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Abstract 

The aim of this thesis is to examine how Judaism, Christianity, Islam, Hinduism and Bud-
dhism are portrayed in four Swedish textbooks for use in upper secondary school using 
José Casanova’s theory about the public and the private sphere and Craig Calhoun’s inter-
pretation of Jürgen Habermas theory of the public sphere. The four textbooks examined 
are all to fit the latest curriculum for upper secondary school education on the subject Re-
ligionskunskap 1 (Religious education 1). The research questions for this paper are: (1) 
how can the depictions of the five world religions in Swedish textbooks be understood an-
alysed with the concept of public and private and (2) how can the presentations be under-
stood using José Casanovas theory of de-privatization. The result of the study showed 
that the depictions given of the religions differed from religion to religion while being ra-
ther consistent throughout the different textbooks. It showed that Christianity and Bud-
dhism were depicted as private while Islam and Judaism are depicted as public. Hinduism 
on the other hand were harder to decide which category they belonged to since they are 
depicted as both public and private. 
 
Key words: textbooks, content analysis, public, private, secularization, de-privatization 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning 
I dagens mångkulturella samhälle är religion ständigt närvarande, eller är det end-
ast vissa religioner som är det? Det är ofta debatt i media om att viss religion inte 
är förenliga med det svenska samhällets ideal och idéer medan andra har en själv-
klar plats. En måste då ställa sig frågan vart människors uppfattning om religion 
kommer ifrån? Många gånger är det skolan, eftersom en får lära sig om olika re-
ligioner och livsåskådningar där. Läroböcker är ett av de medium som används 
inom skolan för utlärande och därför är det viktigt i min mening att studera och få 
en förståelse av hur religioner porträtteras i läroböcker. Eftersom många bär med 
sig den uppfattningen av religioner och livsåskådningar de bildar sig i skolan livet 
ut. Mycket tidigare forskning har gjorts på läroböcker, främst då hur läroböcker 
framställer enskilda religioner specifikt (Härenstam, 1993). Däremot har det ald-
rig tidigare gjort studier på om de fem världsreligionerna framställs som offentliga 
eller privata i svenska läroböcker. Därför hoppas jag med denna studie kunna till-
föra ny kunskap kring hur religioner Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och 
Buddhism framställs i läroböcker. 

1.2. Syfte och mål 
Denna studie avser att undersöka hur de fem världsreligionerna1 framställs i fyra 
olika läroböcker för gymnasiet utifrån José Casanovas definition av den privata och 
offentliga sfären, samt Craig Calhouns tolkning av Jürgen Habermas beskrivning 
av den offentliga sfären. Detta kommer att genomföras i en kvalitativ innehållsana-
lys där jag ska studera hur böckernas författare väljer att framställa de fem världs-
religionerna utifrån begreppen privat eller offentlig. Med denna studie har jag för 
avsikt att belysa potentiella olikheter i läroböckers framställningar av de fem världs-
religionerna. Jag hoppas med denna studie kunna bidra med kunskap till valet av 
läroböcker lika så en förståelse av vilka olikheter som kan finnas i läroböcker. Jag 
kommer slutligen att i denna uppsats analysera sekulariseringens eventuella åter-
spegling i läroböckerna. Med detta innebär att jag ska studera om religionernas be-
skrivs ha blivit förflyttat till den privata sfären i och med en modernisering av sam-
hället. För att undersöka detta kommer jag att använda mig av José Casanovas de-
finition om vad som är offentligt och privat samt Craig Calhouns tolkning av det 
offentliga för att sedan studera resultatet med hjälp av Casanovas teori om de-pri-
vatisering.  

                                                
1 Jag är medveten att termen ”Världsreligioner” är en term som är normativ och ett begrepp i sig 
som kan diskuteras. Däremot kommer det att användas då det förekommer i materialet som beskriv-
ning av de religioner som kommer att studeras. 
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1.3. Frågeställning 
 

§ Hur framställs de fem världsreligionerna, analyserade med begreppen of-
fentlig och privat i materialet? 

§ Hur kan bilden av de olika religionerna i materialet förstås med José Ca-
sanovas teorier om religionens förändrade roll i samhället? 

1.4. Avgränsning 
I denna studie som i många andra har det varit nödvändigt att göra en rad avgräns-
ningar för att uppsatsen inte kan innefatta allt som går att analysera i läroböcker. En 
avgränsning är att endast text kommer att analyseras i denna uppsats, då det skulle 
bli för mycket arbete och svårt att hålla sig till frågeställningen om bilder skulle 
inkluderas. En ytterligare avgränsning är att endast de religioner som i vardagligt 
språk kallas för de fem världsreligionerna, det vill säga Kristendom, Islam, Hindu-
ism, Buddhism och Judendom kommer att studeras. Dessa avgränsningar görs för 
att skapa validitet till analysen så fokus i analysen kan ligga på att besvara fråge-
ställningen vilket innefattar de fem världsreligionerna. Endast texter kring religion-
erna i ett samtida sammanhang kommer att vara fokus i analys och resultat då jag 
endast vill analysera den bild av religionerna i det samtida samhället som ges och 
inte hur religionernas historia ser ut.  

1.5. Forskningsgenomgång 
Det har forskats inom fälten för religionsundervisning och läroböcker inom relig-
ionskunskap under en längre tid. Det största fokus inom tidigare forskning har legat 
främst på hur islam porträtteras i läroböcker. Detta har Kjell Härenstam gjort forsk-
ning om i sin doktorsavhandling Skolboks-Islam (1993). Här har Härenstam forskat 
på hur Islam porträtteras i läroböcker, men även hur den generella västerläska bil-
den av islam ser ut och hur den vuxit fram genom historien och spårar den tillbaka 
till medeltidens korståg. Härenstam undersöker även hur massmedias bild av Islam 
ser ut och hur den som han beskriver det, ”misshandlas”, i västerländsk massmedia. 
Avhandlingen behandlar dock främst bilden av Islam i skolböcker och hur den ser 
ut genom en kvantitativ innehållsanalys av läroböcker i den svenska skolan under 
1900-talet. Härenstam kan utläsa att islam tenderar att framställas med ord som är 
negativt laddade, då exempelvis underkastelse istället för hängivenhet. (Härenstam, 
1993) 

 
Härenstam har även gjort forskning på hur buddhismen har framställts i läromedel 
under delar av 1900-talet i sin bok Kan du höra vindhästen (2000). I denna bok går 
Härenstam igenom hur Buddhism framställs inom läroböcker som använts i den 
svenska skolan från tidigt 1960-tal till 1990-talet. Härenstams huvudfokus är på den 
tibetanska buddhismen och hur den genom historien använts för att föra en politisk 
agenda läromedel. (Härenstam, 2003) 

 
En annan forskare som bedrivit forskning på hur islam framställs i läromedelstexter 
är Jonas Otterbeck som i sin artikel Vad kan man egentligen begära (2006) gjort en 
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kvalitativ innehållsanalys av sju läromedelstexter ur sju olika läroböcker som an-
vänds inom undervisningen av religionskunskap på gymnasienivå. Otterbecks stu-
die undersöker främst hur Islam framställs i olika läroböcker för att väcka tankar 
kring hur islam kan framställas i läromedel och media snarare än att försöka ge en 
generaliserande bild av hur islam framställs inom läroböcker. Otterbeck använder 
sig av en jämförande studie för att se hur Islam framstår i förhållande till andra 
livsåskådningar. I studien har han valt att fokusera på texternas tillkortakommanden 
istället för att bara ifrågasätta dem som problematiska. Med sin studie visar Otter-
beck att många av de texter som finns i läromedel är normativa och faller i två fällor, 
orientalismens och islamismens då texterna skapar antingen en bild som elever inte 
kan relatera till eller som ger sig tolkningsföreträde och inte ger en tillräckligt bred 
beskrivning av Islam som innefattar fler fält och dimensioner som religion. (Otter-
beck, 2006) 

 
Forskning på läromedel och religion i läromedel är inte begränsat till endast Sve-
rige. Michael H Romanowski, forskare vid Ohio Northern University har undersökt 
i sin artikel Religion in Contemporary U.S. History Textbooks (2003) vilken roll 
religion har och får i Amerikanska historieböcker. Romanowskis resultat är att re-
ligionen förpassas till den privata sfären och ses som något oviktigt i historien, trots 
än att den varit viktig för många människor genom historien och direkt påverkat 
deras beslut. De få gånger religion tar plats är i samband med hur USAs 39:e presi-
dent fick ett religiöst uppvaknade under sin presidentperiod. Detta är även det enda 
tillfälle i läromedlen som religion flyttas från det privata till det offentliga. Den enda 
religionen som dessutom tar plats i de amerikanska historieböckerna är kristendo-
men. (Romanowski, 2003) 

 
Lovisa Bergdahl har genomfört en studie inom religionsundervisningen där hon un-
dersöker hur det är att lära ut religion i ett västerländskt sammanhang där religion 
anses vara något privat, medan en även ska lära ut religion som inte erkänner den 
västerländska bilden av religion som något applicerbart på den religionen, Bergdahl 
exemplifierar med Islam. Bergdahl kritiserar även begreppet ”religion” då hon an-
ser att det är för västocentriskt och är långt från applicerbart på alla ”religioner”. 
Vad Bergdahl gör i sin studie är att hon föreslår att utbildningen behöver omvärdera 
tre saker för vad religion är dragna av dagens samtida samhälle. Dessa omvärde-
ringar är den essentialistiska bilden av vad religion är, separationen av det offentliga 
och privata och antydan om att religion och politik är oförenliga. (Bergdahl i Roos 
& Berglund, 2009) 

 
Kerstin von Brömssen har gjort en diskursanalys på intervjuer med elever av olika 
etnisk bakgrund, kön och nationell bakgrund. Von Brömssen har valt att fokusera 
på elever med utomsvensk bakgrund och hur de ser på sin egen religiositet och på 
andra människors religion. Studien presenteras i artikel Time and ’the other/s’, Sci-
entism and Gender-Statements: Discourses on Religion in a Swedish ’Multi-Cul-
tural’ School (2009). Von Brömssen mäter två saker i sin studie, nämligen hur ele-
ver pratar om sin egen religion och hur elever pratar om andras religion. Studien 
fokuserar på att problematisera begreppet ”religion” då det inte är förenligt med alla 
religioner. Detta eftersom att uppfattningen om att religion är något privat inte alltid 
stämmer överens med den rådande kulturella som religiösa kontexten. Von Bröms-
sen kommer i sin studie fram till att vilket etniskt system eleven socialiseras in spe-
lar en stor roll för hur de ser på religion och kultur. Men också det faktum att de 
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befinner sig i ett nytt land vilket skapar frågor om såväl det nya landets kultur men 
också om deras egen kultur och traditioner. (Von Brömssen i Roos & Berglund, 
2009) 

1.6. Material 
Det material jag kommer att analysera är fyra primärkällor bestående av fyra läro-
böcker som är avsedda för att användas för undervisning på gymnasienivå. Böck-
erna är Religion 1 för gymnasiet (2012), Religion-helt enkelt (2012), En mosaik-
Religionskunskap 1 (2012) och Söka Svar-Religionskunskap kurs 1 (2011). Böck-
erna är utgivna av tre olika förlag, Natur & Kultur, Liber och Bonnier Utbildning 
(Nu uppköpt av Sanoma Utbildning). Kriterierna utifrån vilka böckerna har valts 
utifrån är att de alla är utgivna av stora förlag vilka alla värnar om att böcker utgivna 
av dem håller hög standard och kvalitet. Alla böcker är även böcker avsedda för 
användning under den första kursen i religionskunskap på gymnasiet, nämligen Re-
ligionskunskap 1. Samtliga böcker är anpassade för den senaste läroplanen GY11. 
 
