara anpassad till antingen Lpo 
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94 eller Lgr 11, (d) ska innehålla kristendomen och de övriga världsreligionerna, 
(e) ska vara utgiven av förlag som utgivit religionsläroböcker under mer än en 
läroplansintervall, (f) ska vara skriven av läroboksförfattare som har skrivit relig-
ionsläroböcker under mer än en läroplansintervall, och slutligen (g) ska utgetts i 
mer än en upplaga.  

Baserat på urvalskriterierna och de angivna avgränsningarna i avsnitt 1.3. ska 
sex religionsläroböcker utgivna under tidsperioden 2001–2014 studeras, vilka 
läroböcker i sin helhet eller delar därav är avsedda att utnyttjas vid undervisning i 
högstadiet. Materialet begränsas till tre religionsläroböcker under respektive läro-
plansintervall. Sålunda har följande religionsläroböcker studerats:  

 
Tabell 1. De studerade religionsläroböckerna  
Utgivningsår Titel Anpassad till 

läroplan 
Författare Förlag Totalt antal 

sidor 
2003 Religion och 

Liv 7–9 
Elevbok 

Lpo 94 L. Berg Natur & 
Kultur 

452 

2005 SO Direkt 
Religion 
Ämnesbok 

Lpo 94 O. Högberg & 
M. Sundqvist  

Bonnier  
Utbildning 

486 

2009 SO·S Relig-
ion Ämnesbo-
ken 

Lpo 94 I. Berlin &  
B. Ring 

Liber 375 

2012 SO·S Relig-
ion Ämnesbo-
ken 

Lgr 11 I. Berlin &  
B. Ring 

Liber 351 

2013 Religion och 
Liv 7–9 Sta-
diebok  

Lgr 11 L. Berg &  
G. Rundblom 

Natur & 
Kultur 

333 

2014 PRIO. S. 
Religion 

Lgr 11 O. Högberg, 
D. Isaksson & 
M. Sundqvist 

Sanoma  
Utbildning 

564 

 
Det ska dock noteras att tillgången på religionsläroböcker i Uppsala – vilket är på 
universitetsbiblioteket Blåsenhus – är begränsad, varför urvalet av läroböckerna 
kan kategoriseras som ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att 
man tar vad man kan finna (Trost, 2012, s. 31). När en tidigare eller efterkom-
mande upplaga av religionsläroböckerna inte funnits tillgängliga, vilket gäller 
läroböckerna från 2005 och 2014, har urvalet av dessa utgått från läroboksförfat-
tare, nämligen O. Högberg och M. Sundqvist. Trots att urvalet av religionsläro-
böckerna kan kategoriseras som ett bekvämlighetsurval, är det de antagna ur-
valskriterierna som först och främst styrt urvalet. 

De valda urvalskriterierna kan uppfattas såväl som en styrka och som en svag-
het. Att använda läroböcker som inte är författade av en och samma författare och 
att läroböckerna är utgivna av mer än ett förlag, kan ses som styrkan med ur-
valskriterierna. Om läroböckerna hade varit skrivna av samma författare och/eller 
utgivna av samma förlag hade studiens validitet kunnat ifrågasättas. För studien 
skulle då kunnat uppfattas som att den studerar läroboksförfattarens eller läro-
boksförlagets uppfattning av kristendomen, och dess tre inriktningar, istället för 
vad läroböckerna rent faktiskt uttrycker. Om syftet med studien hade varit att stu-
dera hur en läroboksförfattare eller ett förlag har sett och ser på kristendomen i 
religionsläroböcker, hade ett annat urval än det valda varit adekvat.  
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Att läroboksförfattarna är skribent och medskribent av mer än en lärobok 
skulle också kunna uppfattas som en svaghet med urvalskriterierna. Det skulle 
kunna finnas en risk för att författaren anpassar läroboken utifrån, och tar ut-
gångspunkt i, hens tidigare publicerade läroböcker än att utgå från läro- och kurs-
planers anvisningar. Å andra sidan är det en förutsättning att läroboken följer läro- 
och kursplaners anvisningar, för att kunna marknadsföras och bli såld (Andolf, 
1972, s. 292; Ammert, 2008, s. 31). Forskning av Ammert visar att ”[…] läropla-
nens riktlinjer [ger] en näst intill omedelbar effekt i lärobokstexterna” (Ammert, 
2008, s. 212), varför man kan hävda att de valda religionsläroböckerna, och stu-
dien därav, har giltighet. Med hänsyn till att läroböckerna ska försäljas och Am-
merts forskning skulle det kunna påstås att genom att utgå från att vissa av de stu-
derade religionsläroböckerna är skrivna av samma författare och utgivna av 
samma förlag, borde eventuellt förändring över tid lättare kunna observeras i de 
läroböcker som har samma författare och förlag.  
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Kapitel 2 Teori 

Inledningsvis presenteras den teoretiska utgångspunkt som studien tar ansats ifrån, 
därefter presenteras arbetsmodellen. Arbetsmodellen innehåller hur de två 
religionssociologiska forskarna, Woodhead och Demerath, kombineras för att 
skapa det teoretiska begreppet kultur-religion som är den teoretiska 
utgångspunkten.  

2.1. Teoretisk utgångspunkt 
2.1.1. Fem religionskoncept 
Linda Woodhead har i en artikel (2011) presenterat en typologi över fem relig-
ionskoncept som redovisar hur religion använts och förståtts i forskningssamman-
hang. Syftet med artikeln är att visa att religion är en bred term, varför forskare 
inom religionssociologi måste ”[…] become more self-critical about their various 
– and changing – uses of the term” (Woodhead, 2011, s. 121). I sin typologi pre-
senterar Woodhead att religion har förståtts som kultur, identitet, relation, praktik 
och makt samt att dessa kategorier har flera underkategorier. Woodheads typologi 
och religionskoncepten därav är komplexa, då religionskoncepten inte består av 
en utan flera dimensioner av religion.  

Kategorin religion som kultur innefattar en förståelse och studie av religion 
som tro, exempelvis tron till det övernaturliga, men också som skapare och ett 
medel för kommunikation av mening och värden. Religion som identitet innefattar 
en förståelse av religion som skapare av sociala band, där religion uppfattas forma 
identitet(er). Religionens identitetsbärande funktion kan studeras på samtliga 
samhällsnivåer. Detta kan ske på tre sätt, nämligen att identitet förstås skapa ge-
nom religionen, av religion och samhälle då dessa är oskiljbara samt utifrån dokt-
rinen. Kategorin religion som relation innefattar en förståelse och studie av relig-
ion som förenar människor, där förenandet har koppling till social identitet. Relig-
ionens relationsbärande funktion förstås kunna skapa sociala eller super-sociala 
relationer, där det sist nämnda innebär att religion förstås skapa relation(er) till 
förfäder såsom Gud(ar). Studier som tar sig an religion i meningen religion som 
praktik har gemensamt att de fokuserar på hur religionen är levd, där det är ritua-
len som anses göra att religionen blir levd. Religion som makt innefattar en förstå-
else av att religionen ger något till dess anhängare som kan vara status, känslan av 
samhörighet eller mening. Religion kan ses som en resurs till människan 
(Woodhead, 2011, s. 123–138).  

För studiens vidkommande är det enbart religion som kultur av Woodheads ty-
pologi som kommer att användas, varför hennes typologi ovan redovisas summa-
riskt. Religion som kultur innehåller sex underkategorier, nämligen (i) tro och me-
ning, (ii) mening och kulturell ordning, (iii) värden, (iv) diskurs, (v) ideologi och 
mystifikation, och (vi) tradition och minne (Woodhead, 2011, s. 123–127). I kate-
gorin religion som kultur förstås religion å ena sidan som att den skapar, upprätt-
håller och symboliserar värden, å andra sidan att religion skapar mening i världen. 
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Studier som tar sig an religion som tradition och minne fokuserar på historien (det 
dåtida). Religion som tradition och minne kan ses som att det dåtida förankras 
med det nutida, där det dåtida kan användas för att förklarar det nutida 
(Woodhead, 2011, s. 127). När religion förstås som en kulturbärande enhet kan 
det också ske genom att man har tron till något och särskilt till en viss doktrin, 
samtidigt kan religion förstås och studeras som diskurs där det narrativa – de stora 
berättelserna – blir religion (Woodhead, 2011, s. 123, 126). Woodhead nämner att 
religion som kultur är ett av de dominerande koncepten för hur religion uppfattas, 
vilket är en av anledningarna varför konceptet används. Konceptet kommer att 
användas för att se vad kristendom är i materialet och därigenom för att se om och 
hur kristendomen kan förstås som kultur.  
 
2.1.2. Kultur-religion 
Nicholas Jay Demerath III har i en artikel (2000) diskuterat hur kultur-religion, 
som begrepp kan användas för att förstå vad religion är och vilken plats den har i 
Europa. Enligt Demerath är kultur-religion den vanligaste formen för hur religion 
manifesterar sig i Europa, vilket innebär att individen har en religiös tillhörighet 
utan att vara aktivt religiös. Kultur-religion förstås skapa ”[…] a sense of personal 
identity and continuity with the past even after participation in ritual and belief 
have lapsed” (Demerath, 2000, s. 127). Att tillhöra en religion innebär att relig-
ionen kan förstås som ett historiskt arv och genom arvet blir religionen en del av 
kulturen och traditionen. För religion ”[…] resides ’in the culture’ […]” 
(Demerath, 2000, s. 136), och därigenom kan religion uppfattas som en del av den 
kollektiva och den nationella identiteten. Sålunda framställs religionen som mer 
ett arv av det förgångna, än något som är sprunget ur nuet. Detta ska dock förstås 
som ett sätt för hur religion uttrycks som är typiskt för vissa kontexter, vilka är 
Nordirland, Polen och Sverige då Demerath använder dessa länder för att introdu-
cera begreppet. Enligt Demerath (2000) innebär kultur-religion att tro och ritual 
har minskad betydelse, samtidigt som religionen har fortsatt betydelse för identite-
ten då den konstrueras utifrån vem man inte är. Demerath beskriver kultur-
religion som ett historiskt arv, vilket i Woodheads typologi skulle passa in i relig-
ion som kulturs underkategori tradition och minne.   

När Demerath tillämpar begreppet på en svensk kontext konstaterar han att 
även om kyrkan och staten har separerat har de ändock ett förhållande. Detta anser 
han beror på att den lutherska majoritetskyrkan har en historisk och kulturell plats 
i samhället, varför den svenska majoritetsbefolkningen är kristen – innebärande 
luthersk kristen – genom tradition (Demerath, 2000, s. 135). Individens religions-
tillhörighet uppfattas vara skapad genom kulturen, varför religion också kan för-
stås som den kulturella identiteten. Kultur-religion förstås som ett historiskt arv, 
men det historiska arvet antas också utgöra en del av identiteten (Demerath, 
2000). En sådan ingång på kultur-religion skulle innebära att individen har en sär-
skild religionstillhörighet och vilken religionstillhörighet individen kan ha beror 
på landets (religions-) tradition. Detta kan illustreras av att ”’[e]ven if you are an 
atheist, you are either a Catholic or a Protestantant atheist’ [in Northern Ireland]” 
(Demerath, 2000, s. 131).  

