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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate how the concept of religion is constructed as a 

category in Swedish textbooks from the 1970s until the 1990s. The method consisted of a 

qualitative approach and Fairclough´s three-dimensional model with the three levels: text, 

discursive practice and social practice. Six Swedish textbooks for secondary school have been 

examined with the analysis tool modality. The results from the study show how religion was 

constructed as a timeless phenomenon, which can be traced through the history of mankind. 

Throughout the whole study period, human beings were described as being able to reach an inner 

contact with a higher power through an external action such as prayer. In the study, human 

life issues were constructed as an eternal need and religion was explained to extinguish these 

needs. 
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1. Inledning 

Enligt Karin Kittelman Flensner har det svenska religionskunskapsämnets centrala funktion, 

utifrån ett historiskt perspektiv, varit traditionsförmedling och normöverföring där utvecklingen 

gått från ett homogent kristet enhetssamhälle till ett kulturellt och religiöst pluralistiskt samhälle.1 

I Sverige är ämnet ickekonfessionellt sedan 1960-talet vilket skiljer sig mot ett flertal andra 

länders religionsundervisning och möjliggör mångfaldiga åsikter att träda fram i klassrummet.2 

Enligt kritiska religionsforskare som Brent Nongbri och Eva Hellman finns det hos de flesta 

människor idag en viss uppfattning och en i många fall outtalad förförståelse kring begreppet 

religion.3 I denna allmänt förekommande förförståelse finns en uppfattning om att religion är ett 

fenomen vilket karakteriseras som oföränderligt, universellt och ändlöst. Religionsbegreppet är en 

heterogen konstruktion som formats under mer än 2000 år och det råder inte någon konsensus i 

akademin om dess egentliga innebörd.4 När jag ser tillbaka på min grundskoletid kommer jag ihåg 

hur läroböckerna var en sorts manual för lärarens undervisning. Detta verkar också vara i enlighet 

med dagens forskning om läroböcker, där man menar att läroboken fortfarande inom no-, so- 

och språkämnen har en ledande funktion i dagens undervisning.5 Detta visar den centrala roll 

läroböcker har inom utbildningsväsendet och hur de kan ha ett stort inflytande på elevers 

inlärning av kunskaper samt om hur religion ska definieras. Undersökningar av läroböcker är 

därmed angeläget då mycket av läroböckernas innehåll förmedlas till elever än idag. 

 

1.1. Problemformulering 

Om religion inte är en sammanhållen kategori, omöjlig att definiera universellt, blir det centralt 

att undersöka hur denna problematik hanterats i andra rum än det akademiska. I denna studie har 

jag valt att undersöka hur kategorin religion definierats i den svenska skolan. Detta blir intressant 

eftersom i offentliga dokument, såsom religionskunskapens kursplanearbete, är detta begrepp 

grunden för sådant arbete.6 När personer försöker att definiera begreppets innebörd kan olika 

																																																								
1 Kittelmann Flensner, Karin, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, Department of 
Literature, History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg, Diss. Göteborg: Göteborgs 
universitet, 2015, Göteborg, 2015, s. 275. 
2 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 276. 
3 Hellman, Eva, Vad är religion?: en disciplinteoretisk metastudie, Nya Doxa, Nora, 2011, s. 14. 
Nongbri, Brent, Before religion: a history of a modern concept, Yale University Press, New Haven, 2013, 
s. 7. 
4 Hellman, Eva, 2011, s. 14-15. 
5 Mattlar, Jörgen, Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-
2005), Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2008, Uppsala, 
2008, s. 20. 
6 Hellman, Eva, 2011, s. 15. 
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traditioner uteslutas.7 Den tidigare beskrivna förförståelsen om begreppet religion existerar hos 

läroboksförfattare.8 Därmed blir det angeläget att undersöka hur läroboksförfattare definierar 

religion eftersom beroende på hur man väljer att definiera begreppet kan det innebära att elever i 

klassrummet inte inkluderas. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta studium är att undersöka hur begreppet religion konstrueras som kategori i 

svenska läroböcker från 1970-talet till och med 1990-talet. I denna undersökning har 

högstadieläroböcker i religionskunskap granskats och utifrån 1969 (Lgr 69), 1980 (Lgr 80) samt 

1994 (Lpo 94) års läroplaner har källmaterialet valts ut för analys.  

 

Huvudfrågeställningen för denna undersökning är följande: 

 

• Hur konstrueras begreppet religion som kategori i svenska läroböcker från 1970-talet till 

och med 1990-talet? 

 

För att uppsatsens huvudfrågeställning ska kunna besvaras har studien använt sig av ett antal 

underfrågor samt för att avgränsa studien där vissa har en anknytning till den kritiska 

religionsteorin. Dessa är följande: 

 

• Hur definieras begreppet religion av läroboksförfattarna? 

• Hur konstrueras identiteter kopplat till begreppet religion?  

• Vad förklaras vara det karakteristiska inom begreppet religioner? 

• Vilka religioner ingår i världsreligionsbegreppet samt vad är explicit gemensamt för denna 

kategori enligt författarna? 

 

1.3 Källmaterial och avgränsning 

I denna undersökning kommer studieperioden avgränsas från och med 1969 års läroplan till och 

med 1994 års läroplan för grundskolan. 

Orsaken till att studien av läroböcker påbörjas i och med 1969 års läroplan beror på att ämnet 

kristendomskunskap ändrade namn till religionskunskap 1969 för grundskoleutbildningen.9 

																																																								
7 Hellman, Eva, 2011, s. 16-17. 
8 Hellman, Eva, 2011, s. 14. 
9 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 35. 
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Läroböcker före 1969 års läroplan har valts bort då jag inte fann definitioner av begreppet 

religion i läroböcker riktade mot 1962 års läroplan. Anledningar till att definitioner inte existerade 

kan bero på att det som skulle förmedlas till elever enligt kursplanen år 1962 skulle handla om 

bibelkunskap och kristendomens historia.10 Det blir därmed intressant att uttyda hur 

läroboksförfattarna väljer att definiera begreppet religion från och med 1969 års läroplan. Skälet 

till att denna undersökning kommer att analysera läroböcker till och med 1994 års läroplan beror 

på omfånget av en C-uppsats. De utvalda läroböckerna åsyftar läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och 

Lpo 94 för grundskolans högstadium i ämnet religionskunskap och två läroböcker har valts ut för 

varje läroplan. Läroböckerna har valts ut efter kriteriet att de tryckts ett år efter läroplanens 

införande.  

Under 1960-talet godkände riksdagen den allmänna grundskolans införande och folkskolan 

avskaffades i och med detta. Efter att läroplanen för grundskolan 1962 godkändes kom alla elever 

att gemensamt studera i den svenska obligatoriska grundskolan.11 Detta bör ge mer 

representativitet till denna undersökning eftersom ett ökat antal elever lär ha läst studiens valda 

läroböcker.  

Fokus i denna studie är på läroböcker och därmed har andra läromedel inte använts, 

exempelvis fördjupningsmaterial. När det gäller läroböckernas innehåll kommer inte uppgifter till 

eleverna analyseras samt bildtexter eftersom i denna C-uppsats finns inte utrymme att utföra en 

bildanalys. Av samma skäl har beskrivningar om skriftlösa religioner uteslutits från studien trots 

att dessa resultat skulle kunna gynna studien genom att påvisa problematiken mellan att vissa 

religioner har skrifter och vissa inte. Jag förstår att detta kan skapa en felaktig bild att enbart 

religioner som har skrift redovisas men i denna studie kommer enbart kategoriseringen av 

religioner som världsreligioner vara i fokus. För att öka studiens representativitet har jag försökt 

att finna de läroböcker som tryckts mest under studiens undersökningsperiod. I min kontakt med 

läroboksförlag har jag fått information om vilka läroböcker som trycktes mest och vilka 

läroböcker som dominerade på läroboksmarknaden vilket också bekräftades av förlagens 

konkurrenter. Dessa dominerande läroböcker har valts ut för analys men andra läroböcker har 

också inkluderats för att främja undersökningen samt har jag valt ut olika läroboksförfattare för 

varje bok. Primärkällorna är följande och benämns i studien för L1-L6: 

 

																																																								
10 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 34. 
11 Edgren, Johan, 2011, ”Folkskolan och grundskolan”, Utbildningshistoria: en introduktion, Larsson, 
Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 113-114. 
Larsson, Esbjörn, 2011, ”Utbildning och social klass”, Utbildningshistoria: en introduktion, Larsson, 
Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 303. 
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L1. Parrinder, Geoffrey, Religioner i vår tid: buddismen, hinduismen, islam, judendomen, naturfolkens 

religioner, Gummessons läromedel, Göteborg, 1970. 

L2. Lilja, Einar, Högstadiets religionskunskap. Åk 7-9, Faktabok, Gleerup, Lund, 1970. 

L3. Nylund, Bo & Wesslegård, Melker (red.), SAMS: samhälle, historia, religion, geografi [för högstadiet]. 

Religion. [Stadiebok], Esselte studium, Solna, 1989. 

L4. Husén, Lennart & Berg, Leif, Religion och liv: [högstadiet]. 1-3, Högstadieboken, Natur och kultur, 

Stockholm, 1991. 

L5. Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, Religionskunskap: kompakt : [för grundskolans senare 

årskurser], 2. uppl., Gleerup, Malmö, 1999. 

L6. Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, Religionsboken: en lärobok för grundskolans senare del, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 1999. 

 

1.4 Teori och metod 

Nedan går jag igenom uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilka grundas i Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys samt i de diskursanalytiska teoretikerna Marianne Jørgensens och Louise 

Phillips operationaliseringar av kritisk diskursanalys. Den kritiska religionsteorin redovisas och 

användningen av denna teori i den sociala praktiken kommer att redovisas i metoddelen samt 

uppsatsens metodologiska begrepp. 