Religion 1 för gymnasiet är ett läromedel skrivet av Katarina Lycken, Veronica 
Wikström och Lennart Göth. Den utgavs år 2012 av förlaget Natur & Kultur. Boken 
är indelad i tre delar, den första delen handlar om hur det är att läsa om livsåskåd-
ningar och om etik och moral. Den andra delen av boken behandlar olika livsåskåd-
ningar, främst Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism men även 
tre icke-religiösa livsåskådningar vilka är Humanism, Existentialism och Ekosofi. 
I den sista delen av boken diskuteras ämnet religion och vetenskap. Endast den ka-
pitlen om Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism kommer att be-
handlas i denna uppsats. Läroboken beskrivs som ”En lättöverskådlig och innehålls-
rik bok som utifrån ämnesplanens krav ger verktyg för att bredda, fördjupa och 
utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar i ett livsfrågeperspektiv”. 
 
Läroboken Religion-helt enkelt är skriven av Börje Ring och gavs ut år 2012 av 
förlaget Liber. Religion-helt enkelt profilerar sig med att den utgår från det religiösa 
liv som finns i Sverige och hur det religiösa livet ser ut i Sverige. Den betonar även 
att det inte finns ett enda svar på vad anhängare av en livsåskådning tror eller hur 
de lever. Kapitlen som behandlar de fem världsreligionerna är alla utformade på 
samma sätt och indelade i fem olika delar; Religionen i Sverige och det centrala i 
dess tro, heliga texter, högtider, riktningar och Religionen i samhället. 
 
Den tredje läroboken En mosaik-Religionskunskap 1 profileras av att den vill för-
djupa elevernas kunskap om religion samt utmana dem i tänkandet kring livsfrågor 
och etik och moral. Även denna bok är indelad i tre delar som innefattar kultur och 
religion, religion och livsåskådningar samt, att vara människa. Läroboken är skri-
ven av Olov Jansson och Linda Karlsson. Den upplaga som kommer att studeras i 
denna uppsats är den andra upplagan som utkom 2012. Lärobokens utgivare var 
förlaget Bonnier Utbildning (idag Sanoma utbildning). Fakta i boken är framtagen 
i samarbete med religionsforskare, religionslärare och olika företrädare för de re-
ligioner som boken behandlar. Christer Hedin som är docent och religionshistoriker 
vid Stockholms universitet har faktagranskat boken.  
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Den fjärde och sista läroboken som kommer att analyseras i denna studie är Söka 
Svar-Religionskunskap kurs 1. Det är en lärobok utgiven av förlaget Liber, samma 
som Religion-helt enkelt. Läroboken är skriven av Malin Mattson-Flennegård och 
Leif Eriksson. Den upplaga av Söka svar som kommer att bearbetas i denna studie 
är den tredje upplagan som utkom 2013. Bokens utmärkande drag är att den betonar 
det gemensamma, mellan såväl religioner som människor, istället för att exotifiera. 
Den använder sig av ett undersökande och jämförande arbetssätt samt lyfter exi-
stentiella och etiska frågeställningar. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori  
I detta kapitel kommer jag att redovisa för de teorier som kommer att förekomma i 
denna uppsats. Dessa teorier är José Casanovas beskrivning om vad som är det of-
fentliga och det privata, Craig Calhouns tolkning av den offentliga sfären, Casa-
novas förklaring av sekulariseringen och de-privatiseringsteori. Denna uppsats 
kommer i sin analys att använda sig av Casanovas beskrivning av det offentliga 
och det privata samt Calhouns tolkning av den offentliga sfären för att kategori-
sera och analysera materialet. Sedan kommer resultatet av analysen att ställa seku-
lariseringsteorin mot Casanovas teori om de-privatisering för att se vilken av 
dessa teorier som i högst utsträckning återspeglas i läroböcker för gymnasiekursen 
religionskunskap 1.  

2.1.1. Det offentliga och det privata 
I denna studie kommer begreppen offentligt och privat att användas för att genom-
föra analys och presentera resultat. Det är utifrån dessa begrepp som materialet 
huvudsakligen kommer att kategoriseras. Därför avser jag här redovisa för vad 
dessa begrepp innebär och vad som skiljer dem åt. Distinktionen begreppen emel-
lan kommer att grundas i José Casanovas teori om religion i det moderna sam-
hället och Craig Calhouns tolkningar av Jürgen Habermas definition av den of-
fentliga sfären.  
 
Calhoun grundar sin definition av det offentlig på sin tolkning av Habermas verk 
The Structural Transformation of the Public Sphere (1962). Detta verk handlar 
främst om hur den offentliga sfären vuxit fram ur 1700-talets borglighet och hur 
det sedan skapats av tidens ständigt rådande borglighet och dess levnadsstil fram 
till 1950-talet. Det är främst en politisk teori om hur samhället är och varit beskaf-
fat beroende på olika variabler i samhället. Exempelvis att anledningen till att teo-
rin tar avstamp i europeisk borglighet är att normen i samhället länge byggt på 
borgarklassens normer. Den stora skiljelinjen som Calhoun drar för vad som är 
privat och för vad som är offentligt är mellan Staten (samhället) och Hemmet/Fa-
miljen. (Calhoun 1992, s.10) Anledningen är att staten är det primära offentliga 
och hemmet är det som är bäst skyddat från staten, vilket gör hemmet till det pri-
vata. Calhoun menar även att den offentliga sfären karaktäriseras av att den har 
tydliga maktförhållanden och uppdelningar. (Calhoun 1992, s.38) Det offentliga 
kännetecknas även av deltagande, att offentligheten skapas genom det. (Calhoun 
1992, s.3)  
 
En tredje viktig del av samhället som Calhoun uppmärksammar är civilsamhället. 
Civilsamhället är en enligt Calhoun en separat och aningen egendomlig del av 
samhället då den beskrivs bäst som det privata inom det offentliga. Det innebär att 
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civilsamhället kännetecknas av att det utgörs av privata personer som agerar inom 
den offentliga sfären, oftast då med att utföra saker som staten/samhället mis-
sar/missat. (Calhoun 1992, s.7-9)  
 
José Casanova använder sig i sin bok Public Religions in the Modern World 
(1994) av 4 olika distinktioner mellan det offentliga och det privata lånade från 
Jeff Weintraub. Dessa distinktioner är: 
 

1. Den liberalekonomiska modellen: Den drar skillnaden mellan det 
offentliga och det privata mellan staten och dess organ och mark-
nadsekonomin. 

2. Republican-virtue approach: Här klassas det offentliga av politisk 
gemenskap (eng. political community) och medborgarskap. Ur ett 
analytiskt perspektiv skiljer sig denna offentlighet från både mark-
nadsekonomin och den administrativa staten. 

3. Mångfaldsmodellen: Exemplifieras av Ariès verk, vilket ser det of-
fentliga som en sfär som är ständigt flytande och mångformad.  

4. Feministisk kritik-modell: Används inom vissa former av ekono-
misk historia och feministisk analys, här görs skillnaden mellan 
hemmet och marknadsekonomin där den sistnämnda utgör den of-
fentliga sfären.  
(Casanova, 1994, s.41-42)  

 
Casanova menar att anledningen till att det uppstått flera distinktioner beror på 
olika versioner av modernitet. Det har länge ansetts vara tredelat, då i kategorierna 
familjen, civilsamhället (borgarsamhället) och staten. Ur dessa har det senare den 
tvådelade uppdelningen det offentliga och det privata vuxit fram. (Casanova, 
1994, s.42) Eftersom den sociala verkligheten ej är dikotomisk så skapas vissa av-
gränsningar när en delar in verkligheten i binära kategorier. Det vill säga en går då 
miste om delar som inte innefattas av de satta uppdelningarna. Detta kan leda till 
begränsningarna av såväl den privata som den offentliga sfären. Till exempel så 
kan den privata bli något som begränsas till att vara den personliga sfären som 
endast innefattar allt som endast rör jaget och då en person är inblandad eller den 
intima sfären som då innefattar familj och nära relationer. Det kan även slå över åt 
andra hållet som Erving Goffman illustrerar genom att mena att allt som innefattar 
interaktion mellan två personer tillhör den offentliga sfären och då utelämnar den 
intima sfären eftersom den innefattar relationer och interaktion mellan mer än en 
person. (Casanova, 1994, s.43)   

2.1.2. Sekulariseringsteorin  
Sekulariseringsteorin var länge en erkänd och accepterad teori om att religion tap-
par sin ställning i samhället i takt med att samhället moderniserades. Casanova 
menar att den var så pass fungerande för att förklara det moderna samhällets för-
ändring att den inte ifrågasattes. (Casanova, 1994, s.17) Men sekulariseringsteorin 
har sett sina glansdagar. På senare dagar finns det endast ett fåtal sociologer som 
fortfarande hävdar att den är giltig och går att applicera. Den visade sig dock ha 
sina brister så fort den sattes på prov under 1980-talet (Casanova, 1994, s.19).  
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Sekularisering är en historisk process som innebär att religion tappar sin ställning 
i samhället, exempel på detta är att religion mister sitt inflytande över politik. Se-
kulasriseringsteorin menar att detta är något som sker i takt med att ett samhälle 
moderniseras. Peter Berger var en de tidigaste förespråkarna av sekularisering och 
gjorde två tidiga bidrag till att utveckla teorin. Den första var att han stärkte Max 
Webers tes om att världen skulle bli allt mer rationell och på så sätt skulle religion 
och det övernaturliga förkastas när de kunde förklaras med hjälp av naturveten-
skap och teknologi. Bergers andra bidrag var att han tryckte på pluralismen av 
livsåskådningar som uppstod i och med att världen blev mindre tack vare globali-
sering som en följd av moderniseringen. (Bruce i Woodhead, 2001, s.87-88) Ber-
ger har dock kommit att ifrågasätta sin egen självsäkerhet på att modernitet skulle 
underminera religion, exempelvis på grund av att teorin endast är giltig i västra 
Europa och möjligen Kanada. (Hervieu-Léger i Woodhead, 2001, s. 116)  
 