Av Demerath (2000) kan man förstå att den svenska majoritetsbefolkningen 
förstås som luthersk kristen och den polska majoritetsbefolkningen förstås som 
katolsk kristen, då dessa kristna inriktningar tillhör de olika ländernas historiska 
arv och traditioner. Religionsidentiteten förstås främst som ett kulturellt/nationellt 
fenomen, som kan samverka med den individuella identiteten, även om religions-
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identiteten också kan förstås som ett kollektivt fenomen (Demerath, 2000). Mer 
eller mindre alla – som jag förstår Demerath – kan uppfattas ha en religionstillhö-
righet, då religionen kan förstås som ett historiskt arv. Detta skulle således inne-
bära att man inte har en religionstillhörighet om man är historielös, innebärande 
att religionen inte ses som en del av ens individuella och/eller kollektiva historiska 
arv.  

Enligt Demerath (2000) kan kultur-religion också sammanlänkas med sekulari-
sering. Kultur-religion kan ses som sista steget innan sekularisering sker och däri-
genom ”hjälpa till” att visa att sekularisering är en process och inte något som 
sker direkt (Demerath, 2000, s. 136–137). Om kultur-religion ska uppfattas som 
detta, anser Demerath, att inte många länder kan klassificeras som sekulära, då 
religionen har fortsatt fäste i samhället.  

Kultur-religion kan ses som besläktad med begreppet civil-religion. För civil-
religion är ett sätt för hur identitet och mening skapas i det moderna samhället, 
samtidigt som civil-religion kommunicerar kollektiva värderingar (Furseth & 
Repstad, 2005, s. 142; Lindberg, 2015, s. 56). Även om Demeraths kultur-religion 
kan anses för abstrakt och diffust, innebärande att mer eller mindre allt kan ses 
som kultur-religion, har ändå begreppet ansetts funktionellt. Detta då Demeraths 
kultur-religion kan uppdelas – innebärande att historia (arvet) utgör en central 
komponent och identitetskapandet en annan – då delkategorier av begreppet kan 
utkristalliseras, samtidigt som begreppet kan förklara vad materialet visar. Även 
fast Demerath anser att kultur-religion kan ses som sista steget innan religion för-
lorar fäste i samhället, är detta inte något som avses att behandlas i denna studie. 

2.2. Arbetsmodell 
Det är Demeraths (2000) begrepp kultur-religion och Woodheads (2011) koncept6  
religion som kultur som är den teoretiska utgångspunkten, eller snarare förkla-
ringsmodellen, för vad kristendom är i religionsläroböckerna. Detta innebär att 
huvudfrågeställningen är mer empirisk förankrad, då varken Demeraths eller 
Woodheads begrepp kan förklara kristendomens plats eller särställning i materi-
alet. Således är det underfrågorna som kan förklaras av den teoretiska utgångs-
punkten, då underfrågornas utgångspunkt är hur kristendomen är representerad i 
läroböckerna genom att se vad kristendom är i dem. 

Att både Demeraths och Woodheads begrepp används som teoretisk utgångs-
punkt beror på dels att de är likartade, dels att deras begrepp ger olikartade förkla-
ringar till vad som kan ses i materialet. Dock ska noteras att de bägges studier 
avser något annat än vad denna studie gäller. Woodheads studie syftar till att re-
dovisa hur religion har förståtts i forskningssammanhang, medan Demeraths stu-
die syftar till att redovisa vilken plats religion har i det kristna Europa, där hans 
studie utgår ifrån tre europeiska länder varav ett av dem är Sverige. Detta är inte 
vad denna studie avser, utan kultur-religion används som en förklaringsmodell till 
vad kristendom – och särskilt de antagna kategorierna av den – är i religionsläro-
böckerna. Därigenom skulle kunna skapas en förståelse om och hur kristendomen 
i materialet kan ses som kultur, dock på ett abstrakt plan. 

Demeraths synsätt är att Sverige ses som ett kulturreligiöst land. Detta skulle 
kunna förklara varför läroböckernas framställning av kristendomen i första hand 

                                                   
6 I framställningen nedan kommer Woodheads koncept att anges som Woodheads begrepp. Vidare 
kommer Demeraths och Woodheads begrepp att tillsammans benämnas som kultur-religion.  
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är kulturell identitet och kulturellt arv. Om betoning på kyrkohistoria, utifrån ett 
svenskt perspektiv, skulle förekomma i läroböckerna skulle det kunna vara en 
indikator på att kristendom står för ett svenskt historiearv. Utöver att Demerath 
behandlar det nationella och det svenska kulturella arvet, tar han också upp det 
kollektiva och det allmänna kulturella arvet, även från en europeisk utgångspunkt. 
En sådan utgångspunkt skulle kunna förklara det europeiska historiearvet, men det 
är ändock det nationella (svenska) och inte det kollektiva som betonas av Deme-
rath. 

Demeraths synsätt skulle också kunna tas som utgångspunkt för att förklara 
läroböckernas omfång avseende protestantismen, katolicismen och ortodoxin. 
Enligt kultur-religion bör den protestantiska kristendomen ha ett större omfång i 
materialet än de andra inriktningarna, då den genom den lutherska kyrkan är en 
del av den svenska traditionen, historien och därmed kulturen. Även Demeraths 
synsätt på identitet, innebärande att vem man är skapas utifrån vem man inte är, 
kommer att användas för att förstå varför de kristna inriktningarna får det omfång 
de får i religionsläroböckerna. Med detta menas att vem man är, generellt utifrån 
en svensk kontext, kommer att ses och förklaras utifrån protestantismen, medan 
katolicismen och framför allt ortodoxin kommer att representera vem man inte är. 
Anledningen härtill är att Sverige historiskt sett, och generellt, kan anses tillhöra 
den protestantiska kristendomen genom den lutheranska kyrkan även fast samtliga 
inriktningar finns representerade i Sverige. Genom detta synsätt, som bygger på 
hur Demerath ser på den svenska majoritetsbefolkningen, kan man försöka för-
klara respektive inriktnings omfång i religionsläroböckerna. 

Utifrån Woodheads synsätt kan kultur-religion förstås som dess identitetsbä-
rande funktion. Till skillnad från Demerath menar Woodhead att religion som 
kultur också innefattar tro. Om religionsläroböckerna betonar trosinnehåll av vad 
kristendomen är, skulle det vara en indikator som styrker Woodheads synsätt och 
sålunda motsäger Demeraths synsätt.  

Om Woodheads synsätt utnyttjas vid studien borde detta leda till att läroböck-
ernas texter om tro – innebärande doktrinen och de stora berättelserna – har ett 
betydande och möjligen även får ett ökat omfång, medan Demerath synsätt skulle 
kunna förklara om trons omfång minskar i läroböckerna. Det är genom betoning 
av tro som religion kan bli personlig identitet. I likhet med Demerath menar 
Woodhead att kultur-religion också omfattar historia. 

Hur Woodheads och Demeraths synsätt på kultur-religion förenas och åtskiljs 
framgår av sammanställningen i tabellen nedan, se tabell 2. Det som kommer att 
sökas efter i religionsläroböckerna för att det ska vara ett uttryck för kultur-
religion är arv av det förgångna (kyrkohistoria svensk/allmän), tro – doktrinen 
(läran) och de stora berättelserna (kristendomens urkund) – samt identitet (kyrko-
tillhörighet). Därigenom är tabellens underkategori/centrala teman antingen ett 
uttryck för kultur-religion eller vägledning för vad kultur-religion kan innefatta, 
där det sist nämnda avser framförallt kategorin tro. 
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Tabell 2. Hur Demerath och Woodhead förenas/åtskiljs avseende kultur-religion 
Kategori Underkategori/  

centrala teman 
Forskare 

 
Arv av det förgångna 

 

Kyrkohistoria svensk/ (allmän) 
 
Kyrkohistoria allmän 

Demerath 
 
Woodhead 

Tro Doktrin, urkunden, läran,  
Gud och Jesus 

Demerath (N) och  
Woodhead (U)  

 
Identitet 
 

Kollektiv och nationell  
 
Personlig  

Demerath 
 
Woodhead 

Not. Med (N) menas att forskarens synsätt kan förklara kategorins nedgång (minskade omfång), 
medan (U) står för att forskarens synsätt kan förklara kategorins uppgång (ökade omfång).   
 
Det är religionsläroböckernas texter som bestämmer hur Demeraths och Woodhe-
ads synsätt på kultur-religion appliceras, då bägge synsätten erfordras för att för-
klara samtliga de i tabellen ovan angivna kategorierna. Därmed kommer Deme-
rath och Woodhead – i analyskapitlet – i vissa avseende anges vid namn, för att 
tydliggöra vems synsätt på kultur-religion som materialet förstås utifrån. Ut-
gångspunkten är dock hur Demerath ser på kultur-religion, varför Woodhead är ett 
komplement till honom. Detta innebär att Demeraths och Woodheads synsätt 
kommer att användas när de antagna kategorierna av kristendomens omfång ana-
lyseras, medan enbart Demeraths synsätt kommer att används när de kristna in-
riktningarnas – katolicismens, ortodoxins och protestantismens – omfång analyse-
ras. Anledningen härtill är att Demeraths synsätt uppfattas ligga närmare hur 
denna studie inriktar sig på de kristna inriktningarna än vad som gäller Woodhe-
ads synsätt.  

Den teoretiska utgångspunkten skulle kunna visa, och i viss mån förmedla, vad 
för kristendom som elever i årskurs 7–9 lär sig. Möjligen kan detta också visa hur 
det svenska samhället – i varje fall det politiska samhället – ser på kristendomen. 
Den teoretiska utgångspunkten kommer att appliceras först i analysen. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Metodologisk ansats 
Studien tar utgångspunkt i en frekvensanalys, för att kartlägga i vilken utsträck-
ning kristendomen finns representerad i religionsläroböckerna. Kvantitativa meto-
der kan användas för att kartlägga och konstatera vilket omfång något får och om 
skillnader finns i materialet (Kvale, 1997, s. 67; Malterud, 2014, s. 35). Sålunda 
används en kvantitativ innehållsanalys för att studera vad religionsläroböckerna 
explicit uttrycker kristendom är.  

Att använda kvantitativ metod motiveras av att syftet är att kartlägga och däri-
genom mäta om någon förändring förekommer mellan religionsläroböckerna an-
passade till de olika läroplanerna. Att en kvantitativ, och inte en kvalitativ, inne-
hållsanalys används motiveras även av att religionsläroböckernas texter om kris-
tendomen omfattar mer än 800 sidor. Trots det har en kvalitativ tematisering av 
materialet förekommit, då studien omfattar hur kristendomen och de tre inrikt-
ningarna är representerade i religionsläroböckerna. Den kvalitativa tematisering-
en, som används i inledningsstadiet, kan bidra till förståelsen vad kristendom är 
enligt religionsläroböckerna och möjligen varför den har en särställning i dem. 
Detta då kvalitativ metod beskriver och analyserar de mönster som text(er) har 
(Repstad, 1999, s. 9; Malterud, 2014, s. 31). 