 

1.4.1 Diskursanalys och socialkonstruktivism 

Jørgensen & Phillips förklarar att i diskursanalysen sammanlänkas teori och metod till en enhet.12 

Diskursanalys kan brukas i varierande typer av undersökningar inom ett flertal differentierade 

sociala områden. Enligt Jørgensen och Phillips råder inte någon direkt konsensus om hur 

begreppet diskurs ska definieras. Ändock ger författarna ett förslag på en definition av detta 

komplexa begrepp vilket är att en diskurs kan ses som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen(eller ett utsnitt av världen)”.13  

Diskursanalys är en del av det som går under den gemensamma benämningen 

socialkonstruktivism och är bara en av de differentierade angreppssätt som används inom 

socialkonstruktivismen. Jørgensen och Phillips beskriver fyra premisser vilka ingår i 

socialkonstruktivismens fält samt inom den kritiska diskursanalysen. Den första är att det inte 

existerar en objektiv sanning i den kunskap människan har om verkligheten. Människan 

kategoriserar världen för att få åtkomst till verkligheten vilket medför att vår kunskap om världen 

																																																								
12 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000. s. 10. 
13 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 7. 
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inte är en spegelbild av den. I premiss två menas att såsom människan ser på världen samt våra 

kunskaper om den är historiskt och kulturellt formade. Kampen om det som är sant och falskt 

beskrivs i premiss tre samt att utvecklandet av allmänna sanningar bestäms i den sociala 

interaktionen där kunskap produceras. Det är i de sociala processerna som människans 

världsuppfattning blir skapad och vidmakthållen. Den fjärde premissen är att sociala handlingar 

kan ses som onaturliga eller naturliga i en fastställd världsbild. Sociala konsekvenser är en effekt 

av att sanning och kunskap är socialt utformade.14  

 

1.4.2 Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough hör till den breda inriktningen av lingvister som utvecklade den kritiska 

diskursanalysen i Storbritannien och kritisk diskursanalys betecknar också de angreppssätt som 

utvecklats av Fairclough själv.15 Den sociala världen konstitueras av diskurser och utövandet av 

en diskurs är en form av social praktik men inom inriktningen kritisk diskursanalys blir också 

diskurs, av andra sociala praktiker, konstituerad och därmed reflekterar diskurs processer och 

sociala strukturer. De språkliga praktikerna påverkas av andra ”icke-språkliga” sociala praktiker.16 

En diskurs har tre funktioner. Den har inverkan på vår förståelse av samhället, på sociala 

identiteter samt på sociala relationer.17 I denna studie kommer ett fokus vara att uttyda vilka 

identiteter som konstrueras kopplat till religionsbegreppet. 

 

1.4.3 Kritisk religionsteori 

I denna uppsats kommer en kritisk religionsteori brukas från de postkoloniala författarna Brent 

Nongbris och Tomoko Masuzawas genealogier av religions-och världsreligionsbegreppet vilket 

kan förenas med ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt i analysen av begreppet religion. 

Inom den framträdande syn på religion som existerar hos många människor, representerar 

religion en andlig eller privat sfär där religion är skilt från historien, är tidlös och överskrider den 

värdsliga världen. Det existerar en dikotomi inom denna syn som benämns privat eller andligt där 

religion inte är politisk utan i stället är en del av det inre.18 Nongbri skriver att fenomenet religion 

av bland annat akademiker antas vara ett universellt mänskligt fenomen och ett element man kan 

																																																								
14 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 11-12. 
15 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 66. Boréus, Kristina, 2015, 
”Diskursanalys”, Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (Red.), 2.,[utök. 
och aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 179. 
16 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 25, 67-68, 73. Boréus, Kristina, 2015, 
s. 179. 
17 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 73. Boréus, Kristina, 2015, s. 179. 
18 Nongbri, Brent, 2013, s. 18-19. 
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finna i alla tider och kulturer. Nongbri förklarar vidare att isoleringen av det som benämns 

religion, separerat från ekonomi och politik, inte har varit en universell del i vår historia.19 

Nongbri hävdar att begreppet religion inte är ett forntida koncept utan ett modernt.20 Detta 

tankesätt är en del av en senare utveckling där man skiljer på ”religiöst” och ”sekulärt” och 

Nongbri förklarar att det som är en modern idé med detta tankesätt är när människor benämner 

något ”icke-religiöst” och något annat ”religiöst” vilket var obefintligt för de forntida 

människorna.21  

Forskaren Tomoko Mazusawa har gjort en genealogi av kategorin världsreligioner som en 

diskursiv praktik och utvecklandet av denna praktik som ett konceptuellt ramverk inom den 

europeiska akademin.22 Idag skiljs världsreligionerna från religioner som är ”inte-riktigt-världs-

religioner”, vilka är lokala icke-namns religioner.23  

 

1.4.4 Metod 

I denna del kommer Faircloughs tredimensionella modell att redovisas. Denna studie kommer 

använda sig av en kvalitativ metod för att analysera texternas konstruktion av begreppet religion. 

Framställningen av ett visst fenomen är ofta i fokus i diskursanalyser.24 Detta stämmer väl 

överens med undersökningens huvudfrågeställning. 

 

1.4.5 Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough har utvecklat en diskursanalys vilken benämns som Faircloughs tredimensionella 

modell, innehållande praktiska riktlinjer för att textens och diskursens nivå ska kunna analyseras. 

Analysen utförs på tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik.25 Först beskrivs 

analysverktyget modalitet, vilket använts i studiet av texten och sedan förklaras vad de två 

dimensionerna diskursiv praktik och social praktik innebär för denna uppsats. 

 

 

																																																								
19 Nongbri, Brent, 2013, s. 1-2. 
20 Nongbri, Brent, 2013, s. 12. 
21 Nongbri, Brent, 2013, s. 3-4. 
22 Masuzawa, Tomoko, The invention of world religions, or, How European universalism was preserved in the 
language of pluralism, University of Chicago Press, Chicago, 2005, s. 20. 
23 Masuzawa, Tomoko, 2005, s. 114. 
24 Krippendorff, Klaus, Content analysis: an introduction to its methodology, 2. ed., Sage, Thousand 
Oaks, Calif., 2004, s. 16. 
25 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 74. Taira, Teemu, ”Making Space for 
Discursive Study in Religious Studies”, Religion, vol. 43/no. 1, (2013), s. 30. Boréus, Kristina, 
2015, s. 180.  
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Text 

I dimensionen text undersöks textens egenskaper samt de formella drag som existerar i texten 

vilka språkligt konstruerar diskurser.26 I studiet av högstadieläroböcker kommer texternas innehåll 

analyseras utifrån analysverktyget modalitet eftersom detta kan ge kunskap om författarnas olika 

sanningsutlåtanden om religion. 

Sanning är en sorts modalitet. För att påvisa en viss grad av säkerhet i sitt uttalande kan en 

talare instämma fullständigt i detta.27 En läroboksförfattare skulle exempelvis kunna skriva att 

”religion handlar om tron på en högre makt” och därmed uttrycka en hög grad av modalitet i 

skrift. I en lärobok skulle också religion kunna beskrivas som ”kanske handlar begreppet religion 

lite om tron på gudomar” vilket för oss vidare till begreppet ”hedge”. I en sats kan ett påstående 

modereras vilket kallas för en ”hedge”, där ord som ”lite” eller ”liksom” används och när dessa 

ord används blir det ”låg affinitet” i uttalandet, alltså låg modalitet och påståendet hålls inte till 

fullo med av talaren.28 

 

Diskursiv praktik 

När den diskursiva praktiken ska analyseras, så studeras hur redan existerande diskurser har 

byggts vidare på av textförfattare i skapandet av deras text, samt att man fokuserar på hur 

föreliggande diskurser brukas av textmottagare i konsumtion och tolkning av texten.29  

Intertextualitet handlar om att författare inte kan undvika att använda sig av ord som använts 

förut och innebär att tidigare händelser byggs vidare på i kommunikativa händelser. Rådande 

diskurser kan förändras om man använder de på nya sätt.30  

Inom dimensionen diskursiv praktik har jag valt att enbart bruka mig av begreppet 

intertextualitet. Studieperioden, som tidigare nämnts, avgränsas från och med 1969 års läroplan 

till och med 1994 års läroplan, där två läroböcker valts ut för varje läroplan. De två första 

läroböckernas diskurser kommer att jämföras med de diskurser som existerar i läroböckerna 

riktade mot 1980 års läroplan och fram till läroböckerna riktade mot 1994 års läroplan. Genom 

begreppet intertextualitet kommer jag kunna uttyda hur läroboksförfattarna reproducerar 

varandras texter eller att en viss diskurs förändras vilket kan ge svar på hur begreppet religion 

som kategori konstruerats under studiens tidsperiod. 

																																																								
26 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 75. 
27 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 88. 
28 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 88. 
29 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 75. 
30 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 77-78. 
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Social praktik 

I den kritiska diskursanalysens slutliga steg ska man, efter att ha gjort en undersökning av texten 

som diskursiv praktik och som text, ställa dessa två i förhållande till den sociala praktikens nivå. I 

detta steg är tankesättet mer på en samhällsvetares nivå och kan innehålla en sociologisk teori.31 

När förhållandena mellan språkbruk och social praktik synliggjorts är den kritiska 

diskursanalysens väsentliga mål uppfyllt.32 

På grund av en C-uppsats omfång kommer inte en sociologisk undersökning också kunna 

utföras och därmed har jag valt att i den sociala praktikens nivå jämföra resultaten, från 

dimensionerna text och diskursiv praktik, med forskning som är skriven av Brent Nongbri, Karin 

Kittelman Flensner och Tomoko Masuzawa. Med hjälp av deras forskning kan jag försöka uttyda 

om studiens resultat förstärker den sociala praktiken eller om eventuella skillnader mot deras 

forskning återfinns i läroböckerna.  