Casanova menar dock att sekularisering är mer mångdimensionell än den som 
Berger formulerade under 1960-talet. Casanova menar att sekularisering går att 
dela upp i tre olika typer av sekularisering; religion/religiositet sjunker, sekulari-
sering är differentiering (ex. uppdelningen av kyrka och stat) och sekularisering 
som privatisering. (Casanova, 1994, s.7) Det är även viktigt att skilja på begrep-
pen sekulär och sekularisering. Det som skiljer dessa begrepp åt är att sekulär är 
ett tillstånd där något är opåverkat av religiösa åsikter och sekularisering är en 
process som som innefattar något av Casanovas tre typer av sekularisering. (Casa-
nova, 1994, s.7)  

2.1.3. De-privatiseringsteorin  
De-privatiseringsteorin (eng. de-privatization) är en teori som José Casanova pre-
senterar som är ett svar på sekulariseringsteorin. Casanova menar de-privatisering 
innebär att religionen lämnar dess tilldelade plats i det privata för att träda tillbaka 
in i det offentlig, men då genom civilsamhället (Casanova, 1994, s.64) De-privati-
seringsteorin är en teori om religiös förändring. Casanova ifrågasätter sekularise-
ringen genom att visa på hur hans tre delar av sekularisering inte nödvändigtvis 
leder till att ett samhälle blir sekulärt. Ett exempel på detta är hur USA har diffe-
rentierat stat och kyrka men ändå har den evangeliska kristendomen lyckats eta-
blera sig politiskt. (Casanova, 1994, s.205) 

2.2. Arbetsmodell 
De ovan nämnda teorierna i detta kapitel kommer i denna uppsats att användas på 
olika sätt. För att genomföra analys kommer Calhouns tolkning av Habermas defi-
nition av den offentliga sfären och José Casanovas Republican-virtue distinktion 
mellan det offentliga och det privata att användas för att hjälpa mig genomföra ana-
lysen. Det är med hjälp av dessa teorier som huvudkategorierna offentlig och privat 
kommer att skapas. I denna uppsats kommer den centrala distinktionen begreppen 
emellan att utgöras av vad som definierar den privata sfären. Den privata sfären 
kommer definieras utifrån en blandning av vad Casanova kallar den ”intima sfären” 
och den ”personliga sfären”. Dessa innefattar händelser och ageranden som sker i 
hemmet och i nära relationer, men även det som endast innefattar en enda persons 
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upplevelse av religionen. Fokus för det offentliga kommer att ligga på om relig-
ionen tar plats på en samhällelig nivå, exempelvis om religionen yttrycks vara en 
del av staten men fokus kommer också ligga på vad Calhoun lyfter som centralt för 
offentligheten, nämligen deltagande. Deltagande syftar då på religiös aktivitet som 
sker utanför hemmet och då någon form av kommunikation sker mellan minst två 
personer i ett offentligt sammanhang, exempelvis under en karneval i México till 
minne av Jesu liv. Deltagande kan också innebära det vardagliga livet och hur det 
påverkas av en persons religiositet. Deltagande kan även innebära deltagande i sam-
hället på en enklare nivå, nämligen vardagen och hur personers vardag påverkas av 
dess religiositet. 
 
Min arbetsmodell kommer därför att gå till så att jag kommer att läsa alla böckers 
kapitel som behandlar de fem världsreligionerna (kristendom, islam, hinduism, 
buddhism och judendom) för att sedan analysera och kategorisera hur texterna be-
skriver dessa religioner samt utövandet av dessa religioner. I mitt kodande kommer 
jag att använda mig av två huvudkategorier, nämligen offentlig och privat. Men för 
att hjälpa mig kategorisera in texterna i huvudkategorierna kommer jag att använda 
mig av underkategorier, hemmet, familjen och jaget kommer att representera det 
privata och samhället, staten och vardagligt deltagande kommer att representera 
det offentliga. Kategoriserandet kommer att ske i relation till följande analysfrågor: 

 
•Är utövandet av religionen privat eller offentligt-vart sker det? 
•Påverkas utövarens vardagliga liv av dess religiositet? 
•Hur beskrivs den religiösa upplevelsen? 
 

Efter att kodat och kategoriserat texterna kommer sedan resultatet att reflekteras 
över med hjälp av Casanovas tredje definition av sekularisering nämligen: sekula-
risering innebär att religion privatiseras och Casanovas teori om de-privatisering 
för att förstå vad det kan innebära att religionerna kan tolkas som offentliga eller 
privata. Detta till bakgrund av att det svenska samhället officiellt har genomgått 
differentieringsdelen av Casanovas sekulariseringsteori i och med skiljandet av den 
svenska kyrkan och den svenska staten år 2000 och att det borde speglas inom skol-
väsendet då undervisning i Sverige ska ske på icke-konfessionell grund.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Innehållsanalys 
Denna studie kommer använda sig av en kvalitativ innehållsanalys. För att genom-
föra denna metod kommer jag att använda mig av Alan Brymans sex steg för en 
kvalitativ innehållsanalys. Genom att följa dessa steg kommer studiens validitet att 
kunna hållas eftersom det bidrar till att fokus ligger på frågeställningen. Jag kom-
mer främst att fokusera på de två sista stegen. Stegen lyder som följande: 

 
1. Vilka kategorier behöver din frågeställning? 
2. Sätt ett ramverk för vad som ska studeras. Inom vilken tidsram, inom 

vilket ämnesområde etc., rör sig det som kommer studeras. 
3. Kommer mitt resultat att kunna dra några generaliseringar? 
4. Vad ska studeras i materialet? är det enskilda ord, varje ord, meningar 

eller hela stycken? 
5. Skapa kategorier att koda materialet efter, det vill säga huvudkatego-

rier och underkategorier kopplade till huvudkategorierna. 
6. Koda texten enligt de kategorier som har etablerats.              

(Bryman, 2011, s.114) 
 
Det material som i denna studie kommer att analyseras är endast primärkällor i form 
av läroböcker i Religionskunskap 1 för gymnasiet. Materialet kommer att granskas 
och analyseras med hjälp av underkategorier kopplade till huvudkategorier som 
hjälper mig att på ett mer överskådligt sätt analysera materialet. De delar av texterna 
ur materialet som kommer att vara huvudfokus för analys är beskrivande meningar 
och stycken av vad religionerna är enligt läroböckerna och vad som definierar dem 
(Bryman 2011, s.113). Texterna kommer att kodas in i två huvudkategorier, dessa 
huvudkategorier är offentlig och privat. När materialet kodas kommer det kodas 
genom användandet av olika underkategorier som är sammankopplade med huvud-
kategorierna. Exempelvis på sådana underkategorier kan vara hemmet eller jaget 
för det privata och politik eller inflytande i vardagligt liv för det offentliga.  

3.2. Urval av material 
Det material som kommer att studeras i denna studie har valts ut av en rad anled-
ningar. Läroböcker har främst valts ut utifrån vilket förlag läroböckerna är utgivet 
av. Detta med anledning av att skapa ett urval av böcker som används av så många 
lärare som möjligt landet runt. Därför valdes böcker från förlagen Natur & Kultur, 
Liber och Bonnier Utbildning då de är bland de största utgivarna av läroböcker. Två 
av böckerna som valdes kommer även från samma förlag Liber. Detta för att inne-
fatta aspekten av huruvida förlag är en faktor i val av läroböcker och läroböckers 
porträtterande av de religioner som kommer att. Det vill säga öppna upp för att 
kunna göra jämförelser både mellan förlag, men även kunna göra jämförelser inom 
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ett förlag. Materialet är inte stort nog för att ge kunna skapa en generell bild av hur 
det ser ut i läroböcker i stort. Däremot kan det visa på en tendens som skulle kunna 
finnas i läroböcker vilket en skulle kunna forska vidare på. 

3.3. Validitet 
Validitet är viktigt för en studie för att den ska hålla vetenskaplig relevans. Med 
validitet innebär att målet är att metoden mäter vad den har för avsikt att mäta i 
materialet. Detta kräver kritisk reflektion kring sitt eget arbete för att inte tappa 
studiens fokus under arbetets gång. En studie uppnår validitet genom att svara på 
den givna frågeställning en har satt upp för sig samt kunna se var gränserna går för 
den funna kunskapen (Malterud, 2011, s.217-219). 
 
Enligt Malterud (2011) finns det en del olika kriterier för validitet, de som denna 
studie ser till att försöka uppnå är internvaliditet och kommunikativ validitet. Nedan 
följer beskrivningar av följande validitetskriterier.  
 
Internvaliditet innebär att studien innehåller ifrågasättande av relevansen av be-
grepp och metod för kartläggning. Centralt för detta kriterium är att studien svarar 
på den satta frågeställningen. (Malterud, 2011, s.27) 
 
Kommunikativ validitet bygger på författarens förmåga att kommunicera den kun-
skap som studien utvecklat. Kan inte författaren förmedla studiens resultat på ett 
sätt som läsaren kan förstå förblir studiens resultat och kunskap privat till författa-
ren. Malterud menar att författarens litterära färdighet och kommunikativa förmåga 
är viktigare i en kvalitativ studie än en kvantitativ studie (Malterud, 2011, s.222). 
Detta på grund av att i en kvalitativ studie presenteras inte endast data utan en måste 
även kunna beskriva hur en har kommit fram till det som presenteras.  
 