För studiens vidkommande har en deduktiv ansats ansetts funktionell. När re-
ligionsläroböckernas texter om kristendomen studeras är det Skolverkets (1996, 
2002, 2011) angivelser om kristendomen i kursplanerna i religionskunskap som är 
verktyget. Detta innebär att för denna studie består kristendomen av olika inrikt-
ningar och kyrkor som har haft betydelse i Europa och i det svenska samhället i 
det dåtida som i det nutid, men också av riter, högtider, symboler, centrala berät-
telser och tankegångar som härleds från Bibeln (Skolverket, 1996, s. 61–63; Skol-
verket, 2002, s. 81–84; Skolverket, 2011 s. 189–190). Kursplanernas angivelser är 
inspirationen till och/eller utgångspunkten för de kategorier som materialet stude-
ras utifrån samtidigt som kategorierna har kompletteras med hur religionsläro-
böckerna utifrån ett strukturellt perspektiv framställer kristendomen. Anledningen 
härtill är att kursplanernas angivelser i vissa avseenden är abstrakta till sin karak-
tär, varför ett komplement har ansetts adekvat. Därigenom kan ansatsen uppfattas 
som en kombination av de två ansatserna, varför de inte utesluter varandra (Al-
vesson & Sköldberg, 1994, s. 43). 

Att ett komplement till kursplanernas angivelser har skett beror på att i vissa 
avseende, och i synnerhet avseende Bibeln, var det svårt att enbart utgå från kurs-
planernas angivelser. Anledningen härtill är att samtliga delar av Bibeln inte åter-
finns inom vad religionsläroböckerna framställer är kristendom, varför Bibeln har 
uppdelats. Ett liknande tillvägagångssätt avser också Jesus, varför han har klassi-
ficerats tillsammans med nya testamentet, då materialet mer eller mindre struktu-
rerar det på detta sätt. Detta innebär att det är materialet som har strukturerat kate-
goriseringarna, även om kategorierna tar utgångspunkt i kursplanernas angivelser. 
Sålunda har vissa kategorier skapats vilka framgår av kategorischemat, se tabell 3.  
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Tabell 3. Kategorischema över hur lärobokstexterna om kristendomen studeras 
Kategori Definition (innebär) Centrala teman/begrepp 
GT (gamla testamentet) Med GT menas den del av 

Bibeln som innehåller böcker 
och berättelser innan Jesu tid. 

GT:s böcker, berättelser f.Kr. 

NT (nya testamentet) och 
Jesus 

Med NT menas den del av 
Bibeln som innehåller berät-
telser och böcker om Jesus 
och Jesu tid.  

Jesus (historisk person), NT:s 
böcker, Jesu tid, berättelsen 
om Jesus. 

Kristendomens kärna Med kristendomens kärna 
menas sådant som är gemen-
samt för kristna, oavsett in-
riktning, och som känneteck-
nar kristendomen. Detta om-
fattar således centrala tankar 
och läror som härleds från 
Bibeln.  

Tro(n), riter, högtider, be-
skrivningar av kyrkoåret, 
symboler, läran, Guds- och 
människosyn, heliga platser 
och kyrka. 

Kyrkohistoria allmänt Omfattar den europeiska och i 
viss mån den icke-europeiska 
kyrkohistorien. Från Jesu tid 
fram tills nutid. 

Geografisk spridning, korståg, 
kyrkomöten, krig och fred, 
kristna ordnar, kyrkohistoria 
och hur kristendomen har 
samspelat med det dåtida 
samhället. 

Kyrkohistoria Sverige Omfattar den svenska kyrko-
historien – hur kristendomen 
har påverkat samhället och 
vice versa. Från att Sverige 
blev kristet fram tills nutid. 

Kristnandet av Sverige, kyr-
kans roll i samhället, kyrko-
plikt och svenska helgon. 

Kristna inriktningar 
 
 
 
 
        
       
      

 
 

–! Katolicism 
 

 
–! Ortodoxi 

 
 

–! Protestantism 
 
 

 
 

Omfattar den katolska, den 
ortodoxa och den protestan-
tiska kyrkan. De olika inrikt-
ningarna omfattar sådant som 
är specifikt för dem och 
sålunda inte är gemensamt för 
de tre inriktningarna (vilket 
skiljer denna kategori från 
kristendomens kärna). 
 
Den kristna inriktning som är 
ledd av påven i Rom. 
 
Den kristna inriktning som är 
ledd av patriarken.  
 
Den kristna inriktning som 
grundades av Martin Luther, 
till vilken Svenska kyrkan, 
anglikanska och reformerta 
kyrkan samt frikyrkor tillhör. 

Kännetecken, ledare, grun-
dare, gudstjänst(er), sakramen-
ten, ritualer, riktningar inom 
inriktningarna, symboler och 
synen på kön, giftermål, sexu-
alitet m.m. 
 
 

Religiösa samfund på kristen 
grund 

Omfattar kyrkor och samfund 
som tror på Jesus Kristus, men 
som inte anser sig själva 
och/eller kan klassas tillhöra 
katolska, ortodoxa eller prote-
stantiska kyrkan. 

Religiösa samfund på kristen 
grund, representant/grundare 
av samfunden och känneteck-
en. 

Not. Nedan kommer gamla testamentet och nya testamentet enbart anges och refereras som GT 
och NT. Kategoriernas komplement utifrån empirin, och särskilt dess strukturering, avser framför-
allt GT samt NT och Jesus, varför uppdelning av Bibeln har skett. Benämningen Religiösa sam-
fund på kristen grund är skapad utifrån hur Religion i Sverige (2008) klassificerar/definierar sam-
fund som tillhör det kristna (se Svanberg & Westerlund, 2008, s. 5).  
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Fördelen med att utgå från en deduktiv ansats, vilket för studiens vidkommande 
inte utgörs av en teori utan av de förhandsdefinierade kategorierna, är att den kan 
användas som inspiration till de mönster som går att finna i materialet (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, s. 41). Å andra sidan är nackdelen med ansatsen att det för-
handsdefinierade bestämmer utfallet (Malterud, 2014, s. 114). Att utgå från de 
förhandsdefinierade kategorierna har dock ansetts relevant, för läroböcker ska i 
allt väsentligt uppnå läro- och kursplaners anvisningar. 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen med dess underfrågor har två ana-
lysfrågor formulerats som används vid tolkningen av religionsläroböckernas texter 
om kristendom. Analysfrågorna tar utgångspunkt i studiens underfrågor, varför 
analysfrågorna blir: (i) Hur kan de antagna kategorierna av kristendomen, och 
därigenom deras omfång, förstås utifrån Demerath och Woodhead? (ii) Hur kan 
de kristna inriktningarnas – katolicismens, ortodoxins och protestantismens – om-
fång förstås utifrån Demerath? När resultaten tolkas är det Demeraths och 
Woodheads begrepp som används, dock appliceras dessa i efterhand, för att studi-
ens resultat och slutsatser ska kunna relateras till det religionsdidaktiska och det 
religionssociologiska forskningsfältet. Demeraths och Woodheads begrepp kan ge 
en förklaring till om kristendomen, och särskilt protestantismen, är ett uttryck för 
att den ses som kultur beroende på vad det är som läroboksinnehållet handlar om. 

Min förförståelse är att den protestantiska kristendomen bör ha en större repre-
sentation än de andra inriktningarna i religionsläroböckerna, då den genom den 
lutherska kyrkan är en del av den svenska traditionen och därmed historien. Den 
protestantiska kristendomen har exempelvis influerat det svenska värde- och 
normsystemet samt våra sedvänjor och traditioner (Skolverket, 1996, s. 62). Fre-
kvensanalysen bör redovisa vilken plats kristendomen har och om den har en sär-
ställning i religionsläroböckerna, då sidantal för ett specifikt förhållande är en 
indikator för förhållandets viktighetsgrad. Eftersom forskarpositionen och förför-
ståelsen påverkar studien ska det anges att kategorierna som materialet studeras 
utifrån inte tar utgångspunkt i min egen förförståelse av vad kristendomen är.  

 
3.2. Validitet 
Validitet innebär att studera det man avser studera och för att uppnå validitet bör 
man ifrågasätta den kunskap som framkommit under och av studien (Kvale, 1997, 
s. 215, 219; Malterud, 2014, s. 217). Det övergripande validitetskravet är att stu-
dien ska mäta det som studien avser att mäta. Eftersom studien tar utgångspunkt i 
en frekvensanalys – innebärande att det är siffror som står för kunskapen – foku-
serar studien på kommunikativ validitet, då kunskapen endast blir giltig om den 
kan förmedlas till andra (Malterud, 2014, s. 222). För att uppnå detta redovisas 
frekvensanalysens resultat i löpande text så att det siffrorna representerar ska bli 
förstått. Resultat- och analysavsnittet struktureras utifrån hur huvudfrågeställning-
en och dess underfrågor är strukturerade, för att man lättare ska kunna dels följa 
processen, dels se att resultaten besvarar frågeställningarna.  

Det sista validitetskravet som studien fokuserar på är extern validitet, innebä-
rande resultatens överförbarhet (Malterud, 2014, s. 27). Resultaten ska i diskuss-
ionskapitlet sättas in i ett större sammanhang och därmed relateras till tidigare 
forskning, för att öka studiens trovärdighet. Att utgå från extern validitet är rimligt 
för studiens vidkommande, för resultaten torde eventuellt kunna visa vilken plats 
kristendomen får i andra religionsläroböcker anpassade till Lpo 94 och Lgr 11. 
Resultaten torde också eventuellt kunna diskuteras i relation till hur det svenska 
samhället – i varje fall det politiska samhället – ser på kristendom. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
Resultatet redovisas såväl tematiskt som i en kronologisk tidsordning. Framställ-
ningen nedan utgår från vilket omfång (i) kristendomen har i läroböckerna, (ii) 
kategorierna av kristendomen har, och slutligen (iii) de kristna inriktningarna – 
katolicism, ortodoxi och protestantism – har i religionsläroböckerna. Varje tema 
presenteras kronologiskt enligt läroplansintervallerna, innebärande 1994–2010 
och 2011–2014. Resultaten bygger på vad tabellerna 1–19 i bilagan redovisar.  

 
4.1.1. Kristendomens omfång i läroböckerna 
Läroböckerna varierar i vilket omfång kristendomen finns representerad, från 52 
till 219 sidor.7 I läroplansintervall 1994–2010 representeras kristendomen på 487 
av 1313 sidor (37 procent), medan kristendomen i läroplansintervall 2011–2014 
representeras på 341 av 1248 sidor (27 procent), se tabell 4 nedan. Detta visar att 
kristendomens omfång i läroböckerna har minskat mellan läroplansintervallerna, 
såväl i absoluta som i relativa tal. Samtidigt visar frekvensanalysen att islam, 
buddism, syskonreligioner gemensamt och kategorin övrigt8 har ökat i omfång (se 
tabell 4). Att andra religioner än kristendom har ökat i omfång kan ses som att 
man, innebärande läroböckerna och dess författare, vill skapa en jämnare repre-
sentation av religionerna.  