 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Läromedelsforskning 

I avhandlingen Skolbokspropaganda skriven av Jörgen Mattlar, undersöks läroböcker i svenska som 

andraspråk och dessa läroböckers ideologiproduktion med fokus på representationer av tre 

kategorier vilka är klass, kön och etnicitet. Läroböckernas målgrupp är unga eller vuxna elever 

som migrerat till Sverige. Mattlar vill få kunskap om vilka värderingar och uppfattningar som 

förmedlas genom läroböckerna.33 I sina resultat menar Mattlar att det påvisas en ideologisk och 

politisk maktkamp i läroböckerna och han finner även olika dominerande värden som skapar ett 

”svensk-etniskt Vi”, i vilka religion kopplas ihop med dessa svenska värden.34 För att eleverna ska 

assimileras i det svenska samhället behöver de ha ett förhållande som är privat och sekulärt till 

religiositet och religion.35  

I Johan Wickströms avhandling från 2008 Våra förfäder var hedningar diskuteras med 

utgångspunkt i ett ideologikritiskt perspektiv, om den svenska folkskolans pedagogiska texters 

skildringar av den nordiska forntidens religion och samhälle. Avhandlingen undersöker även hur 

social tillhörighet, forntida etnicitet och religionen har klassificerats, konstruerats och blivit 

hierarkiserad i forntidsberättelser. Detta har kopplats till samhället där avhandlingens avgränsning 

																																																								
31 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 90. Boréus, Kristina, 2015, s. 180. 
32 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 76. 
33 Mattlar, Jörgen, 2008, s. 17, 24. 
34 Mattlar, Jörgen, 2008, s. 190-191. 
35 Mattlar, Jörgen, 2008, s. 114, 186. 
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är från år 1842 till år 1919.36 När det gäller skildringar och hanteringen av den nordiska religionen 

i den lutherska folkskolan, görs det med hjälp av den kristna trosläran med teologiska 

projiceringar på den forntida religionen.37 

I de ovan nämnda avhandlingarnas resultat existerar olika skildringar av religion i läromedel, 

dock har dessa inte undersökt hur begreppet religion konstrueras i svenska läroböcker under den 

tidsperiod denna C-uppsats omfattar. 

 

1.5.2 Klassrumsforskning 

Karin Kittelman Flensner har i sin religionsdidaktiska avhandling Religious Education in 

Contemporary Pluralistic Sweden undersökt konstruerandet av religionskunskapsämnet i 

klassrumspraktiken genom deltagande observationer på tre olika svenska gymnasieskolor. För att 

kunna uttyda hur religionskunskapsämnet socialt konstrueras har Flensner studerat vilka 

diskurser som uttalas gällande livsåskådningar och religion(er), på vilket sätt de uttalas samt vilka 

följder diskurserna får på skolämnets konstruktion.38  

I avhandlingens resultat gällande artikulerade diskursers innehåll om religion(er) och 

livsåskådning har Flensner funnit tre olika diskurser, vilka benämns sekularistisk diskurs, andlig 

diskurs och svenskhetsdiskurs.39 Den hegemoniska diskursen var den sekularistiska, vilken 

framträdde i diskussioner i alla de studerade klassrummen.40 I den sekularistiska diskursen menar 

Flensner att det som uttrycktes i klassrummen utmärktes av upplysningstidens idétradition. I 

diskursen finner Flensner bland annat att religion i det offentliga rummet helst inte skulle 

förekomma utan ansågs vara en privat angelägenhet och på grund av den dominans denna 

diskurs innehade uteslöts därmed uttryck om sin egen tro.41 Aspekter inom den andliga diskursen 

var bland annat att människan i alla samhällen och tider har försökt lösa de eviga frågorna och 

fortfarande har behov av att finna en mening samt att detta sågs som genuint mänskligt. Religion 

och religiositet existerar inom dessa termer av meningssökande.42 I den tredje diskursen, 

svenskhetsdiskursen, beskriver Flensner hur en diskurs med nationalistisk karakteristik ofta 

																																																								
36 Wickström, Johan, Våra förfäder var hedningar: nordisk forntid som myt i den svenska folkskolans 
pedagogiska texter fram till år 1919, Department of Theology, Uppsala University, Diss. Uppsala: 
Uppsala universitet, 2008, Uppsala, 2008, s. 1, 355-356, 359. 
37 Wickström, Johan, 2008, s. 357. 
38 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 21, 91. 
39 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 284, 294. 
40 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 107, 294. 
41 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 151, 287. 
42 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 193, 287-288. 
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förekom i klassrumspraktiken och där kristendomen sågs som Sveriges kulturarv av ett 

gemensamt nationellt kollektiv, ”Vi”.43  

Denna undersökning av religionsbegreppet i läroböcker kan komplettera Flensners studie 

även om läroböckerna är skrivna ett flertal årtionden före. Undersökningen kan påvisa likheter 

mellan läroböckernas uttalanden om religion och de diskussioner kring religion som fortfarande 

lever kvar i de studerade klassrummen undersökta av Flensner. Därmed kan denna studie visa 

hur bestämda sätt att tala om religion har varit och är existerande inom den svenska skolan. 

 
2. Bakgrund 

2.1 Kort översikt av religionsämnets utveckling 

Nedan följer en kort historisk översikt av det som kom att utkristallisera sig som 

religionskunskapsämnet, detta för att skapa en förståelse för läsaren om dess karaktär och 

historia. Den allmänna folkskolan etablerades i och med folkskolestadgan 1842 och efter 1882 års 

folkskolestadga infördes skolplikten. Innehållet i den förstnämnda folkskolestadgan var att biblisk 

historia och kristendomskunskap skulle ingå i utbildningen. De använda läromedlen i 

undervisningen var katekesen och Bibeln.44 

Efter påtryckningar från väckelserörelserna om krav för mer pluralism och kritik mot att 

Luthers katekes användes i undervisningen medförde detta att folkskolans ämnesnamn 

förändrades 1919 till Kristendom från att tidigare haft namnet Biblisk historia och katekes.45 I Sverige 

inrättades den allmänna grundskolan 1962 och namnet som ämnet fick var kristendomskunskap. 

I kursplanen från 1962 för den obligatoriska grundskolan infördes objektivitetskrav där 

religionsundervisningen inte längre skulle handla om undervisning i kristendom utan bedriva 

undervisning om religion. Samtidigt tydliggjordes det att eleverna behövde tillförskaffa sig 

kunskaper om sitt kulturarv eftersom en ökning skett när det gällde möten med andra kulturer, 

därav skulle Bibelkunskap och kyrkohistoria förmedlas till eleverna.46 Kristendomskunskap skulle 

senare, 1969, byta namn till religionskunskap och med 1969 års läroplan kom förändringar för 

ämnet. Religionskunskapens utgångspunkter i dess undervisning skulle härmed ha mer fokus på 

existentiella funderingar hos eleverna samt deras egna erfarenheter.47 

 

 

																																																								
43 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 197-198. 
44 Edgren, Henrik, 2011, s. 105-106. 
45 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 279-280. 
46 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 33-34, 280. 
47 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 35. 
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3. Undersökningen 

3.1 Introducerande sammanfattning 

I undersökningen har jag analyserat sanningsutlåtanden om religion med hjälp av analysverktyget 

modalitet, där läroböckerna är uppdelade i tidsperioder utifrån Lgr 69:s, Lgr 80:s och Lpo 94:s 

införande. I undersökningen har ett antal underrubriker, i kursiv stil, använts för att en struktur 

ska kunna skapas för läsaren. Efter genomgång av de olika tidsperioderna redogörs för eventuella 

likheter för studiens hela tidsperiod under rubriken ”3.5 Översikt/förändring”, diskursiv praktik. 

 
3.2 1969 

3.2.1 L1 - Parrinder 

Religion 

I den första läroboken finns ett antal sanningsutlåtanden gällande begreppet religion och det 

första eleven möter är: 

 

Religion är något som angår oss alla. Den som säger sig inte ha någon religion har i alla fall en tro - tron på att det 
inte finns någon gud. Detta kan också betraktas som en form av religion.48 
 

I första meningen uttrycker sig författaren med en hög grad av modalitet eftersom denne inte 

utelämnar någon och författaren befäster sitt påstående när denne skriver är i stället för kan angå 

oss alla. Detta uttalande kan vara författarens sätt att försöka fånga elevens intresse samt ett 

försök att skapa ett gemensamt synsätt genom att bruka sig av ord som ”oss”. Alla omfattas av 

religion vilket författaren förklarar med att alla i alla fall har en tro, exempelvis en icke-gudstro 

och detta uttalande har hög modalitet. Ändock skriver författaren sedan med lägre modalitet, att 

en icke-gudstro kan ses som en form av religion. 

Enligt författaren måste denna lärobok i religionskunskap även överblicka geografi, konst, 

samhällskunskap och historia, på grund av att ”Religion har aldrig varit och är inte en isolerad 

företeelse”.49 Modaliteten är av hög grad där religion i dåtid aldrig har varit och inte heller i nutid är 

ett avskilt fenomen. 

Författaren förklarar att i studiet av religion är det centralt att inneha tålamod och tolerans 

eftersom religion handlar om något av det mest värdefulla som finns i livet. Författaren citerar 

poeten Yeats samt förklarar att i studiet av religion bör man vara försiktig eftersom de innersta 

																																																								
48 Parrinder, Geoffrey, Religioner i vår tid: buddismen, hinduismen, islam, judendomen, naturfolkens 
religioner, Gummessons läromedel, Göteborg, 1970, s. 3. 
49 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 3. 



	 15	

drömmarna hos människan rörs.50 Religion blir i detta fall en del av människans inre och uttrycks 

med hög modalitet. 

I läroboken finns även uttalanden om när religionen uppkom. Författaren skriver att ”Ingen 

vet när religionen uppstod,” men samtidigt väljer denne att sedan formulera ”men det är troligt 

att den i någon form är lika gammal som den mänskliga rasen själv”.51 I påståendets första del är 

utlåtandet av hög modalitet för att sedan med en lägre grad av modalitet uttala att det är troligt. 

Orden ”i någon form” hänsyftar till olika kvarlämningar från den äldre stenåldern vilka enligt 

författaren ger bevis för att när ”den första tänkande människan” anlände tog det inte lång tid 

innan denne kom att begrunda problemen med universum, döden och livet samt att dessa 

kvarlämningar är olika former av religion som utövats.52 

Författaren beskriver en sorts utvecklingstrappa som religionen kan ha:  

 

Man kanske kan säga att religionen har utvecklats från magik till tron på andar, för att sedan utvecklas till tron på 
flera gudar och så till sist tron på en enda gud.53 
 

Modaliteten i påståendet är av låg grad eftersom författaren i denna sats brukar sig av ordet 

kanske. Ändock existerar här en tanke att religionens slutsteg är tron på en enda gud. 

