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Abstract 

The aim of this essay is to study the contents of two upper secondary school textbooks in 

religious studies and more specifically, to study the representation of the books among world 

religions. The first of the textbooks is Swedish. It has been written out of a non-confessional 

context. The second book is Finnish and it has its foundation on a religious confessional 

context. To do this the following questions were answered: Are the contents of the textbooks 

affected by their confession or non-confession? Are different religions presented in different 

ways in the two textbooks? What are the similarities between the two textbooks? How much 

space in the textbooks are each religion given, and are they equally divided? How much of the 

religions ethics are being presented? Are any of the religions compared to Christianity in 

order to facilitate the student’s understanding? The method applied while commencing this 

study was content analysis. The results showed greater differences within each textbook, 

rather than the two compared to each other. Both textbooks showed signs of confessional 

influence.  
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Kapitel 1 Inledning 

 

1.1 Inledning 
 

Fram till 1809 tillhörde dagens Finland det svenska kungariket. Kort efter reformationen i 

Tyskland på 1500-talet kom den protestantiska kristendomen till Norden och fick snabbt fäste 

i och med Gustav Vasas införande av statskyrkan. Sverige och Finland är traditionellt 

lutherska länder, med betydande minoritetsreligioner som islam, och kristendomen anses vara 

nära det nordiska kulturarvet. En stor del av befolkningen i Sverige och Finland tillhör 

fortfarande den lutherska kyrkan, dock en något större procent i Finland.
1
 

Även om den lutherska kyrkan inte har någon officiell särställning i någondera land, är dess 

påverkan tydlig då den funnits i Norden i 500 år och allt från lagstiftning till skolan har blivit 

starkt influerade av kyrkan. Den svenska gymnasieutbildningen i religionskunskap är icke-

konfessionell, där kristendomen visserligen studeras en aning mer med motiveringen att 

kristendomen är en svensk kulturbärare. I Finland reviderades religionsfrihetslagen 2003 

vilket innebar att man utelämnade begreppet konfessionell religionsundervisning och valde 

istället att kalla det att eleven blev undervisad i enlighet med sin egen tro. De två vanligaste 

religionsundervisningarna är luthersk och ortodox kristendom. När lagen tillträdde fastslogs 

det att varken innehåll eller mål i undervisningen skulle förändras, enbart namnet.
2
 Det är värt 

att ifrågasätta den finska religionsundervisningens karaktär; varför togs ordet konfessionell 

bort utan att ändra något i själva undervisningen, läroplanen eller läromedlen? 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att Sverige och Finland bedriver olika slags 

religionsundervisning i skolorna, en icke-konfessionell och en konfessionell (även om 

begreppet inte används) vilket rimligtvis torde spegla innehållet i de två läromedel denna 

uppsats kommer studera.  

 

I.2 Syfte och frågeställningar 
 

                                                           
1
 Markkola, Pirjo 2015 s.3 

 
2
 Ev.Luth. Kyrkan i Finland hemsida, Hämtad: 13.05.16 
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Syftet med denna studie är att kartlägga och jämföra hur världsreligionerna framställs i två 

utvalda de finska och svenska läromedlen. Uppsatsen består av en huvudfrågeställning samt 

fem stycken sekundärfrågeställningar: 

 

Huvudfrågeställning: 

 

 Påverkas innehållet i de två läromedlen av dess konfessionalitet eller icke-

konfessionalitet? 

 

Sekundärfrågeställningar: 

 

 Framställs världsreligionerna på olika sätt?  

 Hur tydliga är likheterna mellan läromedlen? 

 Hur mycket utrymme ges de olika religionerna? Är de jämt fördelade? 

 Hur mycket av religionernas etik har inkluderats i undervisningen? 

 Jämförs religionerna med kristendomen för att underlätta förståelsen för eleverna? 

 

 

1.3 Bakgrund 
 

Den tidiga svenska skolan i början av 1900-talet präglades av en starkt kristet influerad 

undervisning, där särskild betoning lades på Nya testamentet och dess moral och betraktades 

som ett medel för en kristen moralisk fostran. Ämnet sades vara icke-konfessionellt men ligga 

på en allmän kristen grund och kallades Kristendom.
3
 Att ämnet på något sätt skulle förhålla 

sig objektivt kan givetvis ifrågasättas, då det kan ses problematiskt att studera olika religioner 

objektivt på ”en allmän kristen grund”. Det som menas med icke-konfessionell 

religionsundervisning syftar till att inte föra någon elev i någon särskild riktning samt att 

studera de andra världsreligionerna, vilket inte gjordes förrän sent 1900-tal, och ordet icke-

konfessionalitet reviderades till den mening ordet har idag. Detta förhållningssätt höll i sig 

ändå till 60-talet, då en liten modifiering inom kristendomsundervisningen skedde. 

Undervisningen förväntades nu vara objektiv och ämnet kallades kristendomskunskap. 

Innehållet var fortfarande i högsta grad kristet, men skulle ändå betraktas sakligt och inte föra 

                                                           
3
 Osbeck, Christina 2009 s.157 
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någon i en speciell riktning. Här får eleverna för första gången studera andra religioner än 

kristendomen. De nya riktlinjerna ledde till en granskning av läromedlen, men det var få 

läroböcker som nådde upp till objektivitetskravet.
4
 

1963 förändrades även gymnasieskolan och man gav förslaget att ämnet skulle få namnet 

religionskunskap, vilket gav utrymme för tros-och livsfrågor och skulle hålla sig neutral i sin 

karaktär. Timantalet tillägnade kristendomen skulle skäras ner och mer fokus skulle läggas på 

att studera nutiden. Det nya förslaget skapade stor upprördhet, och en namninsamling 

startades med ett resultat på två miljoner namn. Problemet var inte ämnets objektivitet till 

andra religioner, utan minskandet av antal timmar i kristendomsundervisningen, som ansågs 

kräva fortsatt stort utrymme. Denna problematik resulterade i 1965 års läroplan, som praktiskt 

taget inte gjorde några justeringar, men ökade timantalet i stort i religionsundervisningen så 

att de andra religionerna kunde studeras utan att det skedde på kristendomens bekostnad.
5
 

1994 blev religionskunskap ett kärnämne i gymnasiet; det blev alltså obligatoriskt för alla 

elever. Utvecklingen mot en mindre detaljstyrd läroplan utvecklades och istället bestod 

läroplanen av övergripande mål. Betoningen låg nu på ”elevens egen existentiella reflektion” 

snarare än enbart ämneskunskaper.
6
 

 

Finland har haft en liknande utveckling av skolan som Sverige. 1972 introducerades 

grundskolan (peruskoulu) med syftet att göra skolan bättre och förbättra de dåvarande 

problemen. Det gamla systemet delade upp eleverna i två grupper: en akademiskt inriktad 

utbildning och en praktiskt lagd utbildning. Detta beslut skulle eleverna ta vid 11 års ålder. I 

och med införandet av grundskolan blev en 9 årig skolgång obligatorisk.
7
 På grund av 

bristfälligt material är redogörelsen för den finska skolan avsevärt mycket kortare än den 

svenska skolans. 