I samtliga läroböcker – med undantag av SO·S Religion (2009, 2012) – repre-
senteras kristendomen på minst 100 sidor, vilket ingen av de övriga världsrelig-
ionerna representeras på.9 Att enbart kristendomen har detta omfång illustrerar att 
kristendomen har en särställning i läroböckerna. Kristendomen har dessutom i en 
av läroböckerna ett omfång som motsvarar mer än hälften av lärobokens totala 
omfång.10  

Slutsatsen är att kristendomen inte har fått ett större genomslag i religionsläro-
böckerna anpassade till Lgr 11 jämfört med de till Lpo 94. Detta då kristendomens 
omfång har gått från 37 till 27 procent, men också för att kristendomen enbart har 
en markant särställning i en av religionsläroböckerna anpassade till Lgr 11. Däre-
mot har kristendomen en särställning under båda läroplansintervallerna. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 Se tabell 13 i bilagan. 
8 Med övrigt menas sådant i läroböckerna som inte hänför sig till någon av världsreligionerna, utan 
avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar 
9 Se tabell 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13 i bilagan. 
10 Se tabell 9 i bilagan. 
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Tabell 4. Samtliga religionsläroböckers omfång uppdelat på respektive religion 
och övrigt i relativa tal 
Religion/Område Respektive religions procen-

tandelar av totala antal si-
dor i läroböckerna anpas-
sade till Lpo 94 

Respektive religions procen-
tandelar av totala antal si-
dor i läroböckerna anpas-
sade till Lgr 11 

Judendom 6 % 5 % 
Kristendom 37 % 27 % 
Islam 7 % 8 % 
Hinduism 8 % 7 % 
Buddism 5 % 7 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

0 % 1 % 

Världsreligionerna gemensamt  1 % 1 % 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

0 % 0 %  

Övrigt 36 % 43 % 
Totalt: 100 % 99 % 
Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 17 och 18 i bilagan. Procentandelen 
avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller större än 0,5 
avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroböckerna som inte hänför sig till någon av världsre-
ligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. Totala procenttalet för 
läroböckerna anpassade till Lgr 11 är 99 procent, vilket beror på avrundningar. 

 
4.1.2. Kategorierna av kristendomens omfång i läroböckerna 
De utnyttjade kategorierna av kristendomen har olika omfång i de studerade läro-
böckerna. Tabell 5 nedan, som avser läroplansintervall 1994–2010, visar att det är 
kategorin Kristna inriktningar (128 sidor) som får störst omfång i läroböckerna. 
Att Kristna inriktningar upptar störst omfång torde grunda sig på att de är kärnan, 
eller snarare grunden, för vad kristendom består av och därmed vad som förenar 
och/eller åtskiljer kristna åt. Därefter får Bibeln – NT och Jesus (108 sidor) samt 
GT (87 sidor) – störst utrymme. Att det är NT och Jesus – och inte GT – som får 
ett större utrymme i läroböckerna kan bero på att GT tillhör den judiska och den 
kristna urkunden, medan NT är den del av Bibeln som enbart tillhör kristendo-
men. Att GT inte får någon större representation i materialet skulle eventuellt 
kunna ses som att läroböckerna fokuserar framställningen på att den kristna histo-
rien ”börjar” först från och med Jesu tid. 

Det är den allmänna och inte den svenska kyrkohistorien som får ett större om-
fång i läroböckerna. Kristendomens historia har trots allt sitt ursprung i det euro-
peiska och inte i det svenska samhället, varför huvuddragen av kristendomens 
kyrkohistoria kan förstås ha ett större omfång utifrån ett europeiskt perspektiv. 
Vidare visar tabell 5 nedan att Kristendomens kärna – av läroböckernas gemen-
samma omfång – har ett större sidantal än vad den svenska kyrkohistorien har. 
Kategorin Religiösa samfund på kristen grund får minst utrymme i läroböckerna. 
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Tabell 5. Sammanställning över vilket omfång – i absoluta tal – kategorierna av 
kristendomen får i religionsläroböckerna anpassade till Lpo 94  
 Titel GT NT 

och 
Je-
sus 

Kris-
ten-
do-
mens 
kärna 

Kyrko-
historia 
allmänt 

Kyrko-
historia 
Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kris-
ten 
grund  

Totalt 
antal 
sidor om 
kristen-
domen 

Religion 
och Liv 
7–9 
Elevbok 

50 49 7 32 18 48 15 219 

SO Di-
rekt 
Ämnes-
bok 

36,5 45 23 28 16,5 60,5 4,5 214 

SO·S 
Religion 
Ämnes-
boken  

0,5 14 10 6 2 19,5 2 54 

Totalt 
antal 
sidor: 

87 108 40 66 36,5 128 21,5 487 

Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 2, 4 och 6 i bilagan. 
 
I likhet med läroböckerna från 1994–2010 visar tabell 6 nedan, som avser läro-
böckerna från läroplansintervall 2011–2014, att det är kategorin Kristna inrikt-
ningar (102 sidor) som får störst omfång i läroböckerna. Vidare visar tabellen att 
det är NT och Jesus (56 sidor) som har näst störst utrymme i läroböckerna, däref-
ter Kyrkohistoria allmänt (53,5 sidor) och GT (49 sidor). Ett enskilt undantag är 
framställningen i Religion och Liv 7–9 Elevbok, där GT har ett utrymme av 48 
sidor och utgör den kategori som får det största utrymmet i den boken. Det är den 
allmänna och inte den svenska kyrkohistorien som har ett större omfång i läro-
böckerna. Det är kategorin Religiösa samfund på kristen grund som får minst ut-
rymme av läroböckernas totala utrymme.  

 
Tabell 6. Sammanställning över vilket omfång – i absoluta tal – tematiseringen av 
kristendomen får i religionsläroböckerna anpassade till Lgr 11 
Titel GT NT 

och 
Je-
sus 

Kris-
ten-
do-
mens 
kärna 

Kyrko-
historia 
allmänt 

Kyrko-
historia 
Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kristen 
grund 

Totalt 
antal 
sidor om 
kristen-
domen 

SO·S 
Religion 
Ämnes-
boken  

0,5 13,5 8,5 4,5 2 21 2 52 

Religion 
och Liv 
7–9 
Stadie-
bok 

48 34 10 33 17 35 8 185 

PRIO S 
Religion 

0,5 8,5 14 16 16 46 3 104 

Totalt 
antal 
sidor: 

49 56 32,5 53,5 35 102 13 341 

Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 8, 10 och 12 i bilagan. 
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Tabell 7 nedan, som är en sammanställning av läroplansintervall 1994–2010 och 
2011–2014, visar att Kristna inriktningars omfång i relativa tal har ökat mellan 
läroplansintervallerna, från 26 till 30 procent. Vidare visar tabellen att de kyrkohi-
storiska kategorierna, dock tillsammans, får ett större utrymme i läroböckerna än 
vad Kristendomens kärna får samtidigt som Kyrkohistoria Sverige har en större 
ökning i relativa tal jämfört med Kyrkohistoria allmänt. Religiösa samfund på 
kristen grund har en lika stor procentandel under båda läroplansintervallerna (se 
tabell 7 nedan). En annan del av resultatet är att majoriteten av kategorierna – med 
undantag av GT, NT och Jesus samt Religiösa samfund på kristen grund – har 
ökat i procentandelar (se tabell 7 nedan). Slutsatsen är att under läroplansinterval-
lerna är det kategorin Kristna inriktningar som har störst omfånget i läroböckerna, 
därefter NT och Jesus. Att Kristna inriktningar har ökat kan man hävda beror på 
att kursplanen i religionskunskap i Lgr 11 explicit anger inriktningarna – katolic-
ism, ortodoxi och protestantism. Samtidigt har Kristna inriktningars, vilket också 
gäller övriga kategoriers, sidantal minskat mellan läroplansintervallerna.  

 
Tabell 7. Kristendomens tematisering i samtliga religionsläroböcker i relativa tal 
av totalt antal sidor om kristendomen 
Läroplansin-
tervall 

Totalt 
antal 
sidor om 
kristen-
domen 

GT NT 
och 
Jesus 

Kris-
ten-
do-
mens 
kärna 

Kyrko-
historia 
allmänt 

Kyrko-
historia  
Sverige 

Kristn
a in-
rikt-
ningar  

Reli-
giösa 
sam-
fund 
på 
kris-
ten 
grund 

1994–2010 487 av 
1313 

18 % 22 % 8 % 14 % 7 % 26 % 4 % 

2011–2014 341 av 
1248 

14 % 16 % 10 % 16 % 10 % 30 % 4 % 

Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 19 i bilagan. Procentandelen avrundas 
till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller större än 0,5 avrundas 
upp.  
 
4.1.3. Kristna inriktningars omfång i läroböckerna 
Mellan läroplansintervall 1994–2010 och 2011–2014 har Kristna inriktningars 
omfång, som redovisas i avsnitt 4.1.2, minskat från 128 till 102 sidor. I läroplans-
intervall 1994–2010 representeras katolicismen på 32,5 sidor, ortodoxin på 23 
sidor och protestantismen på 65,5 sidor (se tabell 8 nedan). Detta visar att protest-
antismen representeras på minst dubbelt så många sidor som någon av de andra 
inriktningarna gör, därmed får den en särställning.  

I läroplansintervall 2011–2014 representeras katolicismen på 25 sidor, orto-
doxin på 19,5 sidor och protestantismen på 41,5 sidor (se tabell 8 nedan). Detta 
visar att protestantismen, i likhet med förgående läroplansintervall, har det största 
omfånget i läroböckerna även om protestantismen har minskat mellan läroplansin-
tervall 1994–2010 och 2011–2014 med 10 procentenheter.11 Tabellen visar också 
att kategorin gemensamt för inriktningarna har ökat från 7 till 16 sidor. Att denna 
kategori har ökat kan bero på att man – innebärande läroböckerna och dess förfat-
tare – vill tydligöra vad som förenar respektive åtskiljer inriktningarna åt.  

 
 
                                                   

11 Se tabell 16 i bilagan.  
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Tabell 8. Kristna inriktningars omfång under de två läroplansintervallerna i ab-
soluta tal 
Läroplansintervall Totalt antal 

sidor om 
kristna in-
riktningar 

Totalt antal 
sidor gemen-
samt för 
kristna in-
riktningar 

Totalt 
antal 
sidor om 
katolska 
kyrkan 

Totalt 
antal 
sidor om 
ortodoxa 
kyrkan 

Totalt antal 
sidor om pro-
testantiska 
kyrkan 

1994–2010 128 7 32,5 23 65,5 
2011–2014 102 16 25 19,5 41,5 
Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 15 i bilagan. Med gemensamt för 
kristna inriktningar menas att när samtliga inriktningar anges på en och samma sida, och när re-
spektive inriktnings omfång av denna sida understiger en halv sida, har den sidan blivit räknad i 
denna kolumn och inte i de separata kolumnerna för varje enskild riktning. 
 
Slutsatsen är att kategorin kristna inriktningar har minskat i sidantal mellan läro-
plansintervallerna, samtidigt som katolicism, ortodoxin och protestantismen har 
samma plats/rangordning i kategorin under båda läroplansintervallerna. Det är 
protestantismen, och inte de andra två inriktningarna, som har störst omfång under 
båda läroplansintervallerna, därmed får protestantismen en särställning bland in-
riktningarna. Även om inriktningarna har minskat i absoluta tal är det enbart pro-
testantismen som har minskat i relativa tal, då katolska kyrkan har samma procen-
tandel i båda läroplansintervallerna samtidigt som den ortodoxa kyrkan har ökat 
med en procentenhet.12 En annan del av resultatet är att den ortodoxa kyrkan re-
presenteras på minst antal sidor. Detta utfall kan bero på att Sverige tillhört den 
protestantiska och den katolska kristendomen, medan den ortodoxa kyrkan inte så 
länge har varit – i vart fall i någon större omfattning – en del av den svenska kyr-
kohistorien.  
 