 
Religioner 

Författaren förklarar, med hög modalitet, att de så kallade stora religionerna grundats och letts av 

visa och stora tänkare. Vilka dessa stora religioner är förklaras inte mer utförligt än att alla dessa 

har sina rötter i Asien. De stora religionerna beskrivs även som att de expanderat åtskilt från 

varandra.54 Religionerna kan inte uppkomma av sig själv, utan deras utveckling vilar också på 

personligheter som frambringade något nytt och därmed blev inte religion under ett antal 

århundraden statisk. Inom andra religioner har det funnits ett mindre behov av en ledargestalt 

eller grundare vilket särskilt gällt Indien. Många av grundarna har varit reformatorer som ärvt 

vissa av förfädernas idéer och trosföreställningar men även utvecklat dem. 55 I dessa påståenden 

finns en hög grad av modalitet. Alla de stora religionerna har heliga böcker eller skrifter och med 

hög modalitet förklaras det att en religion utan skrifter upphör förr eller senare att existera.56  

																																																								
50 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 18. 
51 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 159. 
52 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 159. 
53 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 159. 
54 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 17-18, 52, 81.  
55 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 51-52. 
56 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 81. 
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Författaren beskriver religioner som ”En del religioner, men inte alla, använder någon form av 

trosbekännelse”, vilken används för att sammanfatta religionens lära.57 Modaliteten i detta 

påstående blir av låg modalitet på grund av ordvalen en del religioner. Några religioner är strängt 

nationella och några av världens största religioner har spridits av missionärer. Förståelsen av 

universums och det mänskliga livets mening beskrivs världens religioner vilja förmedla till de 

moderna människorna genom mission.58  

 
Människan och religion 

I läroboken påstås att ”Människan är en religiös varelse”.59 Påståendet har hög modalitet där 

möjligheten för en människa att inte vara en religiös varelse utesluts och identiteten blir därmed 

som en religiös varelse. Efter detta påstående menar författaren med hög modalitet att människan 

i sekler försökt att förstå sig själv samt universum. Författaren förklarar också att de som 

vanligtvis inte engagerar sig i någon religion, i sin ensamhet kan be när de är i en nödsituation 

eller funderar över ”livets stora frågor”.60 Denna mening har däremot inte hög modalitet 

eftersom ordet kan används. 

 
3.2.2 L2 – Lilja 
Religion 

I denna lärobok ger författaren generella utsagor om vilka svar religionen refererar till när det 

gäller livsfrågorna som den unge möter återkommande. Livsfrågorna handlar om meningen med 

livet och det finns flera olika svar på dem där människor antingen kan använda sig av sitt förnuft 

eller eftersträva en hemlighetsfull makt, Gud. De sistnämnda söker Gud, för att få framtidstro 

och trygghet vilket är det svar religionen ger.61 Detta påstående har hög modalitet. 

Författaren diskuterar även om människans gränsöverskridande tendens vilket verkar, låg modalitet, 

finnas i människans natur och religionen hjälper människan att överskrida gränsen.62 Religion 

existerar beroende på att den som sin grund har övertygelsen om existensen av en annan 

verklighet än den verklighet som våra sinnen och förnuft kan iaktta.63 Följande mening visar det 

råd religionen ger oss: 

 

																																																								
57 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 110. 
58 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 156-157. 
59 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 18.  
60 Parrinder, Geoffrey, 1970, s. 18. 
61 Lilja, Einar, Högstadiets religionskunskap. Åk 7-9, Faktabok, Gleerup, Lund, 1970, s. 14. 
62 Lilja, Einar, 1970, s. 211, 213. 
63 Lilja, Einar, 1970, s. 213. 
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Religionen råder oss att träda i förbindelse med denna andra verklighet, som den kallar gud, genom att bedja och 
genom att samla sinnet kring de gudomliga tingen i andakt och tillbedjan.64 
 

I denna mening finns en hög grad av modalitet från författarens sida där den andra verkligheten 

benämns som gud. I läroboken finns beskrivningar om monoteism och om polyteism som den 

vanligaste gudstron samt panteism.65 

Övertygelsen om en annan verklighet som upplevs med våra sinnen, beskrivs existera bland 

alla stammar och folk i världen. Denna andra verklighet beskrivs som en makt och det finns två 

olika förhållningssätt. Människor kan anpassa sig till den uppfattade viljan hos makten och i 

ödmjukhet böja sig inför den. Detta räknas som religion med hög modalitet. Författaren uttrycker 

också att makten brukar vi på svenska kalla för Gud. 66 Dessa ordval, som vi och på svenska, skapar 

en anknytning till eleven och en gemenskap om att ”vi” i Sverige namnger makten för gud. I det 

andra förhållningsättet skyddar sig människor med tabu mot makten på grund av rädsla. 

Förhållningsättet inbegrips som religion men med en lägre grad av modalitet. Efter dessa 

påståenden förklaras sedan, hög modalitet, att magin inte är religion utan att böja sig under viljan 

hos guden samt att vara ödmjuk är äkta religion.67 

 

Världsreligioner 

I läroboken får läsaren beskrivningar om världsreligionerna. Beskrivningarna har hög modalitet 

då de inkluderade religionerna är islam, kristendom och buddhism och dessa tre världsreligioner 

är ”bokreligioner”. Varför de benämns som världsreligioner beror på att de utanför sina 

ursprungsplatser förvärvat mångtaliga anhängare.68 

 

3.3 1980 

3.3.1 L3 - Nylund & Wesslegård 

Religion 

Författarna till denna lärobok förklarar att något av det som religion är, kanske kan förstås av de 

många människor som haft inre känslor av vördnad för livet och det storartade universum 

människan är en del av.69 Dessa känslor är, enligt författarna, nog ganska lika de känslor forntida 

																																																								
64 Lilja, Einar, 1970, s. 213. 
65 Lilja, Einar, 1970, s. 173. 
66 Lilja, Einar, 1970, s. 173. 
67 Lilja, Einar, 1970, s. 173-174. 
68 Lilja, Einar, 1970, s. 34, 197. 
69 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, ”Världsalltet, Mose, Jesus och Muhammed”, SAMS: 
samhälle, historia, religion, geografi [för högstadiet]. Religion. [Stadiebok], Nylund, Bo & Wesslegård, 
Melker (red.), Esselte studium, Solna, 1989, s. 9, 13. 
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människor fick inför himlen och stjärnorna.70 Modaliteten i det första påståendet är låg eftersom 

en människa med dessa inre känslor kanske kan ha en förståelse för delar av religionens innebörd 

om de känt denna vördnad. Det andra är också av låg modalitet på grund av att författarna 

använder ordet ganska. Författarna beskriver sedan vad religion grundas på kopplat till det 

förstnämnda påståendet: 

 

Religion bygger just på upplevelsen av något ofattbart stort eller underbart.71  
 

Modaliteten i påståendet är av hög grad där denna upplevelse hos människan blir vad religion 

bygger på. Författarna väljer sedan att bruka ordet heligt som uttryck för det mest fina man kan 

erfara. Helig definieras som att det kanske är något man inte får kränka och något som inger 

vördnad och tystnad.72 Författarna har en låg grad av modalitet i sitt uttalande. De tydliggör 

problematiken med ordet och hänvisar till en religionsforskare som menar att om något hålls för 

heligt av någon är denne religiös. Denna definition av religiös gör att man troligen, låg modalitet, 

kan fastslå att människor som har en icke-gudstro är religiösa.73 

Författarna skriver att vissa människor anser att det i vår natur finns inskrivet religiösa känslor 

och att religiositet inte kan undvikas av människan.74 Modaliteten är hög när det gäller religiösa 

känslor i människans natur. 

 

Religion och politik 

I läroboken beskrivs en religionsutveckling som ständigt skett i världshistorien och dessa utsagor 

har en hög grad av modalitet. När en ny religion har utformats innehåller den fastställda heliga 

skrifter, centrala ceremonier samt flertaliga anhängare och får därmed en politisk betydelse och 

en samhällsbevarande funktion. Författarna diskuterar hur detta är positivt men också kan, låg 

modalitet, sluta med att ett orättvist samhälle understöds av religionen.75 Främjandet och 

understödjandet av samhällets lagar och ordningar har varit en av de mest centrala uppgifterna 

för alla religioner. Man måste dock separera mellan religionens betydelse i det politiska livet och 

																																																								
70 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 4-5, 9. 
71 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 13. 
72 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 13. 
73 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 13. 
74 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, ”Religion idag - etik och kritik”, SAMS: samhälle, 
historia, religion, geografi [för högstadiet]. Religion. [Stadiebok], Nylund, Bo & Wesslegård, Melker (red.), 
Esselte studium, Solna, 1989, s. 269.	
75 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 272. 
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den innebörd som den religiösa tron har för individen eftersom ”Religionen lever på olika 

plan”.76 Dessa påståenden har hög modalitet. 

 

Typer av religion 

Författarna delar in religion i fem olika typer vilka existerat eller existerar eftersom uppfattningen 

av vad som är heligt kan vara differentierat bland människor.77 

I den första typen av religion benämner författarna denna tro som panteism där gud anses 

finnas i allt.78 I den andra typen av religion vördas en osynlig skapargud och uppfattningen kan 

vara att guden är teistisk eller monoteistisk.79 Tredje typen beskriver den tro på flera existerande 

gudar eller andliga makter som människor också haft. Dessa människor tror också på en högsta 

gud, en skapargud.80 I den fjärde typen av religion, moder jord, beskrivs den heliga jorden som 

modern för alla. Vördnad för naturen är ett tecken på denna tro.81 I den sista typen beskrivs tron 

på de döda som heliga och denna tro har existerat bland de flesta befolkningar och varit en del i 

religionens kärna.82 Påståendena om dessa typer har hög modalitet. 

 

Religioner 

I studiet av religioner hos olika folk menar författarna att det som kan benämnas kult eller dyrkan 

går att hitta varthän man är. ”Det betyder att människorna visar sina religiösa känslor genom en 

yttre handling”.83 Modaliteten i dessa påståenden är av hög grad förutom själva benämningen av 

det som existerar i olika folks religioner. Kulten beskrivs som synnerligen ofta innehålla offer.84 

Trots att det finns differentierade sätt att dyrka det heliga existerar ändå något gemensamt enligt 

författarna: 

 

Men det finns något som är gemensamt för all kult i alla religioner: Man ber. Man låter sitt eget inre, sin själ, 
”samtala” med en högre makt. Man upplever att man på så sätt kan få en inre kontakt med det heliga.85 
 

Dessa påståenden uttrycks med en hög grad av modalitet där alla religioner har något gemensamt 

vilket är bönen samt att en högre makt är i fokus som individens inre kommunicerar med. 