Viktigt att ta i beaktning är att endast på grund av att studien uppfyller validitets-
kriterierna innebär det inte att studien kommer presentera en absolut sanning. Det 
speglar snarare att författaren behållit en medvetenhet genom studiens genomfö-
rande (Malterud, 2011, s.225) 

3.4. Min relation till ämnet 
Varför jag väljer att studera detta är för att jag anser det vara viktigt att lyfta even-
tuella olikheter som kan förekomma i läroböckers beskrivningar av olika livsåskåd-
ningar och religioner. Denna studie har inte för syfte att försök frånta läroböcker 
deras validitet som läroböcker utan snarare uppmärksamma att det kan finnas olik-
heter läroböcker emellan, men även religionerna emellan i läroböcker. Jag anser att 
detta är viktiga att ta i beaktning när en som lärare använder läroböcker i sin under-
visning. Jag gör även denna studie för att jag själv i mitt framtida yrkesliv som 
lärare ska ha en uppfattning av vad som är viktigt att tänka på när en väljer läro-
böcker att arbeta med. Jag anser det även vara viktigt att studera vilka tendenser 
som finns i läroböcker då det är därifrån många elever och människor får sin upp-
fattning av religion samt sin inställning till religion då det i sin tur påverkar sam-
hället.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
I följande del kommer utdrag ut läroböcker att presenteras. Det urval av texter som 
kommer att presenteras är valda eftersom de knyter an till frågeställningen det vill 
säga att de är typiska beskrivningar av religionerna. En grundläggandeanalys kom-
mer att förkomma i samband med presentation av utdrag då metoden innehållsana-
lys kräver det. Däremot kommer en mer utförlig och djupgående analys följa under 
avsitt 4.2. Analys. Här presenteras det material som sedan kommer att analyseras i 
kapitlet analys. 

4.1.1. Judendom 
Börje Ring (2012) beskriver i Religion-helt enkelt hur judisk identitet kan se ut i 
förhållande till sin tro. Detta citat kategoriserar jag som offentlig eftersom det be-
skrivs att en jude är det i alla sammanhang och är därför alltid till viss mån relevant.   

”Judar tillhör en religion, men också ett folk. Det skiljer judendomen från andra religioner, 
att tron på Gud och att tillhöra ett folk hänger samman. En jude kan säga: Först är jag jude 
och sedan är jag svensk.” (Ring, 2012, s.56) 

 
I ett annat avsnitt av samma kapitel beskriver Ring hur det judiska sättet att leva, 
som Guds ställföreträdare på jorden påverkar deras dagliga liv. Även detta citat 
kategoriseras som offentligt då det beskrivs påverka deltagandet av det vardagliga 
livet. 

”För att klara av uppgiften att representera Gud på jorden, fick det judiska folket lagar att 
följa, närmare bestämt 613 stycken. Judar menar att alla människor bör följa vissa regler, att 
inte döda eller stjäla exempelvis. Men de flesta lagar gäller bara för judar och de tar upp 
frågor om mat, klädsel, ceremonier och annat som påverkar det dagliga livet.” (Ring, 2012, 
s.60) 

 
Även Religion 1 för gymnasiet beskriver hur den judiska tron kan påverka en judes 
vardagliga liv. Detta citat kategoriseras även det som offentligt. Dock visar förfat-
tarna att det finns en mångfald inom den judiska tron och att det inte går att gene-
ralisera vad alla judar tror eller hur de lever.  

”Regler är inte bara något som begränsar människan – de visar också på valmöjligheter. Sam-
tidigt kan reglerna tolkas och användas på olika sätt. Därför kan vardagslivet skiljas sig åt 
ganska mycket mellan olika judar.” (Göth, Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.63) 

 
 
Detta är ett annat exempel där författaren reserverar sig för att inte hävda att de ger 
en absolut bild av hur en religion praktiseras 
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”Följer alla judar de 613 lagarna? Nej, absolut inte. Det gör bara de mest konservativa som 
kallas ortodoxa. Dessutom måste man bo i Israel för att kunna följa alla regler.” (Ring, 2012, 
s.61) 

 
Följande exempel visar hur författaren hävdar att det finns skillnad inom relig-
ionen där mannens religiositet är offentlig då han har ett helt annat religiöst ansvar 
medan kvinnor är mer naturligt religiösa och behöver endast göra utryck för sin 
religiositet inom den intima sfären. 

”Bibeln är skriven av män, för män. Samtidigt har kvinnan haft makt i hemmet. Hon har 
också beskrivits som mer >>naturligt<< religiös och av det skälet inte behövt gå till guds-
tjänster i synagogan, om hon inte velat själv.” (Ring, 2012, s.63) 

 
Alla läroböckerna ger en bild av att hur en väljer att praktisera sin judendom är in-
dividuellt genom att ge tre olika ”riktningar” som finns att följa. Detta ger en bild 
av individualism inom judendomen där valet av riktning gör religionen till an-
tingen offentlig eller privat. Här följer tre exempel av hur det religiösa livet inom 
de olika riktningarna kan te sig i förhållande till resten av samhället enligt Jansson 
& Karlsson. Citatet om den liberala riktningen är kategoriserat som privat så det 
judiska livet anpassas efter det moderna samhället. Beskrivningen av de moderna 
ortodoxa kategoriseras som offentligt eftersom det förenar sitt judiska liv med det 
moderna samhället men inte anpassar det. Beskrivningen av de ultraortodoxa ka-
tegoriseras som offentligt eftersom de beskrivs välja att leva isolerat eftersom de 
anser att det moderna samhället inte är förenligt med judendomen och på så sätt är 
judendomen offentlig eftersom det inte kan förnas med samhället. Slutligen så ka-
tegoriseras även beskrivningen av de konservativa som offentlig eftersom de tol-
kar om Toran för att kunna förena det judiska livet med det sammanhang de befin-
ner sig i, alltså betonas vikten av att kunna vara jude i den samtid och vardag som 
råder. 
 
Liberala: 

”Det judiska livet anpassas till det moderna samhället” (Jansson & Karlsson, 2012, s.62) 
 

Ortodoxa: 

”Det är ingen enhetlig grupp men man kan tala om två huvudinriktningar: Modern ortodoxi 
vars anhängare utbildar sig, arbetar och deltar i det moderna samhället, och ultra-ortodoxi, 
vars anhängare avvisar värderingarna i det moderna samhället och därför i regel väljer att 
leva isolerat.” (Jansson & Karlsson, 2012, s.62) 

 
Konservativa: 

”Konservativa judar menar att Toran är giltig men tolkningen ska präglas av den tid eller 
sammanhang som man befinner sig i.” (Jansson & Karlsson, 2012, s.63) 

 
 
 
 
 
Detta citat kategoriseras som privat då det beskrivs hur den judiska identiteten 
skapas genom familjen och dess centrala roll inom religionen. 
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”Sabbaten börjar vid solnedgången på fredagskvällen. Den som vill kan delta i en gudstjänst 
i synagogan. Hemma inleds sabbaten med att kvinnan i familjen ber en bön och tänder två 
ljus. Om det inte finns någon kvinna får en man göra det. Man äter också en sabbatsmåltid 
med familjen och vänner. Särskilt flätat bröd, vin och god mat hör till måltiden, och gärna 
sång, musik och historieberättande. På lördagsmorgonen hålls veckans viktigaste gudstjänst 
i synagogan. Sabbaten avslutas med en ceremoni på lördagskvällen.” (Göth, Lycken Rüter, 
Wirström, 2012, s.65) 

 
Nedanstående citat förklarar hur viktigt det är med familjen (det privata) och vil-
ken betydelse det har för religionens fortlevnad. 

”Judarna tar livet på stort allvar och inriktar sig på tillvaron här och nu. I centrum av livet 
står familjen och omsorgen om den och de kommande generationerna. Kärnfamiljen fungerar 
som garant för den judiska identiteten och för trons fortlevnad.” (Mattson-Flennegård & Er-
iksson, 2013, s.221) 

 
En sak som även den är viktig för judar är de matregler som finns att följas. Detta 
innebär att den judiska identiteten och den judiska tron är något som kan ses som 
offentligt eftersom det påverkar deltagandet av det vardagliga livet.  

”Judendomen innehåller regler som omfattar många sidor av livet. Till exempel vad man ska 
äta, hur man ska klä sig, de dagliga vanorna och vem man kan bilda familj med.” (Göth, 
Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.72) 

 
I Religion 1 framställs detta som något som kan resultera i ett problem i vardagsli-
vet då det inte är norm att följa dessa regler i nästan hela världen. Detta kategori-
seras därför som offentligt.  

”Att äta på restaurang kan vara bekymmersamt. Man vet ju inte säkert om kökspersonalen 
har följt alla kosherregler.” (Göth, Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.73) 

 
Den judiska identiteten beskrivs ibland som mer än religion eller ett folk utan 
även som ett sätt att leva. Denna beskrivning tolkar jag som att religionen skiner 
igenom i vardagslivet och på så sätt bli offentligt. 

”Judendomen är för många framför allt ett sätt att leva. Därför är också de vardagliga lev-
nadsreglerna viktiga för de flesta judar. Reglerna finns för att man lättare ska kunna leva ett 
så gott liv som möjligt.” (Jansson & Karlsson, 2012, s.64) 

 
Detta citat beskriver hur det finns en judisk stat samt att det finns politiska grupper 
i Israel som menar att judar borde ha en särställning i det Israeliska samhället. Där-
för kategoriseras detta citat som offentligt. 

”Vad är det som gör att den judiska staten Israel bygger en mur för att hindra människor att 
komma in? Varför finns det politiska grupper i Israel som vill ha speciella regler för andra än 
judar” (Ring, 2012, s.76) 

 

4.1.2. Kristendom 
Börje Ring beskriver hur det är en privat angelägenhet huruvida en som kristen valt 
att ha vissa regler gällande mat och klädsel eller inte.  
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”I kristendomen finns inga allmänna regler för mat eller dryck. Redan i Bibeln berättas om 
att man tog avstånd från de matregler som gällde judarna. Djur behöver inte slaktas på något 
särskilt sätt och det är tillåtet att dricka alkohol.”( Ring, 2012, s.92) 

”Det finns inga allmänna klädregler, varken för män eller för kvinnor. Kvinnor bär sjal i 
många länder även fast de är kristna. Så kan det vara i Indonesien, Ryssland, Armenien, bara 
för att nämna några exempel. Det är något som mest är knutet till den allmänna kulturen i 
landet och inte formulerat i religiösa regler. I Sverige bar kvinnor ofta sjal förr i tiden, långt 
in på 1900-talet.” (Ring, 2012, s.92)  

 
Detta citat är ett inte vanligt förekommande som beskriver det som att den lutherska 
kyrkan har en stark plats i vissa länder, detta kategoriseras därför som offentligt.  