4.1.4. Sammanfattning av resultaten 
Sammantaget visar resultatet att kristendomen inte har fått ett större genomslag i 
läroböcker anpassade till Lgr 11, då kristendomens omfång har minskat med 10 
procentenheter. Mellan läroplansintervall 1994–2010 och 2011–2014 är det andra 
delar av religionsläroböckernas innehåll som har ökat, trots det har ändock kris-
tendomen en särställning i dem. Det är kategorin Kristna inriktningar och därefter 
NT och Jesus som har störst omfång i läroböckerna avseende kristendomen, me-
dan Religiösa samfund på kristen grund har det minsta omfånget. Materialet foku-
serar mer på de kyrkohistoriska kategorierna än på Kristendomens kärna. Majori-
teten av kategorierna av kristendomen ökar i procentandelar mellan läroplansin-
tervallerna. Det är protestantismen som har det största omfånget av de kristna in-
riktningarna i läroböckerna och får därmed en särställning bland inriktningarna. 
Omfångsmässigt kommer därefter katolicismen och slutligen kommer ortodoxin. 

4.2. Analys 
Först appliceras det teoretiska begreppet kultur-religion utifrån Demerath och 
Woodhead på fördelningen mellan kristendomens kategorier, därefter enbart be-
greppet utifrån Demerath på fördelningen av innehållet mellan katolicismen, orto-
doxin och protestantismen. Detta innebär att avsnitt 4.2.1. utgår från analysfråga 
(i) och att avsnitt 4.2.2. utgår från analysfråga (ii). 

                                                   
12 Se tabell 16 i bilagan.  
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4.2.1. Fördelningen mellan kristendomens kategorier 
I religionsläroböckerna har de antagna kategorierna av kristendomens innehåll, 
som tog utgångspunkt i kursplanernas angivelser, olika omfång. Religionsläro-
böckerna innehåller en betydande framställning av den kristna kyrkohistorien, 
vilket förstås som att kristendomen är något historiskt och att det historiska arvet 
har betydelse. Denna bild – att kristendomen i materialet kan förstås som historia 
– förstärks då de två kyrkohistoriska kategorierna mellan läroplansintervall 1994–
2010 och 2011–2014 tillsammans ökar med 5 procentenheter. Framställningen av 
det historiska kan kopplas till såväl Woodheads som Demeraths synsätt. Relig-
ionsläroböckerna fokuserar dock på den allmänna och inte den svenska kyrko-
historien, vilket skulle kunna ses mer utifrån Woodheads synsätt än Demeraths. 
Samtidigt som den allmänna kyrkohistorien fokuseras i materialet är det den och 
inte den svenska kyrkohistorien som fått en markant minskning i absoluta tal mel-
lan läroplansintervallerna. Den tidigare tydligare framställningen av den allmänna 
kyrkohistorien har sålunda ersatts av en mera jämbördig framställning av de 
bägge kyrkohistoriska kategorierna. Detta skulle kunna förstås utifrån Demeraths 
synsätt, då han betonar det nationella historiearvet framför det kollektiva. 

Att de kyrkohistoriska kategorierna har fått ett icke oväsentligt större utrymme 
i relativa tal i den senare läroplansintervallen medan kristendomens kärna enbart 
ökat marginellt, kan förstås som att läroböckerna fokuserar på det historiska istäl-
let för på tron (läran). En sådan fokusering skulle kunna ses – utifrån Demeraths 
synsätt – som ett tecken på att religion är ett arv av det förgångna. Av de bägge 
kyrkohistoriska kategorierna är det den svenska kyrkohistorien som i relativa tal 
ökar mest mellan läroplansintervallerna. Denna ökning skulle kunna ses som ett 
uttryck för betoning av det nationella arvet, vilket också är Demeraths synsätt. Att 
Kristna inriktningar – katolicism, ortodoxi och protestantism – har det största om-
fånget av kristendomens innehåll i religionsläroböcker skulle kunna ses som om 
att de står för ett kulturellt uttryck som kollektiva identitetsmarkörer.  

Att det är kategorierna GT samt NT och Jesus, men ingen av de övriga katego-
rierna, som har minskat i absoluta och relativa tal mellan läroplansintervallerna 
skulle kunna förstås som att tron – och särskilt tron till Bibeln – har fått ett mins-
kat utrymme, vilket motsvarar Demeraths synsätt på kultur-religion. Att NT och 
Jesus ändock är den kategori som har näst störst omfång i läroplansintervall 1994–
2010 och 2011–2014 skulle kunna förstås som att tron till urkunden och till Gud 
har en central plats i religionsläroböckernas innehåll om kristendomen, vilket 
motsvarar Woodheads synsätt på tro. Därigenom förstås NT och Jesus plats uti-
från Woodheads underkategorier tro och mening samt den narrativa dimensionen 
av kultur-religion. Anledningen härtill är att de stora berättelserna om Jesus och 
Jesu tid är det centrala av urkunden under båda läroplansintervallerna, medan de 
stora berättelserna före Kristus har en viss central plats av urkunden under läro-
plansintervall 1994–2010. Att urkunden, i synnerhet NT och Jesus, är så pass cen-
tral i religionsläroböckerna stämmer dock inte med Demeraths synsätt. 

När de antagna kategorierna av kristendomen analyseras utifrån Demeraths be-
grepp tyder det på att förändringarna av kristendomens innehåll i de analyserade 
religionsläroböckerna i allt högre grad förstås som något historiskt och därmed ett 
arv än något som är sprunget ur nuet. Vidare följer det av Demeraths begrepp att 
kristendom omfattar mer vem man är respektive inte är än vad kristna tror på. När 
kristendomens innehåll i religionsläroböckerna analyseras utifrån Woodheads 
begrepp tyder det på att trosinnehållet, i synnerhet NT och Jesus, har en central 
plats i de analyserade religionsläroböckerna, vilket motsäger Demeraths synsätt. 
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Kategorierna förstås också utifrån Woodheads underkategorier tro och mening, 
tradition och minne samt den narrativa dimensionen av kultur-religion. 

 
4.2.2. Fördelningen mellan katolicism, ortodoxi och protestantism 
I religionsläroböckerna får kategorin Kristna inriktningar, och inriktningarna 
sinsemellan, varierat omfång i läroplansintervall 1994–2010 och 2011–2014. Fo-
kus ligger på protestantismen, därefter katolicismen och slutligen på ortodoxin, 
vilket torde kunna ses som att materialet betonar den inriktning som Sverige histo-
riskt sett tillhört. Protestantismens särställning bland de tre inriktningarna i 
materialet kan uppfattas som om att den representerar det svenska historiska och 
kulturella arvet, för även om protestantismen består av många delar har den lut-
herska kyrkan varit en del av Sverige sedan 1500-talet som innebär att den skulle 
kunna ses som tradition. Ett sådant betraktelsesätt skulle kunna ta utgångspunkt i 
Demeraths synsätt. Då religion enligt Demerath ses som ett historiskt arv skulle 
protestantismens särställning kunna ses som att materialet vill visa hur den 
svenska kyrkan utifrån sin historiska kyrkotradition har skapats och utvecklats. 
Protestantismens omfång i materialet kan därigenom förstås som ett uttryck för 
arvet. Att protestantismen, men inte katolicismen och ortodoxin, har det största 
omfånget i läroplansintervallerna skulle kunna ses som att den svenska kristna 
traditionen avser framförallt den lutherska och därigenom den protestantiska kyr-
kan. 

Mellan läroplansintervall 1994–2010 och 2011–2014 har läroböckerna vad av-
ser den protestantiska och den katolska kyrkans omfång i absoluta tal minskat, 
medan däremot framställningen av den ortodoxa kyrkan har ökat. Förändringen av 
inriktningarnas omfång skulle kunna förstås som ett uttryck för religion som iden-
titet, då religionsidentiteten enligt Demerath skapas i relation till vem man inte är. 
Samtidigt som ortodoxins omfång ökar mellan läroplansintervallerna är det katol-
icismen – och inte ortodoxin – som har ett större utrymme i materialet, vilket kan 
ses som ett uttryck för att katolicismen förstås vara en större del av den svenska 
(religions-) traditionen. Omfångsfördelningen kan utifrån ett historiskt arv förstås 
som att ju större omfång respektive inriktning får i materialet desto större del ut-
gör den av det svenska historiearvet och (religions-) traditionen. Förändringen av 
omfånget i materialet mellan läroplansintervallerna skulle kunna ses som att kris-
tendomen kan förstås som identitet, då kategorin gemensamt för kristna inrikt-
ningar har mer än fördubblats. En anledning till detta kan vara att materialet vill 
tydliggöra vad som skiljer de kristna inriktningarna åt samtidigt som materialet 
vill tydliggöra vad som förenar dem.  

Att rangordningen av de tre inriktningarna är densamma för båda läroplansin-
tervallerna, även om det totala sidantalet har minskat och att skillnader mellan 
inriktningarna finns, visar att den protestantiska kristendomen har en särskild plats 
i materialet då den kan ses som en del av den svenska historien, kulturen och trad-
itionen. När de kristna inriktningarna analyseras utifrån Demeraths synsätt förstås 
inriktningarnas omfångsfördelning som ett uttryck för ett historiskt arv och det 
historiska arvet kan uppfattas som grunden till varför inriktningarna kan ses som 
identitetsmarkörer. 
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4.3. Slutsatser 
Huvudfrågeställningen löd: Har kristendomen fått ett större genomslag i religions-
läroböcker för grundskolans senare år anpassade till Lgr 11 än till Lpo 94 och hur 
kan man se på kristendom utifrån ett perspektiv av kultur-religion?  

Resultatet visar att kristendomen inte har fått ett större genomslag i de tre relig-
ionsläroböcker anpassade till Lgr 11 än de tre anpassade till Lpo 94. Anledningen 
därtill är att läroböckerna under läroplansintervall 1994–2010 ger kristendomen 
ett större omfång, såväl i absoluta som i relativa tal, än vad de under läroplansin-
tervall 2011–2014 gör. Detta innebär att kristendomens omfång har gått från 37 
till 27 procent. Vidare kan noteras att det enbart är i en av läroböckerna anpassade 
till Lgr 11 som kristendomen har en dominerande särställning jämfört med övriga 
världsreligioner. Avseende kristendomens inriktningar framgår av resultatet att de 
sammantaget har ett större genomslag i läroböckerna anpassade till Lgr 11 än de 
till Lpo 94 genom att de har ökat med 4 procentenheter från 26 till 30 procent. 
Anledningen härtill torde vara att Lgr 11 explicit anger inriktningarna vid namn – 
medan så inte är fallet i Lpo 94 – därmed avspeglas kursplanens anvisningar i 
religionsläroböckerna. Således stämmer enbart ena halva av antagandet som an-
togs, då slutsatsen är att kristendomen i sin helhet inte har fått ett större genom-
slag, men att kristendomens tre inriktningar har fått det. Även om kristendomen 
inte har fått ett större genomslag i religionsläroböckerna i Lgr 11 har ändock kris-
tendomen en särställning jämfört med övriga delar i samtliga religionsläroböcker, 
varför kristendomen kan ses som kultur-religion och därigenom som den svenska 
kulturen och traditionen.  

En av underfrågorna avsåg om det förekom någon skillnad i religionsläroböck-
erna anpassade till Lpo 94 och Lgr 11 avseende vad kristendom är och i vilken 
utsträckning kristendomen är representerad. Av resultatet framgår att det före-
kommer skillnader, men också likheter mellan läroböckerna anpassade till de 
olika läroplanerna. Vidare framgår av resultatet att kristendomen dels i inte ovä-
sentlig del är historia och ses som ett historiskt arv, dels att främst NT och Jesus 
och i mindre mån GT uppfattas vara kristendom. Att det finns fler likheter än 
skillnader mellan läroplansintervallerna och dess läroböcker beror på att kategori-
erna med störst (kristna inriktningar) och minst (religiösa samfund på kristen 
grund) omfång är desamma under båda läroplansintervallerna. Vidare framgår att 
omfånget av kristendomen, och de antagna kategorierna därav, har minskat. I 
framställningen om kristendomen har samtliga kategorier utöver GT, NT och Je-
sus samt Religiösa samfund på kristen grund ökat i relativa tal. 