																																																								
76 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 273. 
77 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 13. 
78 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 13. 
79 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 14. 
80 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 14. 
81 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 15. 
82 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 15. 
83 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 16. 
84 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 17. 
85 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 17. 
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Författarna skriver sedan att det mest explicita tecknet på ”en religiös inställning hos människor” 

är nog bönen.86 Modaliteten i detta påstående är av lägre grad eftersom författarna använder sig 

av ordet nog.  

Existensen av en grundare är något som karakteriserade de flesta av de stora religionerna. 

Buddhismen, judendomen, islam och kristendomen beskrivs, med hög modalitet, ha en sådan 

person. Författarna förklarar att hinduismen inte har en grundare samt att övriga stora religioner 

även har en trosbekännelse.87 Alla religioner förklaras också ha religiösa högtider och fester samt 

att de har myter.88 Att välja asketens liv återfinns i många religioner och är något som är 

karakteristiskt för nästan alla religioner, hög modalitet. Asketens liv skildras som lika så rikt som 

ett liv bestående av pengar och framgång, då livets mening handlar om något annat.89 

 

Världsreligioner 

I läroboken finns få yttringar om världsreligionerna men islam och kristendom nämns vara 

världsreligioner. Samtidigt skriver författarna att det inom kristenheten och i de andra 

världsreligionerna existerar fundamentalistiska rörelser.90  

 

Människan och religion 

Läsaren får information om den religiösa människans syn på universum. Enligt denna syn kan 

man inte ”dua” den iakttagbara världen som att det är en levande varelse.91 Den religiösa 

människan anser: 

 

Däremot menar hon att det ”bakom” eller ”i” detta fantastiska världsallt finns En som lever och som hon kan viska 
till eller tala med i bönen.92 
 

Påståendena om den religiösa människan är av hög modalitet där en bakom världsalltet existerar 

som människan i bön kan tala med. ”DU” föreställs på skiljaktiga vis i de olika religionerna och 

även inom en enskild religion.93 Dessa skiljaktiga föreställningar, om det stora ”DU”, kanske ändå 

																																																								
86 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 17. 
87 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, ”Religioner i öst och väst”, SAMS: samhälle, historia, 
religion, geografi [för högstadiet]. Religion. [Stadiebok], Nylund, Bo & Wesslegård, Melker (red.), Esselte 
studium, Solna, 1989, s. 99.	
88 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 109, 115. 
89 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 270-271. 
90 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 52, 74, 228. 
91 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 271. 
92 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 271. 
93 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 271. 
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har mer som förenar.94 Påståendet är av låg modalitet eftersom författarna brukar sig av ordet 

kanske. 

Enligt författarna försöker människan hitta en mening med sitt liv. De ger exempel på tankar 

en människa kanske har i vilka hopp och en tro existerar, där denna tro kanske demonstreras 

genom att göra något som bringar glädje till sig själv och andra personer.95 Påståendet därpå är 

följande: 

 

Att hålla fast vid en mening trots allt är kanske något som är släkt med religiös inställning. Det är ju i varje fall en tro. 
En tro på livet.96 
 

Genom att använda ordet kanske i första påståendet får meningen en låg grad av modalitet. Det 

finns därmed kanske ett släktskap mellan religiös inställning och att vidhålla en mening och detta 

benämns som åtminstone en tro. 

Författarna beskriver följande karakteristiska drag hos nästan alla religioner: 

 

Nästan alla religioner säger till människorna att deras liv betyder något stort, även om de misslyckas i sina försök att 
finna lycka här i världen. Därför kan religion stärka människan i hennes livskamp.97 
 

Denna textdel uttrycker en generalisering där nästan alla religioner sägs förmedla budskap till 

människan. Eftersom författarna brukar sig av ordet kan i den andra satsen blir modaliteten låg, 

samtidigt som det finns en möjlighet för att individen med hjälp av religion ska kunna stärkas. 

För många människor har uppfattningen av hur någon hjälpt dem genom svårigheter gjort att 

de känt sig närmare gud. Oavsett om man tror på en gud eller inte finns något gemensamt, vilket 

är att finna något som är meningsfullt och detta hör ”ihop med en tro”.98 Dessa påståenden har 

hög modalitet. För att skapa en bättre värld kan människor av sin religiösa tro påverkas till att 

offra allt.99 Författarna nämner följande om religion och människor: 

 

Religion kan ta fram det bästa hos människor så att de blir mänskliga i ordets bästa mening.100 
 

																																																								
94 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 272. 
95 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 269. 
96 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 269. 
97 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 270. 
98 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 270. 
99 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 268. 
100 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 268. 
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I detta citat är modaliteten låg eftersom författarna använder ordet kan men religion har denna 

möjlighet att göra människan mänsklig. Människor kan även, på grund av religion, bli ängsliga 

varelser som enbart följer sin församlings åsikter.101 

 
3.3.2 L4 - Husén & Berg 

Religion 

Författarna till denna lärobok beskriver hur spår av religion går att finna genom hela den 

mänskliga historien i form av kvarlämningar, vilka ger bevis för att man begravde de döda och 

lämnade olika ting för bruk i den dödes nästkommande liv. Människor har vid denna ceremoni 

gjort offer till ett högre väsen. Egyptens pyramider tas upp som ett exempel för gravplatser och 

författarna menar att dessa fynd från forntiden ger bevis för att det fanns en tro på ett liv efter 

döden.102 Författarna skriver: 

 

De måste också ha trott att hela tillvaron styrs av övernaturliga krafter, som är oändligt mäktigare än människorna. 
För att påverka dessa krafter har de offrat till dem.103 
 

Citatet ovan är av hög modalitet där författarna använder ordet måste vilket utesluter möjligheten 

att dåtidens människor inte hade denna tro. 

Författarna försöker sedan besvara frågan om det någonsin existerat människor som inte har 

haft en religion.104 De svarar: 

 

Forskarna svarar nej. De känner inte till något sådant folk i historien eller i nutiden. Religionen är överallt 
närvarande.105 
 

En annan auktoritet, forskare, används för att besvara frågeställningen. Svaret har hög modalitet 

och chansen för att ett folk skulle saknat en religion utesluts. 

Författarna menar att det kan ges olika förklaringar till vad religion är. Svaret hänvisas ännu en 

gång till den konsensus som finns bland de flesta forskare vilket är att ”religion innebär tron på 

en högre makt som människan känner sig beroende av”. Påståendet är av hög modalitet då de 

flesta forskare anser att detta är en korrekt definition av begreppet religion. Makten beskrivs även 

																																																								
101 Nylund, Bo & Wesslegård, Melker, 1989, s. 268. 
102 Husén, Lennart & Berg, Leif, Religion och liv: [högstadiet]. 1-3, Högstadieboken, Natur och kultur, 
Stockholm, 1991. s. 4. 
103 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
104 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
105 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
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som att den inte kan upptas med våra sinnen, att den ingår i en annan verklighet och är olik 

människan.106  

En skiljaktighet beskrivs finnas mellan magi och religion, vilket författarna menar är i 

utövarens inställning.107 De skriver följande: 

 

Magikerna försöker tvinga de övernaturliga makterna att handla efter sin vilja, genom besvärjelser eller magiska riter. 
Den religiöse underkastar sig de övernaturliga makterna och ber underdånigt om hjälp genom offer, bön, etc.108 
 

Påståendena har hög modalitet men författarna skriver att det dock är svårt att definiera vad som 

är religion och vad som är magi.109 

 

Religioner 

Tron på en högre makt existerar i beskrivningar av religioner där tron på en eller flera gudar 

förekommer i de flesta religionerna. Dessa gudar beskrivs också råda ”över människors liv och 

död”.110 Att denna tro förekommer i de flesta religionerna har hög modalitet. Guds eller 

gudomarnas vilja är människorna beroende av och nästan alla religioner förklaras ha specifika 

fordringar vilka gudomen begär från människorna, exempelvis är kravet att inte döda något 

gemensamt.111  

Regler för människors samexistens är en karakteristik för alla religioner. Den gyllene regeln tas 

upp med Jesus ord som exempel och författarna menar att i de flesta religionerna existerar något 

likartat.112 Gudarna inom religionerna beskrivs kunna vara förlåtande mot människor men 

samtidigt straffas människor om de går emot deras krav. Förutom hos judar och kristna återfinns 

bokstavstro/fundamentalism inom andra religioner.113  

 

Människan och religion 

Frågor som människan ställt genom sin historia beskrivs handla om världens uppkomst och 

människans tillvaro. Behovet av att kunna förklara världen samt att skapa mening genom detta 

existerar hos människan. Författarna menar att dessa frågeställningar om mänskligheten, de högre 

																																																								
106 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
107 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 276. 
108 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 276. 
109 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 276. 
110 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
111 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
112 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4, 400. 
113 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 57. 
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makterna och världsalltet besvaras av alla religioner.114 I detta avsnitt är påståendena av hög 

modalitet. Religionernas världsförklaring framkommer i religionernas heliga berättelser vilka är 

heliga skrifter och myter.115 Författarna skriver sedan följande: 

 

Religionen hjälper alltså människan att förstå tillvaron. Den hjälper henne också att finna sig tillrätta i den.116 
 

Människans behov av att förklara världen och tillvaron släcks ut med hjälp av religionen och ger 

även stöd till människan att hitta rätt plats i tillvaron. Detta påstående innehar en hög grad av 

modalitet. 