”Den lutherska kyrkan har sitt starkaste fäste i delar av Tyskland och i Norden. Den refor-
merta kyrkan finns främst i Holland, Schweiz, Skottland och USA. Den anglikanska kyrkan 
är Englands protestantiska kyrka.” (Ring, 2012, s.112) 

 
Kristendomen är den enda religion i någon av böckerna i som nämns i relation till 
sekularisering och då främst sekularisering som differentiering och att religion är 
något privat. Såhär beskriver Börje Ring att Sverige har differentierats från kris-
tendomen. 

”Kristendom var statsreligion i Sverige fram till mitten på 1900-talet. Först den 1 januari 
2000 bröts banden mellan kyrkan och staten” (Ring, 2012, s.118) 

 
I En Mosaik problematiseras däremot påståendet att Sverige skulle vara ett seku-
lärt samhälle endast på grund av att samhälle och stat rent formellt har skilts åt. En 
skulle kunna säga att kristendomen ekar kvar i det svenska vardagslivet trots att 
dess dominerande roll inte längre är vad den en gång var.  

”I de områden där kristendomen varit en del av kulturen under lång tid brukar de människor 
som uttryckligen inte tillhör någon annan religion räknas som kristna. Exempelvis räknas 
Sverige som ett kristet land” (Jansson & Karlsson, 2012, s.77) 

 
Beskrivningar av hur det vardagliga livet för en kristen är tenderar att ge kristen-
domen en privat del i och med att det inte är genom utmärkande saker som en 
kristen praktiserar sin tro, samt att religiöst utövande är förpassat till platser där 
det kan ske avsides och i lugn och ro. Som ur detta exempel ur En mosaik. 

”Grundläggande i den kristna tron är att vara en ansvarsfull människa och leva enligt kär-
leksbudskapet. Kyrkor är ofta öppna även på vardagar, särskilt katolska och ortodoxa men 
även protestantiska, så att människor kan komma in i stillhet, tända ett ljus och be.” (Jansson 
& Karlsson, 2012, s.91) 

 
Även religiösa svårigheter väljer att fokuseras på hur individen ska hantera det. 
Som här ur Söka svar där det beskrivs som en inte kamp att följa Gud eftersom 
människan frestas av bekvämlighet. Eftersom individen, jaget är i fokus i detta ci-
tat kategoriseras det som privat. 

”Istället för att följa Guds vilja väljer människan ofta att istället ta livet i egna händer. Det 
onda får plats i världen för att människan väljer det, och hon väljer det för att frestelsen inför 
den snabba belöningen är större än insikten om den skada frestelsen kan medföra” (Matsson-
Flennegård & Eriksson, 2013, s.258) 

 
Utövandet av kristendom är dock inte helt förpassat till det privata i läroböckerna, 
det finns exempel på hur kristendomen agerar mer inom det offentliga. Dock då 
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inte fullt ut inom den offentliga delen av samhället som inom politik exempelvis 
utan snarare då inom civilsamhället beskrivet av Calhoun, nämligen något privat 
som sker inom det offentliga, detta betyder att det kristna som sker är privat men 
det sker inom den offentliga sfären stundtals. Här är ett exempel från Söka svar.  

”På de flesta platser på jorden finns det kristna organisationer som arbetar med att hjälpa 
behövande. Många kristna sammanslutningar samlar också in pengar och förnödenheter som 
används för att hjälpa nödställda. Ofta används ordet diakoni (tjänande) för att beskriva detta 
arbete. Ett liknande arbete utförs också ute i de kristna församlingarna, genom soppkök, 
symöten och insamlingar till goda ändamål.” (Mattsson-Flennegård & Eriksson, 2013, s.260) 

 
I Religion 1 beskrivs det hur viktigt den individuella tron är inom kristendomen, 
det är viktigt att vara privat troende på gud. Just detta exempel beskriver protest-
antismens framväxt och det centrala där.  

”Protestanterna tonade ner den kyrkliga traditionens betydelse. De menade att präster, bisko-
par och framförallt påven hade fått för stor makt över människorna i den romersk-katolska 
kyrkan. Det viktiga var individens egen tro och eget engagemang” (Göth, Lycken Rüter, 
Wirström, 2012, s.89-90) 

 
I Religion 1 problematiseras det även huruvida det går att säga att Sverige är ett 
sekulärt eller sekulariserat land i och med dess långa historiska koppling till kris-
tendomen. Detta är et svårplacerat citat eftersom religionen inte beskriv som of-
fentlig utan den beskrivs ha påverkat det offentliga, dock poängteras det att det 
inte längre ser ut så. 

”Kopplingen till statsmakten gjorde att Svenska kyrkan fick en mycket stark ställning i sam-
hället. Under många hundra år var det självklart att alla svenskar var kristna. Så är det inte 
längre. År 2000 skildes Svenska kyrkan och staten åt.” (Göth, Lycken Rüter, Wirström, 2012, 
s.102)  

”Kristendom finns alltså fortfarande med i det Svenska samhällslivet, även om den inte längre 
är statsreligion.” (Göth, Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.103) 

 
Det görs även en poäng i slutet av kapitlet om kristendom ur Religion 1 att relig-
ion i en svensk kontext är en privatsak. Liknande citat om privat religion i Sverige 
kan återfinnas i samtliga läroböcker.  

”Hur många kan man inte veta, eftersom svenska lag inte tillåter registrering av religiös till-
hörighet. Det är en privatsak, inget som staten, eller någon annan, får kräva uppgifter på.” 
(Göth, Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.103) 

4.1.3. Islam 
När det kommer till att beskriva islam är det vanligt att läroboksförfattarna, i detta 
fall Börje Ring, fokuserar på islam och dess roll i samhället, att den är närvarande 
och blir allt mer synlig. Detta visar på en allt mer offentlig roll för islam. 

”I takt med att antalet muslimer i Sverige stigit, har också kunskapen om islam ökat. Om vi 
jämför men 1970, då det fanns cirka 9000 muslimer i Sverige, var kunskapen om islam sämre 
än idag. Få kände till fastan under månaden Ramadan till exempel och islam nämndes mycket 
begränsat i läroböckerna. Idag är islam en viktig del av det svenska samhället och muslimska 
högtider är kända för många.” (Ring, 2012, s.122) 
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De beskrivs även hur muslimska grupper har politiska ambitioner. Vilket fram-
ställer både religionen som offentlig och en del av dess utövare som anser att re-
ligionen ska ta plats i det offentliga. Som detta citat ur Religion-helt enkelt. 

”De olika muslimska grupperna i Sverige har mycket gemensamt men det finns också mot-
sättningar. De kan ha politiska undertoner som uttrycks i religiösa motsättningar.” (Ring, 
2012, s.122) 

 
Det finns en tendens när det kommer till att beskriva vad vissa hävdar vara den 
centrala läran, det vill säga de fem grundpelarna och det är att de är något som 
ständigt närvarar i en muslims vardagliga liv och hänger med en jämt och ständigt 
detta kategoriseras därför som offentligt. 

”Inom en stor del av Islam talar man om fem religiösa plikter, som ibland kallas de fem 
grundpelarna. Det är trosbekännelsen, bönerna, givandet, fastan och vallfärden. De kallas 
pelare eftersom de bär upp det islamska livet och utgör en grund för ett liv i Islam” (Göth, 
Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.120) 

 
Ring skriver även om att en av pelarna och dess vikt, nämligen välfärden, gör att 
vissa muslimer menar att Islams ideal är högst förenliga med det Svenska sam-
hällets. Detta i relation till de andra muslimska grupper som tycker att strikta 
islamistiska lagar ska gälla i ett samhälle och de som anser att religion är en pri-
vatsak.  

”Islamister (även kallade fundamentalister) menar att islam inte bara är en religion, utan 
också ett samhällssystem. Religion och samhälle är ett. Islamister kan hänvisa till den första 
muslimska tiden på 600-talet, då Muhammed fungerade som både religiös och politisk ledare. 

Den lag som enligt islamister ska styra är den muslimska lagen som heter sharia. Sharia-
lagen finns inte att finna i en enda lagbok, för den ser olika ut från land till land. Tolkningar 
av sharialagen påverkas ofta av landets kultur. 

Sekularister har motsatt uppfattning och hävdar att religion är en privatsak. De hänvisar 
till Koranen där det står att >>Tvång skall inte förekomma i trosfrågor.<< (Sura 2:256) 

En tredje grupp vill att islams tankar om fred och rättvisa ska påverka samhället, men det 
behöver inte ske med hjälp av ett muslimskt styre. Många muslimer anser exempelvis att 
Sverige, med sin välfärdspolitik, stämmer bra överens med muslimska ideal.” (Ring, 2012, 
s.146) 

 
Islam framställs ofta som en offentlig religion genom att den sätts i förhållande till 
ett land eller en stat. Till exempel skrivs det om i Religion 1 om muslimska länder 
vilket indikerar att islam i så fall är en del av samhället och att det något ytterst of-
fentligt. 

”I muslimska länder kallar en böneutropare till bön från ett torn på moskén. Tornet kallas för 
en minaret. Böneutropet är ett slags sång, och det är en särskild konst att kalla till bön.” (Göth, 
Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.123) 

 
Alla läroböcker tar upp att som muslim lever en med ständiga åtaganden i ens var-
dag, inte bara när det kommer till saker som de fem grundpelarna, utan även kläd-
regler och matregler vilket ställer religionen i ett ljus av offentlighet då det är nå-
got som dess anhängare ständigt tar med sig i vardagen och i möte med andra 
människor. Detta exempel faller därför inom kategorin offentlig. 

”Innehållet är av skiftande karaktär. Där finns först beskrivningar av Gud, av paradis och 
helvete och av händelser ur den bibliska historien. Men där finns också regler och lagar för 
vardagslivet, för moralen och för samhällets alla sidor.” (Mattson-Flennegård & Eriksson, 
2013, s.290) 
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4.1.4. Hinduism 
Hinduismen har den mest täckande beskrivningen, den framställs dels som ex-
tremt offentlig men också ytterst privat. Detta beror till stor del på kastsystemet 
och karmans centrala roll för religionen eftersom detta gör att religionen beskrivs 
till stor del utifrån både begreppen offentlig och privat. Här är ett exempel från 
Religion 1 för gymnasiet som ger en bild av religionen som offentlig. 

”Enligt hinduismens beskrivning av tillvaron finns fyra olika grupper av människor. Dessa 
grupper kallas varnas. Varje varna har sin Dharma, sin speciella uppgift och plikt.” (Göth, 
Lycken Rüter, Wirström, 2012, s.144) 

 
Detta citat kategoriseras som privat eftersom det berör den inre upplevelsen av re-
ligionen. 