 

Dagens unga vuxna i gymnasieskolan lever i ett konstant informationsflöde. Teknologin har 

underlättat informationssökandet samt gett ett större kunskapsutbud, men samtidigt gett 

upphov till ett större krav på källkritik. Trots detta, anses läroboken fortfarande vara ett av de 

viktigaste redskapen i nordisk undervisning. Läroböckerna är själva ramverket för 

                                                           
4
 Osbeck, Christina 2009 s.157 

5
 Osbeck, Christina 2009 s.158 

6
 Osbeck, Christina 2009 s.159 

7
 Morgan, Hani 2014 s.453 
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läroplanernas centrala innehåll och kursmål, läroplanen förkroppsligad helt enkelt.
8
 I och med 

samhällets kontinuerliga förändring, sätts krav på läromedlen som används i skolan. Den 

finländske läroboksforskaren Tom Wikman redogör i sin avhandling för denna förändring 

som ger utmaningar för såväl skolan som läroböckerna.
9
 Det bör dock noteras att samhället 

finner sig i en konstant föränderlig process, teknologins framfart emellertid ändrat villkoren 

för utvecklingen i en takt människan kanske inte är förberedd på. Andra nordiska 

läroboksförfattare hävdar att denna förändring inte nödvändigtvis ger upphov till 

läroböckernas minskade roll, utan kan tvärtom anses stärka lärobokens roll, som en tillförlitlig 

källa med ett samlat innehåll.
10

 

 

Den här studien ämnar att jämföra två länders läroböcker i religion och hur de icke-kristna 

religionerna framställs. Detta är relevant på grund av en allt mer ökad diversitet och heterogen 

befolkning, vilket ställer krav på läromedlens objektivitet och kunskap utan exotifiering. I 

Sverige främst, men även Finland, har antalet muslimer ökat. Data från 2010 uppskattar 

antalet muslimer i Sverige till 400,000. 
11

 Idag är siffran desto större på grund av 

inbördeskriget i Syrien som inleddes 2011 och fortfarande (april 2016) tvingar människor på 

flykt.
12

 Sverige har relativt nyligen öppnat muslimska friskolor. En studie från 1997 gjord av 

”The Swedish National Agency for Education” ville kartlägga varför muslimska föräldrar 

ville placera sina elever i dessa skolor. Studien redogjorde för en rad olika orsaker; 

religionsundervisningen och läromedlen var bristfälliga och stereotypa, men känslan av 

förödmjukelse och diskriminering ifrån skolan var även en orsak.
13

 De svenska läromedlen är 

skrivna ur ett sekulariserat perspektiv, vilket inte passar för de muslimska föräldrar som vill 

att deras barn skall undervisas i islam, inte om islam. Med andra ord, i en konfessionell 

religionsundervisning.
14

 

 

Det är helt tydligt att det långt in på 1900-talet både i Finland och Sverige rått kontroverser 

om religionsämnet i skolan och kristendomens roll. Ämnet är än idag omdebatterat. 

                                                           
8
 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.15  

 
9
 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.16 

10
 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.16 

11
 Berglund, Jenny 2010 s.23 

12
 NE.se Syriska  inbördeskriget. Hämtad:26.4.16 

13
 Berglund, Jenny 2010 s.23 

14
 Berglund, Jenny 2010 s.24 
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Globaliseringen och en ökad invandring ställer krav på en inkluderande och jämlik 

undervisning och tillhörande läromedel. 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Skolan är en produkt av samhället. Den svenska staten har mer eller mindre under historien 

lagt sig i läromedlens utformning. 1991 avskaffades den sista läromedelskontrollen gjord av 

svenska staten utan större debatt och det var nu upp till marknadens producenter och 

konsumenter att avgöra vilken kvalité läroböckerna skulle hålla.
15

  

Graden av statlig inblandning kan variera länder emellan på en skala från en helt statlig 

produktion av läromedel till en öppen oreglerad marknad. Den tjeckiska forskaren, Zuzana 

Sikorova beskriver de senaste årens utveckling på följande sätt: ”However, the reduction of 

approval mechanism and turning, over the competency to the teachers has been the distinct 

trend recently in the most developed European countries.”
16

 

 

Både Sverige och Finland passar in på denna beskrivning. Finland hade statlig 

förhandsgranskning åren 1872 till 1992, vilken avslutades bara ett år efter Sverige tyder  på en 

liknande utveckling inom skolvärlden.
17

 

 

Ur övertygelsen att läromedlen har en viktig roll i skolan, har alltmer forskning inom 

läromedelsgranskning inletts. Två tidiga exempel är Herbert Tingstens ”Gud och 

fosterlandet” som anses vara en föregångare inom forskningsfältet och Göran Andolfs studie 

”Historien på gymnasiet” som fokuserade på läromedlens innehåll.
18

 

 

Religionsundervisning på gymnasier i världen har traditionellt sätt varit konfessionell. I vissa 

länder, som t.ex. Sverige, har dock den icke-konfessionella religionsundervisningen 

introducerats. Dagens multireligiösa samhällen utmanar den i många länder normativa 

konfessionella religionsundervisningen att utveckla nya metoder för att studera religion. Lena 

Roos och Jenny Berglunds bok ”Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious 

                                                           
15

 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.10 
16

 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.11 
 
17

 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.11 
18

 Johnsson Harrie, Anna 2009 s.17 
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Classroom ” skriver i inledningen till boken att det är värt att notera, samt dra nytta av, att det 

i dagens klassrum finns representanter av de olika religionerna. 
19

 

 

De flesta länder har fram tills nu ägnat lite tid  inom religionsvetenskapen åt forskning 

gällande religionsundervisning. Det är inte så anmärkningsvärt med tanke på att 

religionsundervisning ansetts vara ”instruktioner till individuella religioner”. 
20

 

 

I Europa har ramarna för religionsundervisning ändrats de senaste åren och trots olika 

metoder då det kommer till undervisningen, finns en allmän konsensus om vikten av att 

eleverna får kunskaper om andra religioner än deras egen. 
21

 Sett till frågan om hur 

undervisningen i de olika religionerna ser ut i de europeiska ländernas läroplaner, kan vi 

urskilja tre olika koncept ifrån Roos och Berglunds bok: 

 

1) Separativ/konfessionell undervisning om religioner i vilken eleverna separeras på basen av 

deras religiösa tillhörighet och blir undervisade i enlighet med sin egen tro, ofta av 

medlemmar från samfundet. Elever som inte tillhör något samfund läser t.ex. livsåskådning 

som ersättande undervisning. 