 

Världsreligioner 

Tre religioner nämns som alla inkluderas i kategorin världsreligioner. Islam och kristendomen 

anses vara de två största världsreligionerna samt bedöms buddhismen som en världsreligion.117 

 

3.4 1994 

3.4.1 L5 – Hermansson & Tidman  

Religion  

I denna lärobok frågar författarna vad religion är för något, samt svarar själva att läsaren kanske 

funderar på olika gudar eller föreställer sig byggnader som kyrkor och tempel eller människor 

som ber. Forskare beskrivs inte ha lyckats förklara det mångsidiga ordet religion på ett enkelt sätt 

och författarna menar att detta inte är möjligt.118 Begreppet religion definieras ändå: 

 

Religion berör de viktigaste frågorna om livets mening, hur människor ska behandla varandra på ett riktigt sätt och 
vad som händer efter döden.119 
 

Sanningsutlåtandet är av hög modalitet där frågor om livets mening, hur människor bemöter 

varandra samt det som sker efter döden behandlas inom kategorin religion. Människors 

förhållande till gudarna handlar religion också om, gudar benämns som makter och människors 

liv styrs i högsta grad av dessa makter.120 I en diskussion om de eviga frågorna som människan 

har, exempelvis alltings ursprung, använder författarna en tänkares enkla men tankeväckande 

																																																								
114 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
115 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
116 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 4. 
117 Husén, Lennart & Berg, Leif, 1991, s. 324, 295. 
118 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, Religionskunskap: kompakt: [för grundskolans senare 
årskurser], 2. uppl., Gleerup, Malmö, 1999. s. 4. 
119 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 4. 
120 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 4. 
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förslag på hur orden religion och gud kan förstås av nutida människor. Religion förklaras som att 

det ”handlar om det som ”ytterst angår oss”, det som är absolut viktigast för en människa”.121 

Påståendet är av hög modalitet där religion rör det som är obetingat viktigast för människan. 

Författarna beskriver de äldsta kvarlämningar från människor som arkeologer påträffat och 

som ofta handlar om religion där gravar nämns som exempel. Människans tidlösa följeslagare 

anses vara religion och dessa påståenden har hög modalitet.122 Religion beskrivs som följande: 

 

Religion är ett allmänmänskligt fenomen. Människan har alltid haft behov av att förstå meningen med sitt liv och 
finna ett mönster i det som händer.123 
 

Påståendet har hög modalitet där det tydligt skrivs hur religion är en del av att vara en människa 

och behovet av att förstå meningen med livet finns inom denne. Trots att religion alltid har 

funnits har alla religioner sin historia.124 Det uttalas också vad religion handlar om, hög modalitet, 

en genuin och uppriktig tro. 125  

 

Religioner 

När ordet religioner karakteriseras är en eller flera gudar ett kännetecken där somliga religioner 

förklaras bygga på existensen av en gud medan andra har miljontals differentierade gudar. 

Gudarna förklaras vara osynliga och bortanför allt, samtidigt som många människor har en inre 

kontakt med dem i gudstjänsten och bönen och gudarna är en del av människors liv.  

Hela människans verklighet, såväl inre som yttre, påverkas av gudsföreställningen. Enligt den 

med en gudstro påverkas allt av gudens vilja.126 Dessa påståenden om gud/gudar inom olika 

religioner är av hög modalitet. Ett annat kännetecken i religionerna är heliga berättelser: 

 

Varje religion har sin samling av heliga berättelser som en dyrbar skatt. Berättelserna kan vara nerskrivna till heliga 
skrifter, men från början har alla heliga berättelser berättats muntligt från en person till en person.127 
 

Det första påståendet innehar en hög grad av modalitet där alla religioner har heliga berättelser 

men blir lägre modalitet när dessa kan vara nerskrivna, dock har dessa, hög modalitet, traderats 

genom generationer. De heliga berättelserna har uppkommit genom en stark upplevelse hos en 

																																																								
121 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 8. 
122 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 84, 11. 
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125 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 209. 
126 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 8. 
127 Hermansson, Magnus & Tidman, Nils-Åke, 1999, s. 9. 
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individ samt en gudomlig röst kanske har hörts.128 Påståendet har hög modalitet när det gäller hur 

berättelserna uppkommit. Det förklaras i läroboken att de stora livsfrågorna som människors 

behandling gentemot varandra samt frågor om alltings uppkomst söks besvaras i myter vilka 

benämns som religionernas berättelser.129 De heliga berättelserna blir lyssnade till och för 

människor samman. Människors möten i religionerna beskrivs som: 

 

Det grundläggande i religionerna är att människor tillsammans med andra möter och bearbetar livets stora frågor 
regelbundet.130 
 

Påståendet innehar en hög grad av modalitet och författarna skriver även att gemenskap mellan 

människor skapas av religionen eftersom den är en ”social kraft”, gemensamt så tillämpas 

religionen.131 Specialister beskrivs finnas i alla religioner, exempelvis präster eller profeter och en 

kontakt anses finnas mellan dessa specialister och med gud eller gudarna. Olika nivåer av 

demokrati existerar inom religionerna, vilket bland annat baseras på vilka som får göra en 

tolkning av de heliga skrifterna.132 

Bönen anses, med hög modalitet, vara den mest förekommande religiösa handlingen inom 

olika religioner.133 Människans underkastande av sin guds vilja är ofta den känsla som uttrycks i 

böneställningen. Offer, heliga måltider och riter nämns även som andra heliga handlingar där 

guden är närvarande. Riterna beskrivs finnas i flera olika varianter i religionerna. Närvaron av det 

innersta och det yttersta i människans liv hålls vid liv genom heliga handlingar med olika riter 

som exempel. Människan upplever i sitt inre att något betydelsefullt inträffar och uppgår 

dessutom i ett gudomligt universum. Många religionsföreträdare förklaras anse att man måste 

uppleva religioner inifrån.134 Det som också är karakteristiskt för religionerna är att på en helig 

plats samlas människor för att praktisera sin religion. På platsen finns något/någon, en 

hemlighetsfull makt, som är närvarande och omöjlig att se.135 

Enligt författarna finns det i alla religioner etiska regler för hur människor ska leva sina liv och 

dessa regler liknar varandra i viktiga hänseenden exempelvis är att döda förbjudet. Även den 

gyllene regeln existerar i olika variationer i alla religioner. Människor anmodas av religionerna att 
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vara tillmötesgående gentemot varandra och en nödvändighet är att inneha inlevelseförmåga för 

att göra rätt.136  

 

Religion och människan 

Människors frågeställningar är det religionerna söker att ge svar på, exempelvis ”vad är 

meningen?”. Religionerna ger lycka om dessa eviga frågor besvaras och författarna påstår med 

hög modalitet att om religionerna inte uppfyllde detta behov hos människan skulle de 

försvinna.137 Människan frågar sig vad som existerar ytterst, bortom det ögat kan se, vilket av 

författarna förklaras vara något typiskt för religionerna. En annan central fråga som utgår från 

religionerna är riktad inåt människan och handlar om ”vad är en människa egentligen?”.138 

Frågor som alla människor undrar över, exempelvis ”vart hör jag?”, besvaras av religionerna 

och en känsla av identitet och tillhörighet skapas av religionen. Religionerna förklaras också ta 

fram såväl det sämsta som det bästa hos människan.139 

 

Världsreligioner 

Världsreligionerna är hinduismen, buddhismen, islam, kristendomen och judendomen vilka enligt 

författarna har spridits till alla världsdelar på något sätt. Världsreligionerna delas in i två grupper 

utifrån liknande innehåll och ursprung.140 

 
3.4.2 L6 – Högberg & Sundqvist 

Religion 

I denna lärobok beskrivs religion handla om: 

 

Religion har i alla tider handlat om de frågor som människor tyckt vara viktigast här i livet.141 
 

I detta påstående existerar en hög grad av modalitet. Författarna benämner dessa frågor som 

livsfrågor och exempel ges såsom meningen med ens liv, livet efter döden och om någon makt 

existerar. Livsfrågorna besvaras enligt många människor genom en gudskontakt, en högre makt. 

Det finns en känsla av ödmjukhet hos den som tror på makten och den kontakt människan kan, 

låg modalitet, uppleva är verklig och stark, känslan människan får är att vara liten, alltså religiös. 
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Alla som innehar en religion har denna tro eller övertygelse. ”Vördnad för det heliga” beskrivs 

begreppet religion betyda.142  

Religionens ålder har inte forskare nått konsensus om, men författarna förklarar att religioner 

har existerat och existerar hos alla de folk man har kunskap om.143 Med hög modalitet påstås 

också att en religion växt fram i världen, hos alla folk på grund av funderingar om livsfrågor och 

naturkrafter.144 

 

Religioner 

Tankar som finns i nästan alla religioner enligt många forskare, är att en eller flera gudar beskrivs 

existera vilka enligt människan kan kontrollera deras liv.145 I nästan alla religioner tror den 

religiösa människan på en delad värld, en materiell och en andlig. Den sistnämnda vill människan 

tillhöra eller kontakta med hjälp av heliga ceremonier och handlingar. 

Lagar och regler för människans liv återfinns i alla religioner, hög modalitet, och dessa är ofta 

nedtecknade i heliga skrifter. Meningen med livet skapas för människan genom att följa dessa 

regler och lagar samt om en gudskontakt nås. Gemensamma regler som att inte döda beskrivs 

finnas i alla stora religioner. Tanken om ett liv efter döden existerar inom nästan alla religioner.146 

Symboler beskrivs existera inom alla religioner, på flaggor, kultplatser och heliga texter.147 I flera 

religioner beskrivs det hur idéer existerar om tidens slut samt undergångar och skapelser av 

världar.148 Dessa påståenden har hög modalitet. 

 

Religion och människan 

Tron på en högre makt eller gud påstås vara tron hos en religiös människa. Kontakten med denna 

osynliga högre makt har utvecklats på flertaliga sätt under årtusenden. På grund av detta finns 

flertal differentierade sätt att ge uttryck för sin religion.149 Det heliga beskrivs som en känsla hos 

människan och gud upplevs vara i närheten när det är något heligt för den troende. För det heliga 

visas vördnad och respekt i olika ceremonier och med olika tecken.150 

En av religionens uttryckssätt är tron på flera gudar eller på en enda gud. Religionerna beskrivs 

inneha olika personligheter, såsom präst, orakel m.fl. vilka tolkar de heliga skrifterna och viljan 

																																																								
142 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 6. 
143 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 294. 
144 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 29. 
145 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 6. 
146 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 8, 22, 419. 
147 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 300. 
148 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 449, 451. 
149 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 18. 
150 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 19. 
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hos gudarna samt medlar mellan den gudomliga världen och människorna.151 Inom alla religioner 

utförs böner, hög modalitet, för att ens gud ska nås av den troende. Förutom bön och även offer 

finns andra sätt att skapa gemenskap och kontakta makterna vilket är genom rit. Dessa religiösa 

handlingar sammanfattas med ordet kult.152 

Den religiösa tron hos människor förklaras ha en definitiv inverkan på etiken och i olika 

situationer i livet påverkar tron hur människan handlar och inte enbart saker som handlar om liv 

och död. Människans moral bestäms av dennes religion.153 Alla dessa påståenden är av hög 

modalitet. 