Den andra underfrågan avsåg om det förekom någon skillnad mellan katolic-
ismen, ortodoxin och protestantismen i vilken utsträckning de är representerade i 
religionsläroböckerna anpassade till Lpo 94 och Lgr 11. Som redovisas ovan är 
det protestantismen som har störst omfång i läroböckerna från båda läroplansin-
tervallerna, medan ortodoxin har minst omfång, även om protestantismen omfång 
har minskat från 51 till 41 procent. De påtalade skillnaderna torde kunna ses som 
ett uttryck för att protestantismen, med dess särställning, alltjämnt är ett uttryck 
för att den är den svenska historien och identiteten. Under bägge läroplansinter-
vallerna har protestantismen det största omfånget, därefter kommer katolicismen 
och slutligen ortodoxin.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 
Att använda Woodheads koncept religion som kultur och Demeraths begrepp 
kultur-religion som teoretisk utgångspunkt var intressant, för att se vad kristen-
dom är och hur kristendomens representation i religionsläroböcker kan förklaras. 
Att använda bådas synsätt på kultur-religion ansågs vara rimligt, då frekvensana-
lysen kunde redovisa vissa saker som antingen båda eller enbart någon av dem 
kunde förklara. Till skillnad från Woodheads studie kan Demeraths studie förstås 
som en teori, eller snarare en förklaringsmodell, för hur religion kan manifestera 
sig i vissa specifika europeiska kontexter. Eftersom Demerath introducerar be-
greppet utifrån bland annat Sverige ansågs hans synsätt relevant att använda, då 
denna studie har ett svenskt perspektiv på kristendom. Det ska dock noteras att 
Demerath är en amerikansk religionssociolog, varför hans synsätt på kristendom i 
Sverige skulle kunna uppfattas som färgad av hans utifrånperspektiv. 

Den teoretiska utgångspunkten har utgjort ett perspektiv på hur kristendom i 
religionsläroböcker kan förstås, vilket innebär att kristendomen har setts som kul-
tur och inte förståtts som någon annan dimension av religion. Detta skulle å ena 
sidan kunna ses som en problematik, då kultur kan uppfattas som ett snävt eller 
godtyckligt perspektiv på kristendom. Å andra sidan förstår allt fler, dock inte 
alla, kristendom som en historisk- och kulturbärande enhet av samhället (se ex-
empelvis Beckford, 2010). Min studie visar att de antagna kategorierna av kris-
tendomen som studerats kan uppfattas som kultur-religion eller snarare att deras 
omfång – stort eller litet – kan förklaras utifrån kultur-religion. Det skulle vara 
möjligt att göra samma analys utifrån andra dimensioner av Woodheads typologi, 
vilket skulle kunna leda till ett annat resultat, men det är inte säkert att det skulle 
leda till en djupare förståelse. En djupare förståelse av vad kristendom är skulle 
eventuellt kunna skapas om fler än ett av religionskoncepten används. Woodhead 
(2011) anger att fler, om inte alla, religionskoncept behövs för att förstå religion.  
 
5.2. Metodologisk reflektion 
Att använda kvantitativ metod har ansetts funktionellt för studien, då studien av-
såg att studera vilket omfång kristendomen och de tre inriktningarna fick i relig-
ionsläroböckerna. Fördelen med ansatsen är att den kunde kartlägga vilket omfång 
kristendomen fick och om skillnader av omfånget förekom i och mellan religions-
läroböckerna, vilket inte hade varit möjligt med kvalitativ metod. Nackdelen med 
kvantitativ metod är dock att den kan konstatera vad som framställs, men inte hur 
något framskrivs. Detta var dock inte vad studiens syfte och huvudfrågeställning 
med dess underfrågor avsåg att studera. Omfånget – flera sidor om något – torde 
indikera ”[…] att det som beskrivs anses viktigt […]” (Andolf, 1972, s. 137), var-
för studien ändock kan säga något om hur religionsläroböckerna ser på kristen-
domen och vad kristendom är.  

Eftersom materialet var texter om kristendomen hade en kvalitativ metod varit 
ett alternativ, men att kvalitativt analysera över 800 sidor text ansågs inte vara 
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rimligt för studiens omfång. Om kvantitativ och kvalitativ metod använts hade 
möjligen studien fått ett bredare, och antagligen ett annat, resultat. Flera studier 
har studerat kristendomen kvalitativt och färre kvantitativt, varför en studie med 
en kvantitativ ansats ansågs vara mer av ett bidrag till forskningsfältet. Anled-
ningen till att inte så många kvantitativa studier har genomförts kan bero på att 
kvantitativ metod – frekvensanalys och innehållsanalys – är trots allt inte opro-
blematisk. Det gäller att den kunskap som siffrorna står för blir förstådd – innebä-
rande uppnår kommunikativ validitet – men framförallt att lämpliga mätobjekt 
används för att beskriva vad som skiljer det ena från det andra. Även om vissa av 
kategoriernas uppdelningar, exempelvis GT samt NT och Jesus, skulle kunna upp-
fattas som problematiska har kategoriernas uppdelningar ändock ansetts funktion-
ella, då de har förankring i hur materialet ser på kristendom. Genom att använda 
den antagna metodologiska ansatsen har studien kunnat studera vad som avsågs 
att studera och därigenom har frågeställningarna kunnat besvaras. 
 
5.3. Empirisk reflektion 
I likhet med denna studie visar också läroboksstudier av Kamali (2006), Blommé 
(2014) och Johansson (2014) att kristendomen har en särställning i religionsläro-
böcker. Kamali (2006) redovisar att hans studerade läroböcker framställer kris-
tendomen som den svenska kulturen, medan Johansson (2014) förstår kristendo-
mens särställning som ett uttryck för kultur. Även om denna studie skiljer sig från 
de ovan redovisade studierna avseende vilka läroböcker som studerats och vilket 
teoretiskt verktyg som använts, förenas studierna av att kristendomen har en sär-
ställning i läroböckerna och att den kan ses som kultur. Kristendomens särställ-
ning i religionsläroböckerna skulle eventuellt kunna ses som att staten, i vart fall 
det politiska samhället, vill bevara kristendomens kulturella plats. Enligt Kühle 
(2011) beskyddar staten kristendomen, vilket skulle kunna ses som att detta be-
skydd kommer till uttryck i religionsläroböcker.  

Precis som Johansson (2014) visar avseende kristendomens omfång, har även 
kristendomens omfång minskat i de av mig studerade religionsläroböckerna. Att 
kristendomens omfång över tid har minskat skulle kunna förklaras av, i likhet 
med vad Lindberg (2013) visar, att de svenska politiska partierna vill skapa en 
jämnare religionskarta. En annan förklaring skulle kunna vara, i likhet med vad 
Kühle (2011) påstår, att staten inte längre vill beskydda kristendomen på samma 
sätt som de gjort tidigare.  

Berglund (2014) hävdar i sin artikel att religionsundervisningen kan antingen 
förstås som neutral eller som luthersk kristen. Att kristendomen fick en betoning i 
Lgr 11 från politiskt håll, visar hon kan ses som att luthersk kristendom fortfa-
rande har en plats i religionsämnet och indirekt i samhället. Att protestantismen 
har det största omfånget i de av mig studerade religionsläroböckerna skulle kunna 
ses i ljuset av detta, då läroböcker är ett politiskt dokument.  

Flera läroboksstudier (Läromedelsgruppen, 1999; Pääkkönen, 2011) visar att 
religionsläroböcker fokuserar på kyrkohistoria, vilket också denna studie visar. 
Läromedelsgruppens rapport visar att när kyrkohistoria fokuseras avser det också 
de kristna inriktningarnas kyrkohistoria. Detta motsvarar inte helt vad denna stu-
dies resultat visar, då kyrkohistoria – såväl den allmänna som den svenska – inte 
får störst omfång. Å andra sidan om de kristna inriktningarna – katolicism, orto-
doxi och protestantism – hade klassificerats som kyrkohistoria hade studiernas 
resultat kunnat motsvara varandra. Att historien är i centrum när kristendomen 
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framställs skulle kunna ses som att religionsläroböckerna och de statliga direkti-
ven är måna om att elever ska ha kunskaper om kristendomens plats, då som nu.  

Av Sjöborgs (2013) studie framgår att elever förstår religion som det dåtida. 
Som min studie visar kan läroböckernas framställan av kristendom ses som histo-
ria, vilket möjligen skulle kunna utgöra en förklaring till varför elever har en lik-
artad bild. Att kristendomen kan uppfattas som historia skulle möjligen kunna 
avspegla hur religion, eller snarare kristendom, ses av det politiska samhället. 
Vidare skulle detta kunna avspegla vilken funktion kristendomen har i Sverige 
och därigenom, såsom Zuckerman (2009) anser, att Sverige är kultur-kristet. 

I likhet med denna studies resultat visar resultatet från Pääkkönen (2011) att 
det är ortodoxin som får minst utrymme i religionsläroböckerna, medan katolic-
ismen och protestantismen får ett större utrymme. Till skillnad från den nu ge-
nomförda studien visar Pääkkönens resultat att det är katolicismen, och inte pro-
testantismen, som får det största omfånget i läroböckerna. Han förstår protestant-
ismen som att den är ett uttryck för det svenska historiearvet, vilket också fram-
kommer i denna studie. Däremot visar denna studie att kristendomen, och inte 
enbart protestantismen, kan förstås som ett historiearv som symboliserar den 
svenska kulturen. 
 
5.4. Avslutande reflektion 
Det har varit intressant att se vilken särställning, plats och representation kristen-
domen har i religionsläroböcker för grundskolans senare år. Anledningen härtill 
är att religionsläroböcker är ett av de läromedel som används vid undervisnings-
sammanhang, men också för att se i vilken mån läro- och kursplaners anvisningar 
rent faktiskt avspeglas i religionsläroböcker. Denna studie bör vara relevant för 
skolvärlden, då den ger en bild av vilken plats kristendomen har i religionsläro-
böcker och vad de fokuserar på inom kristendomen. Studien motsvarar mer eller 
mindre tidigare forskning inom det religionsdidaktiska forskningsfältet, men delar 
av vad som framkom var något nytt. Att de kristna inriktningarnas – katolicism-
ens, ortodoxins och protestantismens – omfång ökade efter att de angavs explicit i 
kursplanen för religionskunskap, var nytt.  

Ett särskilt förhållande som framkom i resultatet var sålunda att kristendomen 
inte hade någon mer markant särställning i religionsläroböckerna anpassade till 
Lgr 11 jämfört med religionsläroböckerna anpassade till Lpo 94, utan snarare 
tvärtom, trots att kristendomen fick en särställning i Lgr 11 jämfört med Lpo 94. 
Hur kan detta komma sig? Antagligen har kristendomen under lång tid haft en 
särställning i läroböcker och denna särställning förelåg även i de läroböcker som 
producerades efter det att Lpo 94 trädde i kraft. En sådan slutsats bekräftas även 
av övrig forskning som redovisas ovan i avsnittet 1.4.2. Betyder detta att den sär-
ställning som tillkom i Lgr 11 inte har haft någon betydelse för innehållet i läro-
böckerna? Vilket innehåll läroböckerna skulle ha haft om kristendomen inte fått 
en särställning i Lgr 11 kan man enbart spekulera i, men troligen skulle väl inte 
någon mer genomgripande skillnad ha uppkommit då kristendomen ändock är så 
fast förankrad i det svenska samhället, eller i vart fall, har varit det. 