”Den som går karma-yoga väljer att fokusera på att göra goda handlingar. Goda handlingar 
ger god karma. Karma-yoga leder till ett gott liv, men inte direkt till befrielse. Går man den 
vägen skapar man bättre förutsättningar i nästa liv att nå moksha.” (Göth, Lycken Rüter, 
Wirström, 2012, s.150) 

 
Samtliga läroböcker presenterar även begreppet Atman som en central del inom 
den Indiska religionen och som något som alla tror på och bär med sig genom li-
vet. Det är även denna essens av vad en människa är som ständigt följer med alla 
människor genom inte bara detta liv utan även genom alla tidigare och alla föl-
jande. Detta gör att en skulle kunna tolka hinduismen som en privat strävan efter 
att inte återfödas igen och uppgå i moksha. 

”Atman är ju en gnista av Brahman, Världssjälen, som allt levande innehåller och eftersom 
människan innehåller detta gudomliga är hon också helig. När kroppen dör, frigörs själen och 
vandrar vidare till en ny kropp och en ny existens.” (Mattsson-Flennegård & Eriksson, 2013, 
s. 133) 

 
Mattsson-Flennegård & Eriksson skriver om hur det hinduiska religiösa livet kan 
se ut i Sverige och återger då en mer privat bild av hur det kan gå till när en hindu 
praktiserar sin religion i en svensk kontext. 

”Hinduismen har en rad viktiga riter. Många av dessa riter utförs av hinduerna som lever i 
Sverige, medan andra anpassas, förändras eller väljs bort. Viktigast är pujan, som sker både 
i hemmet och i templet.” (Mattsson-Flennegård & Eriksson, 2013, s.142)   

 
Det stora utbudet av gudar bidrar till skapa en bild av hinduer som privata utövare 
av religionen då de det är ett individuellt val av vilken gud en visar hängivenhet 
till eller utför en puja för. 

”Det finns ett oräkneligt antal gudar inom hinduismen. Varje by kan ha sin lokala gud. Hin-
duerna kan dyrka flera gudar samtidigt, men vänder sig ofta till en gud som de anser sig stå 
nära. En gud kan också vara viktig vid ett visst tillfälle i livet, till exempel inför en resa, vid 
giftermål eller barnafödande.” (Jansson & Karlsson, 2012, s.129) 

 
Lika som att det finns många gudar vilket skapar en dimension av privathet finns 
även beskrivningar om att det finns fler än en väg för att nå moksha och vägen till 
sanningen. Detta skapar även ett val bland religionens anhängare och öppnar upp 
för mer individualism och privathet. 
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”I Bhagavadgita beskrivs tre vägar till frälsning. De används för att sammanfatta hinduismens 
olika frälsningsvägar även i nutiden. Vägarna visar hur hinduismen utvecklas över tiden och 
vidden av olika tankesätt som ryms inom den.” (Jansson & Karlsson, 2012, s.132) 

4.1.5. Buddhism 
Inom alla beskrivningar av buddhism, dess religion och de som praktiserar buddh-
ism dominerar en bild av buddhismen som en privat religion. När den nämns i för-
hållande till samhällen/stater så pratas det om att befolkningen är buddhistisk sna-
rare än att det är ett buddhistiskt land. Exempel ur En Mosaik. 

”En människa vars lära eller religionsutövning på något sätt anknyter till Buddha kan kallas 
buddhist. De som är uppvuxna i länder med stor buddhistisk befolkning och som själva defi-
nierar sig som buddhister brukar räknas dit. 

Det finns omkring 386 miljoner buddhister runt om i världen, av vilka merparten bor i 
länder i södra och östra Asien, exempelvis i Sri Lanka, Burma, Thailand, Vietnam och Tibet” 
(Jansson & Karlsson, 2012, s.148) 

 
När buddhismens olika inriktningar beskrivs tenderar det vara skillnad mellan 
Therevada och Mahayana. Här är två exempel från Söka svar. Dessa beskriv-
ningar passar båda inom det privata även om Mahayana innehåller element av ci-
vilsamhället. 

”Therevada (de äldstes skola) betonar sitt bevarande av Buddhas ursprungliga lära. De menar 
att endast munkarna kan nå frälsning eftersom vägen dit kräver så stor självdisciplin.” (Matt-
son-Flennegård & Eriksson, 2013, s.155) 

”Mahayana (den stora farkosten) betraktas allmänt som mer öppen och folklig till sin karak-
tär. Alla, såväl munkar som lekmän, kan nå frälsning. Nirvana beskrivs som ett paradistill-
stånd och Buddha betraktas som en gudomlig frälsare. Man tillber dessutom så kallade 
bodhisattvas, människor som av medlidande med anda varelser lovat att inte inträda i nirvana 
förrän alla nått frälsning.” (Mattsson-Flennegård & Eriksson, 2013, s.156) 

 
Även Zen-buddhism nämns ofta, samt de på ett mer privat och själsligt inre sö-
kande. En mosaik.  

”Zenbuddhism utvecklades i Kina, men har fått störst betydelse i Japan. Kärnan består av 
meditation och tron att meditationen är vägen till insikt och upplysning.” (Jansson & Karls-
son, 2012, s.157) 

 
Jaget och självet är en av de mest centrala delarna enligt alla böcker. Närmare be-
stämt an-atman, vilket kan översättas till icke-jaget. Vad som menas med an-at-
man är att det ät något som finns i alla människor men som ständigt förändras, det 
är själen på sätt och vis, detta är en viktig det av den buddhistiska läran samt än 
ytterst privat sak. Här beskrivs an-atman i Religion 1. 

”Buddha talar om att människor har ett ”icke-jag”. Man kan likna människan med en flod: 
en och samma flod innehåller hela tiden nytt vatten. Det är inte samma flod du badar i två 
dagar i sträck, floden ser olika ut på olika ställe -  själva vattenflödet gör det till en flod men 
gör den samtidigt att denna flod ständigt förändras. Buddha kallar icke-jaget för an-atman, 
alltså motsatsen till det som i hinduismen kallas atman.” (Göth, Lycken Rüter, Wirström, 
2012, s.168) 

 
Buddhismen har inte officiellt några mat-eller klädregler även om det finns folk 
som väljer att följa vissa. Detta är något som gör utövandet av buddhism till något 
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individuellt och privat. Det ser olika ut för alla. Börje Ring beskriver på följande 
vis.  

”Buddhismen har inga matregler. Alkohol är inte bra, för det försvårar koncentrationsför-
mågan, men det är inte förbjudet. För munkar är det inte tillåtet att dricka alkohol och de 
flesta är vegetarianer, men det är inte ett krav. I buddhismen är grundtanken att visa respekt 
för allt levande och det har lett till att många är vegetarianer, men det finns många buddhister 
som äter kött.”  (Ring, 2012, s.185) 

4.2. Analys 
Resultatdelens citat ur läroböckerna kommer i denna del av studien att analyseras 
för att se hur de beskrivs analyserat med begreppen offentlig och privat. Detta ge-
nom att jag i resultatsdelen har kategoriserat in beskrivningar av religionerna i hu-
vudkategorierna offentligt eller privat. Denna kategorisering har gjorts med hjälp 
av underkategorier där familjen, hemmet och jaget har kopplats till den privata sfä-
ren och staten (politik), samhället och vardagen har kopplats till den offentliga sfä-
ren. När civilsamhället kommit till uttryck har jag valt att placera det som privat 
utifrån Calhouns tolkning av det är något privat inom det offentliga. 
 
Först vill jag lyfta att alla religioner inte beskrivs lika mycket utifrån dessa begrepp. 
När läromedlen beskriver kristen tro och kristendomen görs det nästan övervägande 
med hjälp av historia om Jesus, vilket inte gör att det går att kategorisera religionen 
lika lätt som exempelvis islam och judendom som presenteras ofta i förhållande till 
vardagen och samhället. Till exempel så framställs det som att den religiösa tillhö-
righeten för en jude kan bli ett problem i Religion 1 (2012, s.73) när en judisk person 
ska gå på restaurang eftersom hen inte kan säkert veta om kocken följt kosherreg-
lerna. Däremot så beskrivs det helt oproblematiskt för en att vara kristen i det var-
dagliga livet eftersom de inte har några matregler att följa. (Ring, 2012, s.92) 
 
När det kommer till om utövandet av en religion är privat eller offentligt, kan vi se 
att svaret skiljer sig från religion till religion samt att frågan relaterar starkt till res-
ten av analysfrågorna huruvida religion i sig själv framställs som något offentligt 
eller privat, påverkas utövarens vardagliga liv av dess religiositet, hur beskrivs den 
religiösa upplevelsen. Detta på grund av att alla dessa frågor hör ihop, en kan i 
läroböckerna vilja förstå hur religionen fungerar genom att se hur människorna som 
följer den tillämpar den i sin vardag eller hur de upplever religionen själva. Här kan 
vi se att Islam och Judendom främst framställs som offentlig medan Kristendom 
och Buddhism tenderar att porträtteras som övervägande privata. Hinduismen sin 
tur faller inom båda kategorierna och går inte riktigt att kategorisera lika lätt då den 
beskrivs har vara både offentliga och privat.  
 
Detta kan exemplifieras i hur läroböckerna beskriver det som att muslimers och 
judars utövande av religion har stor påverkan på deras dagliga liv medan tron hos 
en kristen, buddhist eller hindu mer influerar deras liv istället för att dikterar det. 
Vad som menas med detta är att muslimer och judar porträtteras genom att beskriva 
hur de ibland måste avstå från saker i vardagen eller att vardagen kan bli problema-
tisk för dem i och med deras religion. Däremot beskriver läroböckerna snarare hur 
det finns vissa saker en hindu, kristen, och buddhist lever efter, som till exempel att 
inte döda eller vara god mot ens nästa. Detta är saker som inte är specifikt karak-
täristiska för just dessa religioner på samma sätt som hur en muslim eller jude avstår 
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från att äta fläskkött eller avstår från att gå på en restaurang för de inte kan vara 
säkra på att maten de där skulle ta del av vore halal eller kosher. Däremot bär en 
hindu med sig en del av sin religion ständigt i det vardagliga livet, nämligen sitt 
kast. 
 
I de följande styckena kommer en mer utförlig individuell analys av varje religion 
att presenteras som förklarar varför de är kategoriserade utifrån de begrepp som de 
är kategoriserade.  
 