 

Världsreligioner 

I beskrivningen av världsreligioner berättas om människor som spritt sin religion och underkuvat 

stora delar, kristendom och islam är sådana exempel, men man ser också judendomen som 

världsreligion eftersom den haft en stor inverkan. Världsreligionerna är skriftreligioner med heliga 

texter som innehåller deras läror, de har vanligen en känd grundare och är inte så gamla.154 

Världsreligionerna, förutom de ovan nämnda, är även hinduism och buddhism trots att 

hinduismen inte har en grundare.155 Dessa påståenden har hög modalitet. 

 

3.5 Översikt/förändring 

Religion - tidlöst 

I period ett uttrycks att religion troligen är lika gammal som mänskligheten, låg modalitet, att 

bevis finns som visar att människan grubblade om problem gällande universum, livet och döden 

och att man utövat olika former av religion (L1). Denna tanke om religion existerar också i en av 

läroböckerna under period två, hög modalitet, hänvisat till att i hela den mänskliga historien finns 

spår av religion, och en tro på ett liv efter döden (L4). 

I period två beskrivs hur forntida människor hade djupa känslor av att se himlen och att detta 

nog ganska liknar de inre känslor av vördnad för livet och universum som finns i nutid vilken 

kanske, låg modalitet, kan förstås som religion (L3). Utlåtanden om religionens ålder finns även i 

period tre där de äldsta funna kvarlämningarna beskrivs handla om religion (L5). Påståendena är 

med hög modalitet och religion beskrivs vara människans tidlösa följeslagare (L5).  

 

																																																								
151 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 20. 
152 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 21. 
153 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 9. 
154 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 294. 
155 Högberg, Ole & Sundqvist, Mats, 1999, s. 295. 
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Människan och religion 

I period ett beskrivs, hög modalitet, hur människans identitet är som en religiös varelse vilken 

försökt förstå sig själv och universum i sekler (L1). I svaret på livsfrågorna beskrivs att människan 

kan eftersträva en hemlighetsfull makt för att få framtidstro och hopp och är det svar religion ger, 

hög modalitet (L2). I den andra tidsperioden beskrivs människans eviga behov av att förklara 

världsalltet samt tillvaron och att alla religioner ger svar på detta (L4). I denna tidsperiod har 

dessa utsagor hög modalitet och det beskrivs hur religionen hjälper människan att släcka behovet 

och förstå tillvaron (L4). I tredje perioden finns uttalanden likt tidigare perioder, hög modalitet, 

där människans eviga behov av att förstå meningen med sitt liv beskrivs(L5). I alla tider förklaras 

religion ha handlat om livsfrågorna (L6). Dessa mest centrala frågor om livets mening förklaras i 

den tredje perioden, med hög modalitet, vara det som religion berör samt bemötandet av 

människor och det som händer efter döden. Om människans behov inte uppfylldes av 

religionerna skulle de försvinna (L5). Folks funderingar om livsfrågor beskrivs som anledningen 

till att religion vuxit fram i världen (L6). 

Religion angår oss alla i den första perioden och människan är en religiös varelse, hög 

modalitet (L1). I period två anser vissa att religiösa känslor finns inskrivna i människans natur, att 

religiositet inte kan undvikas av människan och att religion kan, låg modalitet, ta fram det 

mänskliga hos människan (L3). Även i period tre är religion ett allmänmänskligt fenomen, hög 

modalitet, samt något som ytterst angår oss (L5). 

 

Religion – tro 

I period ett och två, förknippas religion/religiös inställning med ordet tro. Religion förklaras, i 

period ett, att den som inte har någon religion i alla fall har en tro vilket kan ses som en form av 

religion (L1). I den andra tidsperioden beskrivs hur vidmakthållandet av en mening är släkt med 

religiös inställning. Likt här förklaras att det i alla fall är en tro, en tro på livet (L3). I båda dessa 

påståenden finns en låg modalitet. I period tre beskrivs religion, hög modalitet, vara en äkta och 

uppriktig tro (L5). 

 

Religioner 

I första perioden har alla de stora religionerna en grundare (L1) men i andra perioden har de flesta 

religionerna en grundare (L3) Ifrån att en del religioner i första perioden har en trosbekännelse 

(L1), förklaras detta i period två finnas i alla stora religioner, förutom hinduismen (L3). Heliga 

skrifter beskrivs i båda perioderna finnas i religionerna. I period ett finns de enbart i de stora 

religionerna (L1) däremot i den andra perioden beskrivs alla religioner ha sin världsförklaring i 
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heliga berättelser vilket är heliga skrifter eller myter (L4). Den tredje perioden, likt den andra, 

förklarar hur varje religion har heliga berättelser där vissa kan, låg modalitet, vara nerskrivna men 

alla har från början traderats (L5). 

Beskrivningar av monoteism och polyteism i religioner återfinns i samtliga valda tidsperioder 

och beskrivningar av panteism finns i de båda första periodernas läroböcker (L2, L3). I period två 

påstås en gyllene regel existera i de flesta religionerna (L4) och i den tredje i alla (L5). I L4, L5 och 

L6, beskrivs det hur alla religioner har regler för människors liv (L5, L6) och samexistens (L4) 

och liknande krav/regler som att inte döda finns i alla religioner (L4, L5) eller i stora religioner 

(L6) samt att människans moral bestäms av dennes religion (L6). 

 

Yttre/inre 

Likheter mellan period ett och två finns gällande att stiga in i en förbindelse med en annan 

verklighet, gud, vilket religionen råder oss till genom bön och andakt (L2). I period två beskrivs 

också, med hög modalitet, om en makt som ingår i en annan verklighet som inte kan upptas med 

våra sinnen (L4) samt att man i alla religioner ber till en högre makt och kommunicerar med den 

(L3). I denna förbindelse beskrivs det, hög modalitet (L3), finnas en inre aspekt, människan 

upplever att denne får en inre kontakt med en högre makt, det heliga, genom bönen. 

Det beskrivs också att religiösa känslor manifesteras genom en yttre handling, vilket kan 

benämnas dyrkan eller kult (L3). I period tre beskrivs den vanligaste religiösa handlingen vara 

bönen (L5) och att denna utförs inom alla religioner för att gud ska nås (L6). Även andra heliga 

handlingar som offer och rit beskrivs (L5, L6), vilka skapar gemenskap och en kontakt med 

makterna (L6) samt att religionen är en social kraft där livets frågor bearbetas (L5). 

I en av läroböckerna upplever människan en inre kontakt och uppgår i ett gudomligt 

universum (L5). I perioden beskrivs hur den religiösa människan tror på en annan värld, i detta 

fall en andlig och denna tro finns i nästan alla religioner (L6). Människans vilja är att tillhöra den 

andliga världen (L6), vilket kan liknas med diskussionerna om människans gränsöverskridande tendens, 

låg modalitet, från period ett (L2).  

 

Världsreligioner 

De enda likheter inom världsreligionsbegreppet, i period ett och två, som kan nämnas är att i en 

bok från den första tidsperioden beskrivs att kristendomen, buddhismen och islam inkluderas i 

begreppet (L2) vilket även återfinns i en bok från den andra tidsperioden (L4). 

I period tre inkluderas fler religioner såsom hinduismen, buddhismen, islam, kristendomen 

och judendomen (L5, L6). Likt den första perioden (L2), fastslås med hög modalitet att dessa är 



	 32	

skriftreligioner (L6). I jämförelse med den första periodens beskrivning att världsreligionerna 

förvärvat flertaliga anhängare utanför sina ursprungsplatser (L2), har dessa i den tredje perioden 

spridits till alla världsdelar (L5). I period tre, uttryckt med hög modalitet, har världsreligionerna 

vanligen en grundare (L6) vilket liknar karakteristiken hos religioner. 

 

4. Diskussion 

I detta kapitel kommer de mest centrala resultaten att diskuteras utifrån undersökningens 

frågeställningar. Den diskursiva praktiken gällande religion diskuteras tillsammans med den 

tidigare forskningen och den kritiska religionsteorin i det slutliga steget i den tredimensionella 

modellen, social praktik.  

 

4.1 Social praktik 

Inom den kritiska religionsteorin som Brent Nongbri företräder beskrivs hur fenomenet religion 

antas vara ett sorts universellt mänskligt fenomen vilket man kan finna element av i alla tider och 

kulturer. Den allmänt accepterade idén idag är att religion är icke-historiskt till skillnad från de 

religiösa traditionerna vilka har en ”extern historia”.156 

Under hela studiens tidsperiod kan man uttyda det mest vanliga sanningsutlåtandet om 

religionsbegreppet vilket visats i den diskursiva praktiken. Religion konstrueras till att vara ett 

tidlöst fenomen, vilket man kan finna bevis för eller spår av. I period ett är religionens ålder 

troligen som mänsklighetens, låg modalitet, men bevis ges för att förklara hur människan 

funderade om livet och döden (L1). Dessa tankegångar och spår av religion återfinns i de två 

senare perioderna men förändras till att ha hög modalitet (L4, L5). Religion beskrivs, hög 

modalitet, i period tre som någon sorts tidlös följeslagare till människan och att alla religioner har 

sin egen historia (L5). I period två och tre utesluts möjligheten för att folk saknat en religion. 

Dessa uttalanden om religion stärker den sociala praktiken i Flensners studie. Även om 

Flensners studie avsåg gymnasieskolan och en senare tidsperiod uttyds likheter mellan Flensners 

undersökning och de studerade läroböckerna. I den andliga diskursen, som Flensner menar finns 

i den studerade klassrumspraktiken, artikuleras tanken om att religion alltid existerat och 

resonemang i elevdiskussioner var att genom hela historien har människor vänt sig till religion för 

att mening skulle hittas.157 När religion diskuterades i generella termer fanns artikulationer om att 
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157 Kittelmann Flensner, Karin, 2015, s. 171. 
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funderingar om livet och döden alltid funnits hos människor.158 Detta kan liknas med 

läroböckernas yttringar om tron på och funderingar om ett liv efter döden och spåren av religion. 