 

2) Undervisning om religion/er som en lärande dimension: i denna modell läser eleverna om 

de olika religionerna likt andra ämnen  så som historia och geografi. Undervisningen sker av 

lärare som är utbildade för religionsundervisning.  

 

3) Integrativ religionsundervisning syftar till ett obligatoriskt individuellt skolämne vilken har 

representationen av olika religioner i olika grupper av religiösa blandningar – allt från 

religiösa elever till ateistiska elever i åtanke.
22

 

 

Separativ/konfessionell religionsundervisning är vanligt i flesta länderna i väst, syd och 

central Europa, däribland Finland som är ett av de två länder denna uppsats fokuserar på. Det 

andra landet denna uppsats tar fasta vid är Sverige, vilka använder sig av den tredje metoden 

(den integrativa) i allmänna skolor.
23

 I Sverige är det, i kontrast till andra europeiska länder,  

                                                           
19

 Berglund, Jenny och Roos, Lena 2009 s.9 
20

 Alberts, Wanda 2009 s.15 
21

 Alberts, Wanda 2009 s.15 
22

 Alberts, Wanda 2009 s. 16 
23

 Alberts, Wanda 209 s.16 
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även staten som är ansvarig för skolämnet religionskunskap vilket är obligatoriskt i såväl 

privatskolor som allmänna skolor. Det är allmänt känt att religionsundervisningen ligger på en 

objektiv grund och olika samfund inte har någon inverkan på religionsundervisningen. Detta 

undervisningssätt är grundat på teorin om att eleverna skall lära sig om olika religioner, utan 

att någon favoriseras och är av stor vikt för religionsundervisningen i ett multi-kulturellt 

samhälle. 
24

 

 

Elina Hella diskuterar i ”Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom” 

det problematiska med den finska religionsundervisningen. I och med 2003s lagstiftning 

ändrades det konfessionella religionsundervisningsbegreppet till undervisning i elevens egen 

tro. Hella menar att det är oklart vad som menas med religionsundervisning i enlighet med ens 

egen tro. Majoriteten av de finska eleverna tillhör den lutherska kyrkan i Finland och 

skolämnet heter fortfarande ”Evangelisk luthersk religion” även om den inte skall undervisa 

eleverna i enlighet med kyrkan. Hella menar också att det finns en problematik med vilka 

elever som betraktar sig som troende eller ej trots kyrklig tillhörighet. Hon menar därför att 

det är nödvändigt att identifiera undervisningsbasen och lärandet om ”religion” och även vad 

”Evangelisk luthersk religion”  som elevernas egen religion samt vad ”Lutherdom” innebär. 
25

 

 

Elina Hellas egen fenomengrafiska forskning ur variationsteorins perspektiv illustrerar hur 

förståelser av meningen om Lutherdom varierade på grund av olika aspekter som kunde 

urskiljas och fokuserades på av gymnasieelever och gymnasielärare. De hierarkiskt relaterade 

kategorierna visade framsteg i elevernas förståelse från odifferentierad identifikation av 

Lutherdom som religion mot en mer differentierad och mer integrerad förståelse av socio-

kulturella drag och tros-liv och dess teologiska kärna med frälsningen som en gåva från Gud. 

Då lärarna fokuserade på historia, socio-kulturalitet, dogmatik och spirituella aspekter av 

luthersk teologi inkluderade undervisningen aspekter av elevernas förståelser. Likväl gjorde 

lärarna ytterligare distinktioner i dessa aspekter.  Upptäckten att lärarnas förståelse överskred 

men inkluderade aspekter som fokuserades på av studenterna visar att dimensionerna av 

variation aldrig är stängda, då vår förståelse alltid är delad. 
26

 Hella skriver slutligen att genom 

                                                           
24

 Alberts, Wanda 209 s.19 
25

 Hella, Elina 2009 s.25 
26

 Hella, Elina 2009 s. 30 
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att utöka medvetenheten rör man sig i en riktning ifrån ytliga studier till ett djupare lärande, 

vilket expanderar relationen mellan olika aspekter av fenomenen. 
27

 

 

Forskning som berör läromedel och konfessionell eller icke-konfessionell är relevant för 

denna uppsats då syftet är att undersöka ett konfessionellt och ett icke-konfessionellt 

läromedel. Med denna forskning tar denna uppsats vid för undersökandet av de två 

läromedlen i religion för gymnasierna i Finland och Sverige. 

 

 

I.5 Metod  
 

För att uppnå studiens syfte behandlas materialet med en innehållsanalys. Denna metod har 

visat sig framgångsrik i syftet att identifiera och kartlägga mönster och gemensamma drag 

inom en speciell genre, i detta fall läroböcker.
28

 I en innehållsanalys av läromedel kan man 

titta på ett antal faktorer för att göra en korrekt innehållsanalys. Exempelvis kan man granska 

materialet i fråga (i detta fall läromedel) och se till omfattning (t.ex. sidantal), olika referenser 

eller avsaknad av material och olika teman (t.ex. repeterande mönster av idéer). 
29

 Dessa 

faktorer hade denna uppsats i åtanke vid analys. Uppsatsen berör till största delen den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

Innehållsanalys kommer med fördelar och begränsingar. Fördelarna är ett försynt sätt att mäta 

ett fenomen, gör forskningen systematisk, den bidrar med historisk och kulturell insikt till 

forskningsämnet samt beskriver ett fenomen på ett sätt som tillåter triangulering med andra 

forskningsmetoder. Begränsningarna ligger i svårighet att hitta representativt material, att 

göra generaliseringar från en innehållsanalys till en annan är svårt samt att den inte låter 

forskaren dra slutsatser om orsak och effekt som med experiment. 
30

 

För att kunna besvara frågeställningarna delades de två källmaterialen (Under samma himmel 

och Uttryck för tro) upp i de olika religionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism och 

buddhism) för att jämföra hur de framställdes i de två läromedlen.  