Även om kristendomen har en särskild plats och en särställning i de studerade 
religionsläroböckerna, betyder det nödvändigtvis inte att den har det i religions-
undervisningen. För detta kan inte studien visa, utan den kan enbart konstatera att 
det finns en koppling mellan läro- och kursplanernas anvisningar och läroböcker-
na. Ett uttryck för att staten fortfarande skyddar kristendomen, är den särställning 
som kristendomen har inom skolvärlden. Kristendomens särställning inom skol-
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världen som indirekt avspeglar det politiska samhället kan ses som att kristendo-
men är mer synlig än vad man kan tro, i det sekulära Sverige. Eller för att an-
vända Nicholas Jay Demerath III:s ord, europeiska samhällen är ”[…] more ’ret-
rospective’ than ’prospective’” (Demerath, 2000, s. 131), varför kristendomens 
plats i det svenska samhället kan ses symbolisera det kulturella och det historiska 
arvet. 

För vidare studier skulle det vara intressant att öka empirin för att se om några 
generella slutsatser kan dras av hur religionsläroböcker framställer kristendomen. 
Ett annat alternativ är att religionsläroböcker som material kompletteras med en-
kät och/eller intervjuer med elever från årskurs 7–9, för att se hur de uppfattar 
kristendom och därigenom för att se om det är en likartad bild som religionsläro-
böckerna framställer eller det motsatta. Anledningen till detta är att tidigare läro-
boksstudier anger att religionsläroböcker och särskilt hur dess texter framställer 
religion(er) påverkar vilken bild elever får om religion(er). Det hade dessutom 
varit intressant, för framtida studier, att komplettera denna studie med dess kvan-
titativa ansats med en kvalitativ ansats, detta för att ytterligare se hur religionslär-
oböckerna framställer vad kristendomen består av.  
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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur, kristendomen och de tre 
inriktningarna – katolicism, ortodoxi och protestantism – hade fått ett större ge-
nomslag i religionsläroböcker för årskurs 7–9 anpassade till Lgr 11 jämfört med 
Lpo 94. Delsyftet med studien var att undersöka om någon förändring i vilken 
utsträckning kristendomen och de tre inriktningarna fanns representerade i relig-
ionsläroböcker anpassade till Lpo 94 och till Lgr 11.  

Huvudfrågan gällde om kristendomen och de tre inriktningarna hade fått ett 
större genomslag i religionsläroböckerna anpassade till Lgr 11 än till Lpo 94 och 
hur kristendom kunde ses som kultur-religion. En av underfrågorna avsåg om det 
förekom någon skillnad vad kristendom är och i vilken utsträckning den fanns 
representerade i de studerade religionsläroböckerna, medan den andra underfrågan 
berörde om det förekom någon skillnad i vilken utsträckning de tre inriktningarna 
fanns representerade i religionsläroböckerna. Antagandet som antogs var att kris-
tendomen och de tre inriktningarna skulle ha ett större genomslag i religionsläro-
böcker anpassade till Lgr 11 än de anpassade till Lpo 94. Studien bestod av sex 
religionsläroböcker för årskurs 7–9, där tre av de studerades per läroplansintervall. 

Studien hade en kvantitativ och deduktiv ansats. Frekvensanalys och en kvanti-
tativ innehållsanalys användes som verktyg för att studera hur kristendomen re-
presenterades och vilket omfång den fick i religionsläroböckerna. Den deduktiva 
ansatsen utgick från Skolverkets (1996, 2002, 2011) angivelser vad kristendomen 
består av i kursplanerna i religionskunskap, men också viss förankring med empi-
rin förekom. Religionsläroböckernas texter om kristendomen studerades utifrån 
sju kategorier, nämligen (i) GT, (ii) NT och Jesus, (iii) Kristendomens kärna, (iv) 
Kyrkohistoria allmänt, (v) Kyrkohistoria Sverige, (vi) Kristna inriktningar, och 
(vii) Religiösa samfund på kristen grund. För att förstå – eller snarare förklara – 
hur kristendomen och vilken representation den hade i de studerade religionsläro-
böckerna användes Linda Woodheads koncept religion som kultur och Nicholas 
Jay Demerath III:s begrepp kultur-religion som teoretisk utgångspunkt.  

Studiens resultat visade att kristendom inte hade ett större genomslag i relig-
ionsläroböckerna anpassade till Lgr 11 än de anpassade till Lpo 94, men däremot 
att de kristna inriktningarna – katolicism, ortodoxi och protestantism – hade det. 
Därmed uppfylldes enbart ena delen av antagandet. Detta då kristendomen om-
fång var som störst i religionsläroböckerna anpassade till Lpo 94 och gick från 37 
till 27 procent av läroböckernas totala omfång. Att de kristna inriktningarna hade 
ett större genomslag ansågs bero på att de explicit anges vid namn i kursplanen för 
religionskunskap i Lgr 11. Resultatet visade också att fler likheter än skillnader 
fanns mellan läroböckerna, då kristna inriktningar hade störst omfång och därefter 
NT och Jesus samtidigt som Religiösa samfund på kristen grund hade minst om-
fång under båda läroplansintervallerna. Av de kristna inriktningarna var det pro-
testantismen som hade störst omfång, därefter katolicismen och slutligen orto-
doxin. Kristendomen framställdes till stor del som historia, än något levande, och 
skillnaderna mellan inriktningarna sågs som att protestantismen alltjämt är ett 
uttryck för att den är den svenska historien och identiteten. 
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Bilaga 

Tabell 1. Sammanställning av Religion och Liv 7–9 Elevbok (Berg, 2003) i abso-
luta och i relativa tal 
Religion Totalt antal sidor per relig-

ion 
Procentandel – antal sidor – 
utifrån bokens helhet 452 sid 

Judendom 23 5 % 
Kristendom 
     varav Kristna inriktningar 

219 
48 av 219 

48 % 
11 % 

Islam 33 7 % 
Hinduism 26 6 % 
Buddism 17 4 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

- - 

Världsreligionerna gemensamt  - - 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

- - 

Övrigt 134 30 % 
Not. Procentandelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika 
med eller större än 0,5 avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till 
någon av världsreligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådnings frågor/delar. 
 
Tabell 2. Tematisering av kristendomen i av Religion och Liv 7–9 Elevbok (2003) 
i absoluta ta 
GT NT 

och 
Jesus 

Kristendo-
mens kärna 

Kyrkohisto-
ria allmänt 

Kyrkohisto-
ria Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kristen 
grund 

To-
talt 

50 49 7 32 18 48 15 219 
Not. Källa (Berg, 2003, s. 122–223, 257–329, 340–381, 390–391). 
 
Tabell 3. Sammanställning av SO Direkt Religion Ämnesbok (Högberg & Sun-
dqvist, 2005) i absoluta och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandel – antal sidor – 

utifrån bokens helhet 486 sid 
Judendom 20 4 % 
Kristendom 
     varav Kristna inriktningar 

214 
60,5 av 214 

44 % 
12 % 

Islam 20 4 % 
Hinduism 40 8 % 
Buddism 20 4 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

-  - 

Världsreligionerna gemensamt  8 2 % 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

- - 

Övrigt 164 34 % 
Not. Procentandelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika 
med eller större än 0,5 avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till 
någon av världsreligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. 
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Tabell 4. Tematisering av kristendomen i SO Direkt Religion Ämnesbok (2005) i 
absoluta tal  
GT NT 

och 
Jesus 

Kristen-
domens 
kärna 

Kyrkohisto-
ria allmänt 

Kyrkohisto-
ria Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kris-
ten grund 

To-
talt 

36,
5 

45 23 28 16,5 60,5 4,5 214 

Not. Källa (Högberg & Sundqvist, 2005, s. 56–147, 166–167, 176–208, 210–237, 239–267, 269–
275, 282–289, 379–393).  
 
Tabell 5. Sammanställning av SO·S Religion Ämnesboken (Berlin & Ring, 2009) i 
absoluta och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandel – antal sidor – 

utifrån bokens helhet 375 sid 
Judendom 40 11 % 
Kristendom 
     varav Kristna inriktningar 

54 
19,5 av 54 

14 % 
5 % 

Islam 38 10 % 
Hinduism 36 10 % 
Buddism 34 9 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

4 1 % 

Världsreligionerna gemensamt  - - 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

- - 

Övrigt 169 45 % 
Not. Procentandelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika 
med eller större än 0,5 avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till 
någon av världsreligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. 
 
Tabell 6. Tematisering av kristendomen i SO·S Religion Ämnesboken (2009) i 
absoluta tal 
GT NT 

och 
Jesus 

Kristendo-
mens kärna 

Kyrkohisto-
ria allmänt 

Kyrkohisto-
ria Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kristen 
grund 

To-
talt 

0,5 14 10 6 2 19,5 2 54 
Not. Källa (Berlin & Ring, 2009, s. 24–33, 186–227, 360–361). 
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Tabell 7. Sammanställning av SO·S Religion Ämnesboken (Berlin & Ring, 2012) i 
absoluta och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandel – antal sidor – 

utifrån bokens helhet 351 sid 
Judendom 26 7 % 
Kristendom 
     varav Kristna inriktningar 

52 
21 av 52 

15 % 
6 % 

Islam 34 10 % 
Hinduism 30 9 % 
Buddism 32 9 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

8 2 % 

Världsreligionerna gemensamt  4 1 % 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

4 1 % 

Övrigt 161 46 % 
Not. Procentandelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika 
med eller större än 0,5 avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till 
någon av världsreligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. 
 
Tabell 8. Tematisering av kristendomen i SO·S Religion Ämnesboken (2012) i 
absoluta tal 
GT NT 

och 
Jesus 

Kristendo-
mens kärna 

Kyrkohisto-
ria allmänt 

Kyrkohisto-
ria Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kristen 
grund 

To-
talt 

0,5 13,5 8,5 4,5 2 21 2 52 
Not. Källa (Berlin & Ring, 2012, s. 132–181, 330–331). 
 
Tabell 9. Sammanställning av Religion och Liv 7–9 Stadiebok (Berg & Rund-
blom, 2013) i absoluta och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandel – antal sidor – 

utifrån bokens helhet 333 sid 
Judendom 12 4 % 
Kristendom 
     varav Kristna inriktningar 

185 
35 av 185  

56 % 
11 % 

Islam 37 11 % 
Hinduism 31 9 % 
Buddism 20 6 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

8 2 % 

Världsreligionerna gemensamt  - - 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

- - 

Övrigt 40 12 % 
Not. Procentandelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika 
med eller större än 0,5 avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till 
någon av världsreligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. 
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Tabell 10. Tematisering av kristendomen i Religion och Liv 7–9 Stadiebok (2013) 
i absoluta tal 
GT NT 

och 
Jesus 

Kristendo-
mens kärna 

Kyrkohisto-
ria allmänt 

Kyrkohisto-
ria Sverige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Reli-
giösa 
samfund 
på kris-
ten 
grund 

Totalt 

48 34 10 33 17 35 8 185 
Not. Källa (Berg & Rundblom, 2013, s. 15–17, 22–25, 80–129, 148–243, 255–286). 
 