I den diskursiva praktiken har ett antal identiteter hos människan konstruerats kopplat till 

religion. Människan är en religiös varelse som försöker få en förståelse om universum och sig 

själv (L1). Människan söker svar på livsfrågorna och kan vända sig till religionens svar och få 

framtidstro och hopp (L2). I 1969 års läroplan, som dessa läroböcker riktar sig mot, skedde 

förändringar jämfört med tidigare läroplan där den centrala utgångspunkten i Lgr 69 skulle vara 

elevernas existentiella funderingar. Den så kallade ”Livsfrågepedagogiken” blev dominerande 

under 1970-talet, i Lgr 69 och Lgr 80, där pedagogiken handlade om att utgå från elevernas egna 

existentiella livsfrågor.159 Livsfrågepedagogikens påverkan på läroböckerna kan uttydas under de 

tre perioderna där människan beskrivs söka svaret på livsfrågorna med hjälp av religion. I 

läroböcker under 1980 års läroplan tillskrivs människan ha ett evigt behov, av att förstå tillvaron 

och världsalltet och att religionen släcker behovet för människan (L4) samt att religiösa känslor 

finns inskrivna i den mänskliga naturen (L3). Likadana resonemang uttrycks i den efterföljande 

perioden med människans eviga behov (L5) och att livsfrågorna varit den centrala delen i religion 

under alla tider och om behovet inte släcks försvinner religionerna (L6). 

Inom den andliga diskursen, i Flensners studie, finns liknande uttalanden i de olika klassrummen 

om människan, om mänsklighetens natur och religionens existens. Universalistiska anspråk 

gällande människan uttrycktes där en karakteristik för människoarten är sökandet efter mening. 

Flensner menar att artikulationer om människans undran om framtiden, livet och döden uppkom 

i klassrummet och att mänskligheten framställdes som att dennes reflektioner om samt svar på 

orsaken till existensen och människans existentiella villkor, inte gick att undvika. För att få 

mening söker sig människan till religion och har alltid gjort. Meningsskapande och 

meningssökande var termer som användes om människan och var således ett mänskligt behov.160 

I denna studies resultat har identiteten hos människan konstruerats på likartade sätt. Människan 

är en religiös varelse och har ett evigt behov av att förstå tillvaron. I studiens sista period är 

religion något allmänmänskligt och handlar om det som ytterst angår oss (L5). I klassrummet 

fanns också denna tanke om att religion är något genuint mänskligt när det gäller svaret på eviga 

frågor och meningsskapande.161 Läraren i klassrummet i Flensners studie demonstrerar hur detta 

meningssökande och sökande efter mönster hos människan är något som kan förklaras 

vetenskapligt biologiskt. Det sätt som en sekulär ser på livet, kunde i dessa diskussioner förenas 
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med religion och andlighet vilket det inte kunde göra när en tro var en del av en organiserad 

religiös tradition.162 

I denna studie förenas religion/religiös inställning med en tro, låg modalitet (L1, L3) och i den 

tredje perioden finns exempelvis utsagor om att religion, hög modalitet, är en äkta och uppriktig 

tro (L5) och tron på gudomar, en högre makt, kännetecknar i många fall religion(er) i studiens 

resultat. Detta är ett fokus på det inre hos människan, det är en tro. Detta bestämda sätt att tala 

om religion som lokaliserad i människans inre är grundad i en protestantisk mentalitet och 

därmed blir andra grupper som har en mer praktiskt orienterad självidentifikation uteslutna ur 

religionsbegreppet exempelvis inom katolicismen och islam.163 Den populära användningen av 

religion i nutid är som en andlig eller privat sfär och tro är något som symboliserar det psykiska 

och kontemplativa och är inte politisk.164 Detta tankesätt om religion har influerats av 

västerländska personer från 1500-och 1600-talet såsom Jean Bodin och John Locke, vilka menade 

att religion inte skulle vara en del av den politiska världen utan som en distinkt, privatiserad sfär 

för en individs frälsning och skulle inte blanda sig i statens angelägenheter. Detta liknar, enligt 

Nongbri, uppfattningar om religion i dag.165 I studiens resultat finns dock beskrivningar om en 

ständig religionsutveckling där religion har en politisk betydelse men det betonas att detta ska 

skiljas från betydelsen som den religiösa tron har på individen (L3). 

I läroböckerna finns ett flertal beskrivningar om hur det inom religioner, med bland annat 

skiftningar mellan i religioner och i nästan alla religioner, finns tanken om en annan verklighet och 

en förbindelse med denna kan nås genom bland annat bönen. Yttre handlingar såsom dyrkan och 

kult beskrivs också manifestera religiösa känslor (L3) eller heliga handlingar som exempelvis riter 

beskrivs skapa en kontakt med makterna (L6). Trots dessa praktiker lyfts människans inre 

kontakt med en makt fram (L3) och att denne uppgår i ett gudomligt universum (L5). 

Inom den sekularistiska diskursen, som Flensner uttyder i klassrumspraktiken, är religion och 

religiositet en privatsak och skulle inte diskuteras om i det offentliga rummet och på grund av att 

denna diskurs dominerade uteslöts möjligheten för andra sätt att tala.166 Flensner ger en 

demonstration av vilka sociala konsekvenser denna syn på religion har. Det var ovanligt att 

uttrycka sig om sin position som troende, en elev hånades för sin religiösa position samt 

uttrycktes en olust hos muslimskt troende elever, genom kroppsspråk och fåordiga svar, att prata 
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om sin religiösa tillhörighet.167 Genom att religion konstrueras som en del av människans inre, 

något privat, kan det skapas en ovilja att diskutera om sin religiösa tillhörighet.  

En genomgående karakteristik hos religionerna är de heliga skrifterna. Denna karakteristik hos 

religioner kan liknas med 1500-talets närvaro av européer i Indien där en viss Henry Lord sökte 

efter den indiska traditionens bibel och detta intresse för så kallade heliga texter, vilka påstås 

utgöra religioners essens, kom att öka under 1700-och 1800-talet i studiet av Orienten.168 Detta är 

ett exempel på den kristna projiceringen på andra religioner där skrifterna blir det centrala för alla 

religioner. 

Studien visar hur det i den första perioden inkluderas tre religioner i världsreligionsbegreppet, 

kristendomen, islam och buddhismen (L2). I period tre inkluderas dessa tre religioner i begreppet 

samt hinduismen och judendomen. Likheter mellan period ett och tre är hur de spridits utanför 

sin ursprungsplats (L2) eller till alla världsdelar (L5). Inom den moderna religionsvetenskapen 

som påbörjades under 1870-talet, beskriver Masuzawa hur diskussioner om distinktionen mellan 

”nationella religioner” och de så kallade världsreligionerna pågick.169 En av de framträdande 

grundarna till denna nya vetenskap var Cornelis Petrus Tiele, vilken karakteriserade dessa 

religioner som att de till skillnad från de nationella spridits till olika folk.170 Inom begreppet 

inkluderades kristendomen, buddhismen och islam men enbart de två förstnämnda förklarades 

ha anhängare i miljonantal och tillhöra olika nationer.171 Denna gemensamma nämnare har 

nämnvärda likheter med läroböckernas beskrivningar. I den första perioden inkluderas även 

samma religioner i begreppet som i Tieles. 

I period tre beskrivs världsreligionerna som att de vanligen har en grundare vilket funnits i 

beskrivningar om religioner i tidigare perioder. Masuzawa förklarar hur orientalisternas studie av 

Orienten och dess religioner menade att vissa religioner var unika och att de grundades på 

definierande händelser med olika grundare vilket är en vanlig idé inom världsreligionsdiskursen.172 

Detta kännetecken existerar trots hinduismens avsaknad av en grundare (L6). 

 

5. Slutsatser 

Denna studies syfte har varit att undersöka hur begreppet religion konstrueras som kategori i 

svenska läroböcker från 1970-talet till och med 1990-talet. Sammanfattningsvis konstrueras och 

definieras religion genom hela tidsperioden till att vara ett tidlöst fenomen vilket man kan finna 
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spår av i hela den mänskliga historien och religion är människans eviga följeslagare. Denna 

diskurs gällande religion är återkommande genom studien.  

Konstruerade identiteter kopplat till religion har påträffats där människan förklaras vara en 

religiös varelse, att religiositet inte kan undvikas av människan samt att religion är ett 

allmänmänskligt fenomen och något som ytterst angår människan. Under de tre perioderna 

beskrivs människan söka svaret med hjälp av religion vilket kan bero på livsfrågepedagogikens 

påverkan på Lgr 69 och Lgr 80 och därmed även läroböckerna riktade mot dessa läroplaner samt 

efterföljande läroböcker. Människans livsfrågor gällande sig själv, tillvaron och universum 

framställs som ett evigt behov hos människan genom studien och religionen förklaras släcka detta 

behov, annars skulle den dö ut. I sista perioden förklaras också livsfrågorna vara skälet till att 

religion uppkommit. Genomgående för alla perioderna är att människan når en inre kontakt med 

en högre makt genom en yttre handling såsom bönen.  

Inom begreppet religioner är heliga skrifter en gemensam karakteristik. Olika gudstro är i hela 

perioden en återkommande karakteristik i begreppet religioner där monoteism och polyteism 

återfinns i samtliga perioder och panteism i period ett och två. Regler för människors liv och 

samexistens är en karakteristik hos religionerna i period två och tre. I världsreligionsbegreppet 

inkluderas tre religioner i tidsperiod ett och två vilka är kristendomen, buddhismen och islam. I 

båda böckerna i den sista perioden inkluderas dessa samt hinduismen och judendomen. Likt 

karakteristiken hos religioner förklaras det gemensamma vara att de är skriftreligioner samt att de 

i period tre har en grundare vilket liknar beskrivningar om religioner i tidigare perioder. Likheter 

finns mellan period ett och tre vilket är att de förvärvat flera anhängare utanför sina 

ursprungsplatser samt spridits till alla världsdelar.  

Studiens slutsatser, liksom tidigare forskning, visar hur avsaknaden av religion genom historien 

utesluts, hur människans meningssökande är människans eviga behov och i detta söker sig 

människan till religion. 
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