 

                                                           
27

 Hella, Elina 2009 s.31 
28

 Engler, Steven och Stausberg, Michael 2011  s.111 
29

 Engler, Steven och Stausberg Michael s.113 
30

 Engler, Steven och Stausberg Michael s.117 
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1.6 Teoretisk referensram 
   

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats kommer grunda sig i Elina Hellas teori och 

forskning om hur man skall främja förståelsen för olika synsätt på världen. Denna studies 

resultat kommer sammankopplas med Hellas teori. 
31

 

Hellas förslag är en kombination av en pedagogisk teori som kallas ”variations-teorin för 

lärande” och en teoretisk modell av ”kritisk religionsundervisning”. Variations-teorin är 

baserad på empiriska studier av Ference Marton och hans kollegor inom det 

fenomenografiska forskningsområdet. Teorin om den kritiska religionsundervisningen är 

baserad på filosofin om kritisk realism och har utvecklats av Andrew Wright vid Kings 

College i London.  Kritisk religionsundervisning poängterar den omstridda naturen av 

religionsundervisning som ämne och rättfärdigar  vikten av att inkludera ett kritiskt studie av 

olika synsätt på världen. Variations-teorin betonar å sin sida vikten av variation som en 

absolut nödvändighet för människan för att kunna förstå olika aspekter av verkligheten, så 

som olika syner på världen och erbjuder variation som ett pedagogiskt medel för att öppna 

upp människans djupare förståelse för dem.
32

 

Hella föreslår att kritisk religionsundervisning hjälper att definiera den nödvändiga normativa 

pedagogiska kontexten och kunskapsbasen för att förbättra lärandet om och från de 

omtvistade karaktärsdragen av religioner. Kritisk realism erbjuder en bas för förståelse av 

förhållandet mellan ontologi och epistemologi som en konstitution för kunskapsbasen för 

religionsundervisning, vilken kan tolkas av akademiker, läroplans-skribenter, beslutsfattare 

och religionslärare. Fenomenografin fungerar som ett verktyg vilket underlättar uppfattningen 

för kritiska aspekter av de olika sätten för förståelsen. Variations-teorin erbjuder ett sätt att 

förstå inlärningens natur för förståelsen av en religion och hur man öppnar upp de kritiska 

aspekterna av förståelsen av en religiös fråga med variation och för att förbättra utvecklingen 

av religiös läskunnighet.
33

 

Slutligen menar Hella att för att kunna ta religiös- och sekulär diversitet på allvar och för att 

utveckla en djupare förståelse av olika synsätt på världen
34

 och människor behövs inte enbart 

kulturella kunskaper, utan också en läskunnighet om teologiska, religiösa och spirituella 

                                                           
31

 Hella, Elina 2009 s.26 
32

 Hella, Elina 2009 s.26 
33

 Hella, Elina 2009 s.31 
34

 Hella, Elina 2009 s.31 
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fenomen för förmågan att urskilja och engagera en kritisk separation av dessa.  För att läraren 

skall kunna utveckla dessa områden hos eleven krävs att läraren är uppmärksam på elevens 

olika aspekter i lärandeprocessen vilka utgör komponenter av olika delar för vad som lärs ut i 

vissa religiösa och teologiska frågor. Lärarens jobb är att utvidga elevens kunskapsmässiga 

dimensioner. Dimensioner av variation funkar som analytiskt verktyg för att förstå hur 

människor urskiljer och konstitutionaliserar meningen med religion och spiritualitet. 

Religionsundervisning erbjuder en kontext för information för ett större engagemang med 

variation i olika synsätt på världen för elever att urskilja och göra kritiska bedömningar av 

olika levnadssätt och hur människor brottas med olika spirituella frågor och lever deras liv 

utefter relationen till religion. 
35

 

 

 

Kapitel 2 Undersökning av källmaterial 
 

För att underlätta förståelsen och jämförelsen av de valda religionerna i källmaterialet 

kommer de analyseras separat inom läromedlen. Först presenteras den svenska boken Under 

samma himmel och sedan den finska Uttryck för tro. Trots den givna strävan efter objektivitet 

är det ofrånkomligt att bortse från författarens perspektiv, som i detta fall är ett västerländskt 

utifrån-perspektiv i samtliga berörda religioner. Författaren till uppsatsen har dock gått i finsk 

skola och kan därför omedvetet ha ett mer kristet influerat perspektiv. 

 

2.1 Under samma himmel 
 

Under samma himmel är författad av Ola Björlin och Ulf Jämterud och publicerades 2013. 

Den totala omfattningen av religionerna som studeras är 239 sidor. 14 sidor är ägnade åt en 

jämförelse mellan judar, kristna och muslimer. Dessa religioner presenteras även i enskilda 

kapitel liksom hinduismen och buddhismen, vilka inte jämförs i ett särskilt kapitel med någon 

annan religion. De olika kapitlens omfång ser ut på följande vis: judendomen 24 sidor, 

kristendomen 66 sidor, islam 36 sidor, hinduism 32 sidor och slutligen buddhismen med 22 
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sidor. Inledningen i boken tar fasta på religionens nya roll i det postmoderna samhället och 

vikten av att ha ”....grundläggande kunskaper om ”den andres” sätt att tro och leva och hur 

förmågan att förstå såväl vad som binder oss samman som vad som skiljer oss åt i ett 

pluralistiskt samhälle, kommer att ha betydelse för hur vi möter framtidens utmaningar.”.  

Författarna menar att även om det är intressant att studera religioners olikheter är det lika 

viktigt att studera mångfalden och olikheterna inom religionerna för att förstå deras 

komplexitet. De väljer därför att tala om exempelvis ”kristna” , ”hinduer” , ”muslimer” 

istället för kristendomen, hinduism och islam. 

Underrubrikerna bär samma namn som i boken.  

 

2.1.2 Judar 

 

Att de olika kapitlen är döpta till t.ex. ”judar” istället för ”judendom” är ett tydligt 

ställningstagande. ”Judar” är ett mer öppet namn på kapitlet än ”judendomen” vilket kan inge 

en känsla av att man enligt judendomen strängt måste följa en livsstil (det finns dock en viss 

sanning i det eftersom alla religioner ju har generella levnadssätt och ”krav” för att man skall 

få kalla sig en anhängare till religionen) medan ”judar” är mer komplext.  

Kapitlet är 24 sidor långt och den judiska religionen finns även i ett jämförande kapitel mellan 

de abrahamitiska religionerna och det kapitlet omfattar 14 sidor. Efter den s.k. faktabaserade 

delen i kapitlet finns en intervju med en judisk man, vilken omfattas på tre sidor. 