Tabell 11. Sammanställning av PRIO S Religion (Högberg et al., 2014) i absoluta 
och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandel – antal sidor – 

utifrån bokens helhet 564 sid 
Judendom 29 5 % 
Kristendom 
     varav Kristna inriktningar 

104 
46 av 104 

18 % 
8 % 

Islam 31 5 % 
Hinduism 31 5 % 
Buddism 30 5 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

-  - 

Världsreligionerna gemensamt  8 1 % 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

- - 

Övrigt 331 59 % 
Not. Procentandelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika 
med eller större än 0,5 avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till 
någon av världsreligionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. Totala 
procenttalet för PRIO S Religion (2014) är 98 procent, vilket beror på avrundningar. 
 
Tabell 12. Tematisering av kristendomen i PRIO S Religion (2014) i absoluta tal 
GT NT 

och 
Jesus 

Kristendo-
mens kärna 

Kyrkohisto-
ria allmänt 

Kyrkohisto-
ria Sverige 

Kristna 
inriktningar 

Reli-
giösa 
sam-
fund på 
kristen 
grund 

To-
talt 

0,5 8,5 14 16 16 46 3 104 
Not: Källa (Högberg et al., 2014, s. 60–93, 143–180, 182–183, 200–219, 222–223, 225–227, 230–
231, 233–234, 331, 339, 349). 
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Tabell 13. Sammanställning av vilket omfång kristendomen och dess inriktningar 
har i samtliga studerade religionsläroböcker i absoluta och i relativa tal 
Utgiv-
ningsår 

Titel To-
talt 
antal 
sidor 

Antal 
sidor om 
kristen-
dom 

Procentan-
del av sidor 
om kristen-
domen uti-
från lärobo-
kens totala 
sidor 

Antal sidor 
om Kristna 
inriktning-
ar 

Procentandel 
av sidor om 
Kristna in-
riktningar 
utifrån kris-
tendomens 
totala sidor 

2003 Religion 
och Liv 7–
9 Elevbok 

452 219 48 % 48 22 % 

2005 SO Direkt 
Religion 
Ämnesbo-
ken 

486 214 44 % 60,5 28 % 

2009 SO·S Relig-
ion Ämnes-
boken  

375 54 14 % 19,5 36 % 

2012 SO·S Relig-
ion Ämnes-
boken  

351 52 15 % 21 40 % 

2013 Religion 
och Liv 7–
9 Stadiebok 

333 185 56 % 35 19 % 

2014 PRIO S 
Religion 

564 104 18 % 46 44 % 

Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 1, 3, 5, 7, 9 och 11 i bilagan. Procent-
andelen avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller 
större än 0,5 avrundas upp. Källa (Berg, 2003, s. 122–223, 257–329, 340–381, 390–391; Högberg 
& Sundqvist, 2005, s. 56–147, 166–167, 176–208, 210–237, 239–267, 269–275, 282–289, 379–
393; Berlin & Ring, 2009, s. 24–33, 186–227, 360–361; Berlin & Ring, 2012, s. 132–181, 330–
331; Berg & Rundblom, 2013, s. 15–17, 22–25, 80–129, 148–243, 255–286; Högberg et al., 2014, 
s. 60–93, 143–180, 182–183, 200–219, 222–223, 225–227, 230–231, 233–234, 331, 339, 349). 
 
Tabell 14. Sammanställning av vilket omfång kristendomen och dess inriktningar 
har under de två antagna läroplansintervallerna i absoluta och i relativa tal 
Läroplansintervall Totalt antal 

sidor om kris-
tendom 

Procentandel av 
sidor om kris-
tendomen uti-
från lärobokens 
totala sidor 

Totalt antal 
sidor om 
Kristna in-
riktningar 

Procentandel av 
sidor om 
Kristna inrikt-
ningar utifrån 
kristendomens 
totala sidor 

1994–2010 487 av 1313 37 % 128 av 487 26 % 
2011–2014 341 av 1248 27 % 102 av 341 30 % 
Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 13 i bilagan. Procentandelen avrundas 
till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller större än 0,5 avrundas 
upp. Källa (Berg, 2003; Högberg & Sundqvist, 2005; Berlin & Ring, 2009; Berlin & Ring, 2012; 
Berg & Rundblom, 2013; Högberg et al., 2014). 
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Tabell 15. Sammanställning av vilket omfång kristendomens tre inriktningar har i 
samtliga studerade religionsläroböcker i absoluta tal 
Utgiv-
ningsår 

Titel Totalt 
antal 
sidor om 
Kristna 
riktning-
ar 

Antal sidor 
gemensamt 
för kristna 
inriktning-
ar 

Antal 
sidor 
om 
ka-
tolska 
kyrkan 

Antal 
sidor om 
orto-
doxa 
kyrkan 

Antal sidor 
om protestan-
tiska kyrkan 

2003 Religion 
och Liv 7–9 
Elevbok 

48 2 12 8 26 

2005 SO Direkt 
Religion 
Ämnesbo-
ken 

60,5 3,5 16 12 29 

2009 SO·S Relig-
ion Ämnes-
boken  

19,5 1,5 4,5 3 10,5 

2012 SO·S Relig-
ion Ämnes-
boken  

21 2,5 7,5 2 9 

2013 Religion 
och Liv 7–9 
Stadiebok 

35 1,5 10 8 15,5 

2014 PRIO S 
Religion 

46 12 7,5 9,5 17 

Not. Med gemensamt för kristna inriktningar menas att när samtliga inriktningar anges på en och 
samma sida, och när respektive inriktnings omfång av denna sida understiger en halv sida, har den 
sidan blivit räknad i denna kolumn och inte i de separata kolumnerna för varje enskild riktning. 
Källa (Berg, 2003, s. 289–325, 328–329, 367–375; Högberg & Sundqvist, 2005, s. 193–203, 216–
222, 224–237; 239–243, 277–282; Berlin & Ring, 2009, s. 25–27, 29–31, 206–214, 218–221; 
Berlin & Ring, 2012, s. 152–165, 168–173, 179–180; Berg & Rundblom, 2013, s. 212–235, 239–
243, 277–282; Högberg et al., 2014, s. 67–69, 71–73, 83, 86, 88, 92, 146–152, 154–173, 176–180, 
214–217, 222–223, 225–227, 230–231, 339). 
 
Tabell 16. Sammanställning av vilket omfång Kristna inriktningar har under de 
två antagna läroplansintervallerna i relativa tal 
Läroplansinter-
vall 

Totalt antal 
sidor om 
Kristna 
inriktning-
ar 

Gemensamt 
för kristna 
inriktning-
ars procent-
andel av 
totalt antal 
sidor om 
Kristna 
inriktningar  

Katolska 
kyrkans 
procent-
andel av 
totala anta-
let sidor om 
Kristna 
inriktning-
ar 

Ortodoxa 
kyrkans 
procent-
andel av 
totalt antal 
sidor om 
Kristna 
inriktning-
ar 

Protestan-
tiska kyrkans 
procentandel 
av totalt an-
tal sidor om 
Kristna in-
riktningar  

1994–2010 128  5 % 25 % 18 % 51 % 
2011–2014 102 16 % 25 % 19 % 41 %  
Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 15 i bilagan. Procentandelen avrundas 
till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller större än 0,5 avrundas 
upp. Totala procenttalet för 1994–2010 är 99 procent och för 2011–2014 är 101 procent, vilka 
beror på avrundningar. Med gemensamt för kristna inriktningar menas att när samtliga inriktningar 
anges på en och samma sida, och när respektive inriktnings omfång av denna sida understiger en 
halv sida, har den sidan blivit räknad i denna kolumn och inte i de separata kolumnerna för varje 
enskild riktning. Källa (Berg, 2003; Högberg & Sundqvist, 2005; Berlin & Ring, 2009; Berlin & 
Ring, 2012; Berg & Rundblom, 2013; Högberg et al., 2014). 
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Tabell 17. Sammanställning över hur världsreligionerna, och övrigt, represente-
ras i religionsläroböckerna anpassade till Lpo 94 i absoluta och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandelen av totala 

antal sidor per religion 
Judendom 83 av 1313 6 % 
Kristendom 487 av 1313 37 % 
Islam 91 av 1313 7 % 
Hinduism 102 av 1313 8 % 
Buddism 71 av 1313 5 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

4 av 1313 0 % 

Världsreligionerna gemensamt  8 av 1313 1 % 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

- - 

Övrigt 467 av 1313  36 % 
Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 1, 3 och 5 i bilagan. Procentandelen 
avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller större än 0,5 
avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till någon av världsrelig-
ionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. Källa (Berg, 2003; Hög-
berg & Sundqvist, 2005; Berlin & Ring, 2009). 
 
Tabell 18. Sammanställning över hur världsreligionerna, och övrigt, represente-
ras i religionsläroböckerna anpassade till Lgr 11 i absoluta och i relativa tal 
Religion Antal sidor per religion Procentandelen av totala 

antal sidor per religion 
Judendom 67 av1248 5 % 
Kristendom 341 av 1248 27 % 
Islam 102 av 1248 8 % 
Hinduism 92 av 1248 7 % 
Buddism 82 av 1248 7 % 
Syskonreligionerna gemen-
samt  

16 av 1248 1 % 

Världsreligionerna gemensamt  12 av 1248 1 % 
Hinduism & Buddism gemen-
samt  

4 av 1248 0 % 

Övrigt 532 av 1248 43 % 
Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 7, 9 och 11 i bilagan. Procentandelen 
avrundas till hela tal, vilket innebär att mindre än 0,5 avrundas ned och lika med eller större än 0,5 
avrundas upp. Med övrigt menas sådant i läroboken som inte hänför sig till någon av världsrelig-
ionerna, utan avser allmänna etiska och livsåskådning(ar)s frågor/delar. Källa (Berlin & Ring, 
2012; Berg & Rundblom, 2013; Högberg et al., 2014). 
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Tabell 19. Sammanställning över kristendomens tematisering i samtliga relig-
ionsläroböcker i absoluta tal  
Läro-
plans-
intervall 

Totalt 
antal 
sidor om 
kristen-
dom 

GT NT 
och 
Jesus 

Kristen-
domens 
kärna 

Histo-
ria 
all-
mänt 

Histo-
ria 
Sve-
rige 

Kristna 
inrikt-
ningar 

Religiösa 
samfund 
på kristen 
grund 

1994–
2010 

487 av 
1313 

87 108 40 66 36,5 128 21,5 

2011–
2014 

341 av 
1248 

49 56 32,5 53,5 35 102 13 

Not. Tabellen bygger på de uppgifter som redovisas i tabell 2, 4, 6, 8, 10 och 12 i bilagan. Källa 
(Berg, 2003, s. 122–223, 257–329, 340–381, 390–391; Högberg & Sundqvist, 2005, s. 56–147, 
166–167, 176–208, 210–237, 239–267, 269–275, 282–289, 379–393; Berlin & Ring, 2009, s. 24–
33, 186–227, 360–361; Berlin & Ring, 2012, s. 132–181, 330–331; Berg & Rundblom, 2013, s. 
15–17, 22–25, 80–129, 148–243, 255–286; Högberg et al., 2014, s. 60–93, 143–180, 182–183, 
200–219, 222–223, 225–227, 230–231, 233–234, 331, 339, 349). 