När beskrivningar av islam ges som religion är det ofta att det är något en alltid bär 
med sig. Kärnan av koranen, deras heliga skrift beskrivs som regler för hur en mus-
lim ska leva det vardagliga livet (Mattson-Flennegård & Eriksson, 2013, s.290). 
Dessutom finns det många fall av att religionen beskrivs som närvarande i sam-
hället. Ett exempel är ut Religion-helt enkelt där Börje Ring beskriver hur islam är 
en integrerad del av det svenska samhället (Ring, 2012, s.122). Samt finns det 
många fall där länder beskrivs som muslimska, det innebär att i dessa länder har 
islam en roll inom det politiska livet vilket gör religion offentlig. Det finns även 
instanser där det nämns att muslimer ser muslimska ideal högts förenliga med 
främst det svenska samhället och dess välfärdspolitik, detta är en beskrivning i lär-
oböcker av en offentlig närvaro av islam i främst andra länder men även det svenska 
samhället.  
 
Judendomen beskriv även den i läroböckerna som offentlig, detta på grund av att 
den judiska identiteten och det judiska folket hela tiden framförhålls som det vik-
tigaste. Ett exempel är hur Börje Ring beskriver att det är vanligt att en judisk per-
son sätter sin judiska identitet först. På detta sätt är en jude alltid jude i alla sam-
manhang (Ring, 2012, s.56). En annan faktor som bidrar till att judendomen fram-
ställs som offentlig är att den beskrivs många gånger som mer än ett trossystem, det 
beskrivs även som ett sätt att leva i och med att det finns 613 regler som en jude bör 
följa i vardagen, dock poängteras det att inte alla judar följer alla dessa regler. Detta 
ger en offentlig bild av judendomen som religion då den bör vara närvarande i var-
dagslivet. Dock görs det skillnad på hur religionen och utövandet av den ser ut för 
kvinnor och män, män beskrivs ha en offentlig religiositet medan kvinnor är mer 
naturligt religiösa och behöver endast utrycka sin religiositet i hemmet inom den 
privata sfären, detta beskriver Börje Ring i Religion-helt enkelt (Ring, 2012, s.63). 
En sak som är utmärkande däremot är hur judendom endast en gång sätt i relation 
till en politisk roll och detta är när staten Israel beskrivs i böckerna. Däremot ligger 
som tidigare nämnt det utmärkande offentliga i att läroböckerna beskriver den ju-
diska tron genom att i många fall påverkar en judisk persons vardag samt att en jude 
är alltid en jude i alla sammanhang i och med vikten av den judiska identiteten.  
 
När det kommer till hinduismen tar samtliga läromedel upp kastsystemet som en 
viktig del av religionen och hur det i vissa fall har offentliga implikationer. Det 
beskrivs som något som många gånger direkt påverkar en hindus vardag, dock då 
främst i en indisk kontext, detta genom att en hindu inte kan gör precis som hen vill 
på grund av sitt kast, exempelvis kan hen inte äta vilken mat som helst eller gifta 
sig med vem som helst. Läroböckerna ger en bild av att hinduismen i sig självt har 
ett form av samhällssystem integrerat i sig i och med kastsystemet, som att hindu-
ismen har ett integrerat religiöst klassamhälle. Däremot är beskrivningen den hin-
duiska religiositeten i en svensk kontext privat då religionen beskrivs utövas primärt 
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i hemmet och den intima sfären. Den religiösa upplevelsen beskrivs som en inre 
upplevelse som endast berör individen och ett aktivt utövande av religionen som 
något mer privat då det handlar mer om att handla rätt i livet för ens privata vinning 
i ens nästa liv samt att den individuella tron är viktig. 
 
När det kommer till kristendom beskrivs den främst som privat, det finns enstaka 
undantag, dessa är begränsade till katolicismen och hur påven är ledare i Vatikanen 
eller historia då kristendomen beskrivs ha haft betydande politisk makt i många 
länder. Dock är detta undantag som bekräftar att kristendom i regel beskrivs som 
privat, särskilt i en modern och vardaglig kontext. Det mest utmärkande är hur det 
tas avstånd ifrån att den kristna tron har några levnadsregler, i Religion-helt enkelt 
görs detta i historisk relation till judendom (2012, s.92). Religionen beskrivs däre-
mot många gånger som en integrerad del av det svenska samhället, till exempel i 
En mosaik där det förklaras att även om inte religionen inte längre har samma offi-
ciella roll i det svenska samhället, så går det ändå till viss del att säga att de som 
bor i landet är kristna eftersom landet har sådan stark historisk koppling till sam-
hällets kultur. (2011, s.91) Däremot poängterar alla läroböcker att Sverige idag är 
ett sekulärt samhälle, detta genom att differentiering har skett i landet. Religionen 
och dess utövande framställs privat, på olika sätt, i Söka svar beskrivs det hur det 
kan ses som en inre strävan hur människan måste sträva efter att göra gott istället 
för att följa ondskan som finns i världen (2013, s.258) och i En mosaik beskrivs det 
hur en kan komma in i kyrkan för att få lugn och ro och be eller tända ett ljus (2011, 
s.91). Dessa bilder av agerande ger en bild av att utöva kristen tro sker inom den 
privata sfären. Bilden av kristendomen som en välgörande i och med välgörenhet 
är även den vanlig. Dock ger dessa beskrivningar inte bilden av kristendomen som 
en offentlig religion då det ske på eget privat initiativ och istället passar i i kategorin 
civilsamhälle (Mattsson-Flennegård & Eriksson, 2013, s.260). Det är även endast i 
kristendomskapitlen som religion uttryckligen beskrivs som en privatsak vilket är 
värt att uppmärksamma.  
 
Buddhismen är den religion som nästan exklusivt beskrivs med privata beskriv-
ningar av vad religionen är. I en mosaik väljer författarna att skriva att det finns 
länder med buddhistisk befolkning snarare än att skriva att ett land är buddhistiskt 
vilket gör att författarna gör en tydlig skillnad mellan att det inte är samhället som 
är buddhistiskt som hur det finns muslimska länder utan att endast folket är budd-
hister, vilket ger en bild av att de menar att religionen är något som är en angelä-
genhet för den individuella personen (Jansson & Karlsson, 2011, s.148). Fokus 
inom religionen ligger även på meditation och att själv uppnå nirvana. Det centrala 
inom läran är även vad buddhister kallat an-atman vilket skulle kunna liknas vid 
människans själv även om idéen av vad själen är skiljer sig från till exempel hindu-
isk eller kristen tro. Även om an-atman översätts till icke-jaget så är det en privat 
angelägenhet som endast en själv kan påverka vilket är centralt inom buddhismen i 
och med idéen om karma och vikten av rätt handlande av individen. Detta tillsam-
mans producerar framställningar av religionen som privat där det viktigaste är att 
en ser till att själv handla rätt. Den buddhistiska tro och att praktisera buddhism 
beskriv som det mest privata av samtliga religioner att utöva. Detta genom att utö-
vandet av buddhism beskrivs som en inre själslig strävan efter att nå nirvana genom 
meditation och goda handlingar i det vardagliga livet, inte genom grandiosa hand-
lingar som drabbar det offentliga livet. De få gånger buddhism sätt i relation till mer 
än en person är när beskrivningar av mahayanabuddhism ges, då talas det om att 
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det finns lärda som uppnått nirvana men väljer att stanna kvar i jordelivet för att 
hjälpa sina medmänniskor att uppnå nirvana, detta faller dock inom kategorin för 
civilsamhället då det är något som sker inom det offentliga men på ett privat ini-
tiativ. 

4.3. Slutsatser 
I detta kapitel kommer de svar som studien resulterat i med utgång i studiens fråge-
ställningar att presenteras. 
 
Denna studies syfte att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av hur fyra läro-
böcker framställer de 5 världsreligionerna i förhållande till begreppen offentligt och 
privat vilka var definierade med hjälp av Craig Calhouns tolkning av den offentliga 
sfären, samt José Casanovas Republican-virtue modell och dess definition av vad 
som är offentligt och privat. Frågeställningen som jag arbetat utifrån är: 
 

§ Hur framställs de fem världsreligionerna, analyserade med begreppen of-
fentlig och privat i materialet? 

§ Hur kan bilden av de olika religionerna i materialet förstås utifrån José 
Casanovas teorier om religionens förändrade roll i samhället?  

 
När jag har undersökt läroböckerna har det uppenbarats för mig att olika religioner 
tillskrivs egenskaper och idéer som ger en bild av religionerna som passar mer in i 
antingen kategorin offentlig eller privat. Samtliga läroböckerna tenderar även att 
tillskriva samma religion samma kategori. I vissa fall ges en mer mångfacetterad 
bild av en religion, då beskrivs en religion med hjälp av både kategorin offentlig 
samt privat. En annan sak som är värt att uppmärksamma är att ingen av samtliga 
läroböcker gör anspråk på att presentera den absoluta bilden av någon religion ge-
nom skrivningar som ”vissa går i kyrkan varje dag, andra endast på söndagar”. 
Detta resulterar i att alla böcker ger en bild av att individens religiösa identitet och 
tillhörighet är något som ser olika ut från person till person, det vill säga något 
privat. Däremot kan den religiösa identiteten kan komma till utryck offentligt ef-
tersom religionen har regler eller liknande som kan påverka personens vardag på 
ett märkbart sätt. Islam och judendom är de religioner som framställs som mest 
offentlig då de många gånger sätts i relation till samhället, exempelvis hur en skulle 
kunna kombinera islam med svenska ideal eller att det finns muslimska länder vil-
ket indikerar att islam i vissa länder har en politisk roll. Eller hur den judiska iden-
titeten beskrivs vara det viktigaste för en jude i alla sammanhang samt hur den re-
ligiösa tro påverkar dess vardag. Bilden som ges av hinduismen är ofta dubbel. Det 
beror på hur kastsystemet beskrivs och hur det påverkar hinduers vardag. Samtidigt 
som en bild ges av hur den religiösa upplevelsen för en hindu är privat och att det 
privata är mycket viktig inom religionen i och med centrala begrepp som karma och 
atman. Kristendomen är den religion som framställs på flest varierande sätt, vissa 
menar att det är något privat och att religionen utövas i det privata genom att gå 
undan i kyrkan medan andra skriver om hur den har haft en dominerande roll i 
många samhällen och hur en skulle kunna kalla länder kristna även om kristendo-
men inte längre har någon officiell makt i de länderna längre, särskilt inte i Sverige. 
En skulle kunna säga att kristendomen beskrivs som samhällets ”helige ande” i att 
den är bakgrunden till varför det ser ut som det gör i många länder men ändå inte 
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synligt närvarande. Buddhism är den religion som framställs som mest privat. Det 
finns dock ett tillfälle i alla böcker där något som lämnar det privata beskrivs och 
detta är när inriktningen mahayana diskuteras. Beskrivningarna av mahayana änd-
rar dock inte bilden av privat då de endast ger en bild av att inom religionen finns 
det en dimension av civilsamhälle. Annars ligger fokus på meditation, karma, an-
atman och den själsliga upplevelsen inom buddhismen.  
 