De stora rubrikerna lyder (i kronologisk ordning): Judar i Sverige, Judisk identitet – att 

tillhöra ett folk, Historien om Gud och folket, Judisk tro – att göra Guds vilja, Halacha- 

samlingen av levnadsregler, Viktiga högtider och Olika judiska inriktningar. 
36

 

Som tidigare nämnt finns förutom faktadelen, även en kort intervju med en judisk man från 

Stockholm. Frågorna berör mannens privata religiösa liv, men kommer också in på ett 

politiskt plan. Exempelvis dessa två frågor: 

”Två judiska traditioner och övertygelser har stött på motstånd i det sekulariserade svenska 

samhället, kosherslakt är förbjuden i Sverige (liksom i Schweiz och Norge) och omskärelse av 

pojkar, något som är tillåtet, ifrågasätts ändå från visst läkarhåll. Hur ser du på detta?” 
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”Under senare tid har antisemitiska stämningar skapat en ökande otrygghet inom den judiska 

befolkningen. Hur märks detta?”
37

 

Judisk identitet och gemenskap och hur judar har/och blir behandlade är två huvudpunkter i 

kapitlet. Det judiska folket har en lång historia av diskriminering och förtryck, som tycks 

finnas kvar än idag. Boken belyser detta på och har på sida 137 med ett fotografi som visar 

judiska män med kippa gå framför icke-judiska människor där bildtexten berättar om när den 

judiska minoriteten i Malmö utsattes för kränkningar och icke-judiska människor valde att 

delta i en demonstration för att stötta den judiska församlingen. 
38

 

Kapitlet gör inga referenser till kristendomen eller använder ett språkbruk som används inom 

kristendomen. För att besvara frågeställningen om judendomen påverkas av bokens icke-

konfessionalitet, kan man konstatera att den gör det, då judendomen framställs objektivt. 

 

2.1.3 Kristna 

 

Kapitlet om kristendomen omfattas av 66 sidor. Det är ett betydligt större omfång än de andra 

religionerna i samma läromedel tilldelas. 60 sidor omfattar fakta om kristendomen och sex 

sidor är två stycken intervjuer, en med en kristen kvinna och en med en kristen man.  

De stora rubrikerna lyder som följande (i kronologisk ordning): Vem är kristen?, Kristen 

kultur och tradition i Sverige, Förhållandet judendom – kristendom, Helig skrift: Nya 

testamentets olika böcker, Bibelsyner, Trosläran, Sakramenten – kyrkans heliga handlingar, 

Kyrkoåret – årligen återkommande högtider, Andra högtider, Kristendomens historiska 

utveckling i Europa, Sveriges utveckling som kristen nation, Kyrkorna idag och slutligen 

Frågor som kristna diskuterar idag.
39

 

En av frågeställningarna denna uppsats behandlar är huruvida läromedlen påverkas av sin 

konfessionalitet eller icke-konfessionalitet. Under samma himmel är ett svenskt läromedel och 

kan därför betraktas som icke-konfessionellt. Vi kan emellertid läsa i Lgy 11 om 

kristendomens ställning och position i religionsundervisningen. Under rubriken ämnets syfte 

står det: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

                                                           
37

 Björlin, Ola och Jämterud, Ulf 2013 s.150 
38

 Björlin, Ola och Jämterud, Ulf 2013 s.137 
39

 Björlin, Ola och Jämterud, Ulf 2013 s. 153, 154,157,160,165,169,177,180,181,182,194,202,208 



16 
 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska 

samhället.”
40

 I kurs 1 i religion kan vi även läsa under centralt innehåll att kursen ska 

innehålla: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningarna, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden.” 
41

 Trots att svensk religionsundervisning skall vara icke-konfessionell är det med 

dessa citat tydligt att kristendomen innehar en viss särställning som kulturbärare enligt svensk 

läroplan. Detta syns i Under samma himmels kapitel om kristendomen. Kapitlet är har nästan 

dubbelt så många sidor som islam som är nästhögst med 36 sidor. Kapitlet som berör 

kristendomen är alltså snarare influerat av en konfessionell religionsundervisning.  

Kapitlet diskuterar människans sanna natur, Gud och Jesus, och synd. Dessa filosofiska typer 

av frågor behandlas mer i detta kapitel än de andra religionernas kapitel, varpå diskussionen 

om människan behandlar en viss etisk dimension som exempelvis denna formulering: ”Men 

det är inte heller så att människan är fylld av ondska. Det vanligaste kristna synsättet är att 

människans syndfullhet inte hindrar henne från att välja och vilja göra det goda.”
42

 Det finns 

även en underrubrik till ”Frågor som kristna diskuterar idag” vilken lyder ”Etiken kring livets 

början och slut”
43

. Under rubriken ”Frågor som kristna diskuterar idag” diskuterar boken även 

rättvisefrågor, genus, sexualitet, ekumenik och interreligiös dialog. 

I och med det höga antalet sidor har kapitlet möjligheter berätta mer detaljerat om 

kristendomen än de andra religionernas kapitel. 

I slutet av kapitlet hittar läsaren två intervjuer med två kristna personer, en ung kvinna och en 

medelålders man. Frågorna är lättsamma, neutrala och inte ledande och oftast riktade specifikt 

till personen (du, dig) och vill höra personernas personliga åsikter. Exempel på frågor: 

”Hur blev du kristen?” 

”Vad är kärnan i det kristna budskapet enligt dig?” 

”Har du tvivlat på din tro någon gång?” 

”Vad betydde konfirmationen för dig?” 

”Vad har gudstjänstlivet och gemenskapen i Svenska kyrkan betytt för dig?” 
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”När bestämde du dig för att bli polis?”
44

 

 

2.1.4 Muslimer 

 

Kapitlet om islam omfattar 36 sidor, varav tre sidor är en intervju med en muslimsk kvinna. 

De stora rubrikerna i kapitlet lyder (i kronologisk ordning): Vem är muslim?, Islam och de 

andra abrhamitiska religionerna, Hur det hela började, Koranen, Sharia, Muslimsk etik, De 

fem pelarna, Muslimska högtider, Sufismen – islams mystik och Islam idag. 
45

 

Kapitlet om islam innehåller många referenser till judendomen och kristendomen. Redan på 

den första sidan, i den allra första meningen refereras det till det tidigare jämförande kapitlet 

av de tre religionerna: ”Av de tre religioner som vi jämförde i avsnittet ”Judar, kristna och 

muslimer”, är islam den yngsta religionen.”.
46

 Det tas direkt upp att det finns många 

gemensamma faktorer mellan religionerna, likväl som skillnader i sättet att praktisera 

religionen och även skillnader i trosfrågor. Dessa jämförande referenser genomlöper hela 

kapitlet. Exempelvis: ” Eftersom människan enligt islam aldrig präglats av det som kristna 

kallar för syndafallet, behövs inget ställföreträdande försoningsoffer på det sätt som 

kristendomen antar genom Kristushändelsen.”
47

 En av denna uppsats frågeställningar berör 

huruvida de icke-kristna religionerna jämförs med kristendomen för att underlätta förståelsen 

för eleven. Den nyss citerade meningen kan hjälpa eleven att förstå islams människosyn med 

hjälp av kunskaper de fått från kristendomen, dock förutsätter det möjligtvis en djupare 

förståelse om kristendomen vilket måhända endast troende elever har. 

En annan frågeställning berör hur mycket utrymme religionen i frågas etik behandlas. I 

kapitlet om muslimer finns det en större underrubrik som heter ”Muslimsk etik”. Något 

liknande återfinns endast i kapitlet om kristendomen. Delen om muslimsk etik tar fasta vid att 

de muslimska moralreglerna överensstämmer med de andra världsreligionernas, som t.ex. 

strävan efter det goda, eftersträvandet av att utveckla goda dygder som klokhet, mod och 

måttfullhet. Avsnittet diskuterar även begreppen haram och halal samt synen på 

homosexualitet och slöjor. Vid diskussionen angående homosexualitet betonar författarna att 
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det även finns vissa kristna grupper som anser att en homosexuell läggning inte är förenligt 

med religionen. 
48

 

I slutet på kapitlet finns en intervju med en muslimsk kvinna som bott i Sverige sedan hon var 

elva år. Det är en ung kvinna som studerar på högskola, försörjer sin man som fortfarande 

studerar och är muslim. Frågorna som ställs till kvinnan är ledande och förutsätter en exotisk 

och främmande livsstil vilka grundar sig på många svenskars fördomar mot muslimer. 

Exempel på frågor som ställs till kvinnan: 

”Tycker du att män lever upp till kravet att klä sig anständigt, ett krav som ställs på både män 

och kvinnor?” 

”Vissa muslimska regler är ju inte förenliga med svensk lag – till exempel arvsregler eller 

äktenskapsregeln att en man kan ha upp till fyra hustrur...”
49

 

Syftet med detta avsnitt är inte att studera kristendomen, dock kan det här vara nödvändigt att 

referera till kapitlet om kristendomen i denna lärobok, delen då en kristen man intervjuas på 

samma sätt. Exempel på frågor ifrån den intervjun lyder: 

”När började du gå i kyrkan mer regelbundet igen?” 

”När bestämde du dig för att bli polis?” 

”Vad betydde konfirmationen för dig?”
50

 

Det är mycket tydligt att frågorna till den muslimska kvinnan och den kristna mannen är av 

olika natur. Den muslimska kvinnan ställs frågor som tvingar henne att försvara sin tro - 

medan den kristna mannens frågor är lättsamma, neutrala och mannen behöver framför allt 

aldrig försvara sin tro. 

Under samma himmel är utgiven 2013 och ända sedan terrordåden 2001 i USA har många 

människor bilden av att muslim är synonymt med terrorist. Idag 2016, pågår en polarisering i 

den svenska politiken och samtidigt har radikala islamistiska terrorgrupper i mellanöstern växt 

sig starkare. Därför är det rimligt att förstå varför författarna ofta refererar till likheter till 

andra religioner och inger en allmänt försiktig hållning. Den enda delen i kapitlen som inte 

överensstämmer detta är intervjun med den muslimska kvinnan, då frågorna framställer islam 
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som något exotiskt och främmande, som något som måste försvaras. Man kan resonera som så 

att det är möjligt att dessa frågor ställdes för att visa att även om man har en främmande 

religion kan man leva ett vanligt svenskt liv, eller eventuellt att de ställts för att slå hål på 

elevernas fördomar.  

 

2.1.5 Hinduer 

 

Kapitlet om hinduism omfattar 32 sidor, varav fem sidor är två intervjuer med tre personer. 

De stora rubrikerna lyder som följande (i kronologisk ordning): Världsbild och 

verklighetsuppfattning, Människosyn och livsideal, Gudar och gudakult och Kasterna.
51

 Detta 

är märkbart färre stora rubriker än de andra religionernas kapitel och det är därför värt att 

notera att det finns nio stycken mindre underrubriker.  

Jämfört med de andra religionernas framställning finns i detta kapitel ett märkbart fokus på 

heliga berättelser och hymner. Nästan nio hela sidor tillägnas religiösa urkunder, berättelser 

och hymner. 
52

 Ingen etik inkluderas i kapitlet. 

En av denna uppsats frågeställningar berör om de icke-kristna religionerna jämförs med 

kristendomen för att eleven lättare skall förstå den icke-kristna religionen. Detta förekommer 

inte explicit i kapitlet om hinduism. Vad som däremot förekommer, är referenser till olika 

västerländska skeenden, vilket indirekt betyder kristendomen eftersom kristendomen och 

västerländska värderingar och tankar ofta är synonyma. Exempelvis då sanskrits roll i Indien 

diskuteras skriver författarna: ”(Jämför latinets roll i Europas historia).
53

 I ett annat stycke 

berättas det att man enligt indisk filosofi och religion utgår från en tanke som inte är lika 

vanligt förekommande i Europa (och Mellanöstern), att världen är cyklisk. 
54

 Även om 

objektivitet är att eftersträva är det omöjligt att komma ifrån sitt perspektiv helt och hållet. 

Elever som bor i Sverige har ofta ett västerländskt (eller allt mer vanligt ett synsätt från 

mellanöstern) synsätt. Det kan därför vara bra att få kunskap om i detta fall hinduismen 

genom att nämna och tillkännage det västerländska perspektivet läsaren troligtvis innehar. 
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Vad gäller de frågor som ställs till de olika personerna (en man och ett gift par (en man och en 

kvinna)) är de av väldigt opersonlig natur, då det är frågor som berör t.ex. deras arbete. Här är 

ett exempel på fråga som mannen fick: ”Hur kommer Sverige att se ut om tio år när det gäller 

den religiösa mångfalden, tror du?”  

Kapitlet påverkas både av icke-konfessionalitet och konfesionalitet, då hinduismen framställs 

objektivt men samtidigt är det ej att förglömma referenserna till det västerländska 

perspektivet. Kapitlet om hinduismen är det enda kapitlet som inte har ett avsnitt om hinduer i 

Sverige (eller i övriga världen). Det enda som avslöjar något om hinduismen i Sverige är 

intervjun med den hinduiske mannen och det gifta paret som bor i Sverige. Även om 

hinduerna i Sverige knappt är en betydande minoritet, borde de rimligtvis ändå nämnas då de 

andra religionerna i Sverige har fått den representationen. Läsaren får en bild av att 

hinduismen enbart finns i Indien och är en etnisk religion. Dock skall det inte på något sätt 

förnekas att den absoluta majoriteten av hinduer finns i Indien och länderna runtom. 