Kopplar vi dessa bilder av de fem världsreligionerna från läroböckerna kan vi se att 
det inte går att ge en bild som stämmer helt överens med antingen Casanovas de-
privatiseringsteori eller sekulariseringsteorin. Vissa religioner framställs som of-
fentlig medan andra framställs som privata. Islam och judendom framställs som 
övervägande offentliga. Däremot sätts endast Islam i en kontext av de-privatisering, 
det vill säga att den kommit till offentligheten från det privata. Detta är däremot en 
form av de-privatisering som skiljer sig från den Casanova formulerar. Istället för 
att ha vuxit fram ur civilsamhället för att fylla en funktion så beskrivs Islam ha vuxit 
fram och tagit plats i offentligheten som ett resultat av att det har inkommit fler 
muslimer i det svenska samhället. Detta skulle kunna ge uppfattningen hos läsaren 
av läroböcker att Islam inte är förenlig med det svenska samhället där religion som 
privatsak beskrivs vara norm. Judendomen beskrivs inte ha de-privatiserats på 
samma sätt i en svensk kontext då den länge funnits som offentligt identifierad. 
Bilden av hinduismen skiftar även den mellan kontexter, från att vara offentlig i 
Indien men privat i Sverige vilket säger oss att i en svensk kontext så stämmer se-
kulariseringsteorin och religionen är något privat medan i en Indisk kontext så är 
religionen offentlig, dock inte de-privatiserad eftersom den aldrig beskrivs ha varit 
privat i Indien. Beskrivningar av kristendom och buddhism däremot stämmer bättre 
överens med sekulariseringsteorin i att de är differentierade och att dessa religioner 
är privata. De framställs som mer sekulariserade livsåskådningar. Buddhismen 
framställs även inte ha något större roll inom samhällen på en politisk nivå vilket 
kristendomen många gånger framställs ha i och med dess historiska ställning inom 
vissa samhällen. Det görs även skillnad på religioner från land till land där inom en 
svensk kontext kristendom, buddhism och hinduism framställs som något privat 
medan islam och judendom kan vara mer framträdande och komma till yttring i det 
offentliga. Samtliga böcker poängterar att i Sverige är religion en privatsak.  
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer olika aspekter av uppsatsarbetet att diskuteras. 
Teori och metod kommer att diskuteras sett till hur de har fungerat under arbetets 
gång. En annan del detta kapitel kommer lyfta är vad denna studie har bidragit 
inom fältet för forskning av läroböcker.  

5.1. Teoretisk reflektion 
De teorier som har används i denna studie har fungerat olika bra och varit olika 
mätbara. Dels så har tendenser att beskriva religioner som offentliga eller privata 
sätt olika ut. En del religioner har beskrivits med dessa begrepp mer än andra. Stora 
delar av texterna om religionerna har även inte kunnat studeras utifrån dess begrepp 
då mycket av materialet har handlat om religionernas historia eller heliga skrifter 
där det inte alla gånger kunna gått att utläsa huruvida det kan klassas som privat 
eller offentligt. Sett till Casanovas teori om de-privatisering har jag sett att den inte 
går att applicera i en svensk kontext då författarna alltid poängterat att i Sverige är 
religion en privatsak vilket går emot de-privatiseringsteorin. Dock förekommer det 
exempel av att Islam som religion har vuxit inom det offentliga Sverige vilket är 
förenligt med de-privatiseringsteorin. 

5.2. Metodisk reflektion 
Att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys har visat sig fungera bra i förhål-
lande till det material som har studerats. Detta på grund av att jag kunna gått in på 
djupet av dessa böcker och studera dem i detalj hur de religioner som privata eller 
offentliga. En kvantitativ studie hade kunna genomförts och kunna breddat vad som 
studerats på så sätt att den kunna studerat fler livsåskådningar eller fler läroböcker. 
En kvantitativ studie hade däremot inte kunna gått på djupet på samma sätt som 
denna studie har kunna gjort och på så sätt inte kunna utläsa tendenser på samma 
detaljnivå som en kvalitativ. 

5.3. Empirisk reflektion   
Ser vi till tidigare forskning kan vi se att de resultat som denna studie genererat 
liknar tidigare forskning på många sätt. Framställningen av Islam tenderar att vara 
negativa i det avseende att Islam och dess värderingar står i konflikt med det 
svenska samhället, inte helt olikt hur Härenstam ser att massmedia i väst ”miss-
handlar” Islam genom negativa porträtteringar samt hur Islam inom skolböcker un-
der 1900-talet tenderar att vara negativa(Härenstam, 1993). Studien har även visat 
hur religioner inte alltid beskrivs under samma premisser, vissa beskrivs som of-
fentliga medan andra beskrivs som privata. Detta visar på att begreppet religion 
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inte fungerar i alla sammanhang och inte är förenlig med alla religioner eftersom 
det försöker förklara något som inte alltid ser likadant ut, detta inte helt olikt vad 
Bergdahl (2009) visade i sin studie och von Brömssen (2009) i sin att begreppet 
religion är för normativt att kunna appliceras på alla de livsåskådningar som faller 
under begreppet religion. 

5.4. Bidrag 
Denna studie är ett bidrag i forskningen om läroböcker och dess framställning av 
religioner på så sätt att det tidigare inte gjorts någon forskning på hur religioner i 
läroböcker, beskrivs utifrån begreppen offentligt och privat. Denna studie har 
kunna visat på hur religionerna genom läroböcker tenderar att porträtteras olika. 
Exempelvis så har denna studie visat hur buddhism och kristendom framställs som 
två privata och oproblematiska religioner som är lätta att förena med det svenska 
samhället medan Islam däremot beskrivs med en offentlig närvaro inte inom endast 
muslimska länders samhällen utan även det svenska. Dessutom beskrivs det var-
dagliga livet i viss mån kunna vara problematiskt för både muslimer och judar i 
och med att deras religiositet beskrivs som närvarande och offentlig i alla samman-
hang av det vardagliga livet. Detta exemplifieras i läroböckerna med att de inte kan 
äta på vilken restaurang om helt på grund av deras religion.  

5.5. Avslutande reflektion 
En intressant sak som jag upptäckt i läroböckerna jag studerat har varit att det på 
många sätt gjorts skillnad på religiöst utövande och tro i kulturella kontexter. Ex-
empelvis så har religionerna majoriteterna av gångerna de beskrivits gjorts så uti-
från en svensk kontext eller en västerländskkontext. Det har förkommit i böckerna 
att en religion har observerats utifrån ett icke-svenskt eller icke-västerländskt per-
spektiv i vilket det har poängterats att det religiösa livet skiljer sig olika länder samt 
mellan öst och väst. Det vore därför intressant att göra en mer omfattande studie på 
ämnet för att se hur religioner framställs i svenska läroböcker utifrån olika kultu-
rella kontexter och vilken skillnad som görs när dessa beskrivs. Det vill säga görs 
det skillnad på det religiösa livet inom de olika religionerna, beroende på den kul-
turella kontexten.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har vart att med en kvalitativ innehållsanalys studera 4 
läroböcker för gymnasiekursen Religionskunskap 1 för att se hur de 5 världsrelig-
ionerna beskrivits utifrån begreppen offentlig eller privat. Dessa begrepp är utveck-
lade med hjälp av José Casanovas Republican-virtue modell vilket är en uppdelning 
av det privata och offentliga, samt Craig Calhouns tolkning av den offentliga sfären. 
Resultatet har sedan satts i relation till sekulariseringsteorin och de-privatiserings-
teorin för att se vilken av dessa teorier som resultatet stärker. Slutsatsen blev de 
studerade läroböckerna beskriver religionerna på olika sätt sett till begreppen of-
fentligt och privat. Kristendom och Buddhism beskrev som övervägande privata 
medan Islam och Judendom framställdes som övervägande offentlig. Hinduismen 
däremot är mer svårplacerade då de beskrevs på ett sätt som passar in i båda kate-
gorierna.  



 32 

Referenser 

Andersen, P.B., Dahlgren, C., Johannesson, S. & Otterbeck, J. (red.) (2006). Religion, skole og kul-
turel integration i Danmark og Sverige. København: Museum Tusculanums Forlag/Københavns 
universitet. 

 
Axner, M. (2013). Public religions in Swedish media: a study of religious actors on three newspaper 

debate pages 2001-2011. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2013. Uppsala. 
 
Berger, P.L., Woodhead, L., Heelas, P. & Martin, D. (red.) (2001). Peter Berger and the study of 

religion. New York: Routledge. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Calhoun, C.J. (red.) (1992). Habermas and the public sphere. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
 
Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Göth, L., Lycken Rüter, K. & Wirström, V. (2012). Religion: för gymnasiet. 1. (1. uppl.) Stockholm: 

Natur & kultur. 
 
Härenstam, K. (1993). Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. 

Diss. Göteborg : Univ.. Göteborg. 
 
Härenstam, K. (2000). Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap. 

Lund: Studentlitteratur. 
 
Jansson, O. & Karlsson, L. (2012). En mosaik. Religionskunskap. 1. (2. uppl.) Stockholm: Bonnier 

utbildning. 
 
Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mattsson Flennegård, M. & Eriksson, L. (2013). Söka svar: religionskunskap kurs 1. (3., utök. uppl.) 

Stockholm: Liber. 
 
Ring, B. (2012). Religion - helt enkelt. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Von Brömssen, K. Time and ’the other/s’, Scientism and Gender-Statements: Discourses on Reli-

gion in a Swedish ’Multi-Cultural’ School (2009) i Roos, L. & Berglund, J. (red.) (2009). Your 
heritage and mine: teaching in a multi-religious classroom. Uppsala: [Religionshistoriska av-
delningen, Uppsala universitet].  

Elektroniska källor 
 
Michael H. Romanowski (2003) Religion in Contemporary U.S. History Textbooks, The Social 

Studies, 94:1, 29-34, DOI: 10.1080/00220973.1945.11019963 (2016-05-18) 
 
 
 