 

2.1.6 Buddhister 

 

Kapitlet omfattar totalt 22 sidor, vilket är ungefär samma omfattning som kapitlet om 

judendomen och betydligt mindre omfattande än kapitlen om islam, hinduismen och framför 

allt kapitlet om kristendomen. 14 sidor är fakta om buddhismen och åtta sidor innefattar två 

stycken intervjuer – en med en kvinna som är vayranabuddhist och en med en man som är 

zenbuddhist. 

De stora rubrikerna är följande (i kronologisk ordning): Siddarta Gautama, De fyra ädla 

sanningarna, Olika traditioner och Buddhister i Sverige.
55

 Det är märkbart få stora rubriker, 

och det är då värt att nämna att det finns 12  underrubriker.  

Kapitlet innehåller inga referenser till kristendomen och inga jämförelser görs heller. Vad det 

gäller buddhistisk etik, behandlas det inte vid något specifikt tillfälle utan genomsyrar snarare 

hela kapitlet i och med buddhismens filosofiska natur. 

I de två intervjuerna diskuteras många av de centrala tankarna inom buddhismen snarare än 

att fokusera på intervjuobjektets religiositet. Dessa får istället agera som en extra förklaring 

till de som redan diskuterats tidigare i kapitlet, till skillnad från de övriga religionernas 
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intervjuer då fokus låg på personens religiösa liv. Exempel på frågor som ställs till kvinnan 

som är vayrayanabuddhist: 

”Ordet sinne är viktigt i buddhismen. Är kunskapen som det sjätte sinnet vid sidan av syn, 

hörsel, lukt, smak och känsel?” 

 

”Vad är kärnan i buddhismen?” 

 

”I buddhismen är ”De fyra ädla sanningarna centrala”. Dukkha-begreppet är svårt att 

förstå...kan du förklara?”
56

 [sic] 

 
Repetition är nyckeln till lärande för läsaren och det är alltid bra att få ett svårt fenomen eller 

skeende förklarat med andra ord, dock kan det ifrågasättas hur det kommer sig att 

buddhismens intervjuer är de enda som är gjorda på följande sätt. 

Det är värt att notera det märkbart mindre omfånget av kapitlet jämfört med kristendomen. 

Buddhismen tilldelas 22 sidor och kristendomen 66 sidor. Med dessa siffror i åtanke, är det en 

given slutsats att buddhismen inte förklaras lika detaljerat och mångfacetterat som 

kristendomen. 

 

2.1.7 Judar, kristna och muslimer 

 

14 sidor i detta läromedel är tillägnade en jämförelse mellan de tre abrahamitiska religionerna. 

Kapitlet har två stora rubriker: likheter och olikheter. Under rubriken likheter hittar läsaren 

avsnitt som behandlar: Berättelsen om Abraham/Ibrahim och hans familj, Monoteismen, 

Världen är skapad, Människan, Andliga varelser, Personer, Uppenbarelser och Kunskap om 

Gud.
57

 Under rubriken skillnader finns inga underrubriker och omfånget är knappt tre sidor 

långt och det förs istället en kort diskussion.
58

 Det är tydligt att författarna valt att fokusera på 

religionernas likheter.  

 

2.1.8 Sammanfattande analys 
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Läsarens första intryck av Under samma himmel är att boken är mycket omfattande och täcker 

stora fält inom religionskunskapen. Denna uppsats studerar endast en liten del av lärobokens 

innehåll men läsaren kan notera redan i innehållsförteckningen att boken diskuterar religion 

och livskunskap mycket omfattande, då hela bokens omfång är 533 sidor. Författarna gör det 

tydligt för läsaren redan i bokens inledning vad det är som eftersträvas – att förstå olika 

religioner och dess inverkan på människan och samhället. 

Något som kan betraktas som intressant och anmärkningsvärt är det faktum att ett kapitel är 

tillägnat en jämförelse av de abrahmitiska religionerna. Det är visserligen en relevant 

jämförelse då religionerna delar samma ursprung och grundtankar som exempelvis 

monoteismen. Dock får det en att ifrågasätta varför inte liknande jämförelse görs mellan 

hinduismen och buddhismen, vilka har samma ursprung och delar grundtankar som 

exempelvis det eviga kretsloppet, då denna bok sägs ska fokusera på likheter mellan alla 

religioner känns detta en aning exkluderande. Det enda i boken som omnämner hinduismen 

och buddhismens likheter och skillnader är två meningar vi får läsa i det inledande avsnittet i 

kapitlet om buddhismen: ”Den har en del drag gemensamma med hinduism och indisk 

filosofi.”
59

 och ” Den saknar den typ av gudakult som vi möter i hinduismen.”
60

 I denna 

uppsats valda teori, diskuteras vikten av religiös och sekulär diversitet för att få en djupare 

förståelse för religion. Det är också viktigt för förståelsen om religioner och spiritualitet att 

kunna göra en kritisk serparation av dem. Applicerar man teorin på det jämförande kapitlet av 

de abrahamitiska religionerna, kan man konstatera att läroboksförfattarna är väldigt måna av 

denna typ av inlärningssätt, men samtidigt återigen ifrågasätta varför inte liknande kapitel 

ägnades åt hinduismen och buddhismen. 

Buddhismen och judendomen har en betydligt mindre omfattning än islam, hinduismen och 

framför allt kapitlet om kristendomen. Judendomen är till antalet inte en så stor religion, dock 

förändrades den judiska identiteten efter förintelsen efter många års stagnering. Många 

svenskar åker på semester till Thailand, ett buddhistiskt land och är rimligtvis någorlunda 

bekanta med buddhismen, eller har åtminstone stött på den. Det finns även människor som 

invandrat till Sverige från Sydostasien som lämnar avtryck, samt etniska svenskar som 

konverterat till buddhismen. Islam är den näststörsta världsreligionen, och det kanske inte är 

helt anmärkningsvärt att religionen fått de antal sidor den fått.  
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Kapitlet med kristendomen får en att ifrågasätta hela grunden i den svenska ”icke-

konfessionella” undervisningen. Som tidigare nämnt finns belägg för det stora fokus på 

kristendomen i boken i Lgy 11, där det uttryckligen står att kristendomen skall studeras 

särskilt. Det är alltså kanske snarare innehållet i läroplanen som får en att ifrågasätta den 

svenska religionsundervisningens så kallade objektivitet då det uttalat ligger ett fokus på 

kristendomen, då läromedlen skall vara läroplanen förkroppsligad hör de tydligt ihop. 

Förutom den tydliga fördelningen i läromedlet med de olika antalet sidor, kan vi även notera 

att religionerna framställs olika, med fokus på olika saker. Judendomens fokus ligger i att 

judarna är det utvalda folket, har ett förbund med Gud och har ett antal levnadsregler. 

Eftersom kapitlet om kristendomen som tidigare diskuterat, omfattar hela 66 sidor betyder det 

att kapitlet är heltäckande, det täcker kristendomen globalt, i Sverige, olika riktningar, historia 

och så vidare. Kapitlet om islam är väldigt måna om att jämföra islam med andra religioner 

och peka på likheter, bland annat inom etiken. 
61

  

Vad gäller de intervjufrågor de olika företrädarna för religionerna fick, skiljde de sig åt. Den 

judiska mannen fick relativt lättsamma frågor, men frågorna var även politiska. De kristna 

fick lättsamma och neutrala frågor om bland annat deras yrkesliv, medan den muslimska 

kvinnan var tvungen att försvara sin tro. De två buddhisterna var tvungna att förklara olika 

begrepp inom buddhismen istället för att prata om deras egna religiositet och hinduerna fick 

kort berätta om deras sätt att praktisera deras religion.  

För att besvara frågeställningen som berör religionernas etik, kan det konstateras att de enda 

kapitlen som explicit uttrycket ett avsnitt som berör etik är islams och kristendomens.  

När det kommer till frågeställningen om huruvida läromedlet påverkas av sin icke-

konfessionalitet, är svaret både ja och nej. Kapitlen om judendomen, buddhism präglas av 

icke-konfessionalitet. De framställer religionerna ur ett så neutralt perspektiv som möjligt. 

Islam påverkas till viss del, dock finns det alltid en jämförelse med de andra två abrahamitiska 

religionerna, som kanske inte alltid är nödvändig. Kapitlet om hinduismen har små men 

subtila västerländska referenser, vilket kan vara ett tecken på konfessionalitet. När det 

kommer till kapitlet om kristendomen syns spår av konfessionalitet. Kristendomens kapitel är 

påtagligt mycket längre vilket leder en till slutsatsen om den uppenbara särställningen.  
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2.2 Uttryck för tro 
 

Boken Uttryck för tro är författad av en mängd olika författare, men är sammanställd av Karin 

Creutz, Nadja Johansson och Kim Wikström och är publicerad 2006. Boken används i finska 

gymnasieskolor som en del av en icke-obligatorisk kurs i religionskunskap vilken berör de 

olika världsreligionerna som går under den lutherskt kristna undervisningen.  

Boken består av elva kapitel, varav fem är relevanta för denna studie. De olika kapitlen har 

olika författare förutom kapitlen som behandlar islam och buddhism vilka har samma 

författare. Av de berörda religionerna som studeras i denna uppsats tas de upp i följande 

kronologiska ordning (med kapitel om andra religioner före, mellan, och efter): judendom, 

hinduism, islam, kristendom och slutligen buddhism. Kapitlens omfång är följande: 

judendomen 20 sidor, hinduismen 22 sidor, islam 24 sidor, kristendomen 24 sidor och 

buddhismen 24 sidor, vilket är ett totalt omfång på 114 sidor. Sammanfattningsvis uppfyller 

detta en av uppsatsens frågeställningar: huruvida de olika religionerna ges olika mycket 

utrymme i läromedlet. Utifrån de representerade sidantalet kan det konstateras att religionerna 

är mycket jämt fördelade och att skillnaderna i sidantal inte är tillräckligt markanta för att 

påverka resultatet av framställningarna av religionerna, då det exempelvis kan handla om 

något trivialt så som en bild mer eller mindre. 

 

2.2.1 Judendom 

 

Kapitlet omfattar 20 sidor. Elva sidor innefattar en faktadel om religionen och nio sidor är en 

personlig berättelse av en judisk man som berättar om sin tro samt om de olika högtiderna. 

Rubrikerna som finns i kapitlet lyder (i kronologisk ordning): Uppkomst och historia, Heliga 

skrifter, Tro och liv, Olika riktningar, Kulten, Utbredning, Antisemitism, och Sionismen och 

staten Israel. 
62

 Dessa kan alla ses som underrubriker till den större rubriken Förbundets folk. 

Efter faktadelen följer åtta faktafrågor om judendomen och efter den personliga berättelsen 

följer sju frågor. 

För att besvara frågeställningen angående påverkan av läromedlets konfessionalitet, kan man 

konstatera att kapitlet om judendomen är influerat av konfessionalitet. Kapitlet innehåller 

                                                           
62

 Lundgren, Svante 2006 s. 30,31, 32,33,35,36,37 



25 
 

flera referenser till kristendomen. I studiet av kristendomen kan det vara värt att nämna 

judendomen då kristendomen är direkt sprunget ur religionen, men då judendomen studeras 

kan det finnas ett möjligt svar på varför denna jämförelse görs: för att de som antas vara 

kristna eleverna lättare ska kunna förstå den främmande religionen. Exempelvis på sida 33 

talar man om att kristendomen ofta har framställt judendomen som en sträng lagreligion, men 

att judendomen i själva verket också ser Gud som nådig och förlåtande likt kristendomen. 
63

 

Ett annat exempel är denna mening: ”Liksom i kristendomen, där Nya testamentet förklarar 

Gamla testamentet fullbordar, är det i judendomen så att det är den tolkning som kommer till 

uttryck i Talmud som egentligen har skapat den judiska religionen.”
64

Denna frågeställning 

besvarar även frågeställningen som behandlar huruvida kapitlet gör jämförelser med 

kristendomen för att underlätta förståelsen för eleverna, vilket kapitlet gör.  

I och med de olika delarna i kapitlet har frågorna olika fokus. De första frågorna som följer 

den faktadelen är mestadels sakfrågor, medan frågorna efter berättelsen har en mer 

reflekterande framtoning. Exempel på en fråga från faktadelen i kapitlet lyder: ”Hur skiljer sig 

Toran och Bibeln från varandra?”.
65

 Detta är även ännu ett exempel på jämförande med 

kristendomen. Exempel på fråga från berättelsen lyder: ” Hur skiljer sig författarens syn på 

påsken från din egen?”.
66

 Återigen ser vi spår av den konfessionella undervisningen. Även om 

frågan inte explicit frågar hur kristendomen ser på påsken, är det underförstått att eleverna är 

kristna och skall ha en kristen syn på påsken.  

Faktadelen berör inte den judiska etiken explicit, däremot har den personliga berättelsen en 

mer etisk dimension. Exempelvis dessa meningar från berättelsen: 

” De moraliska lärorna i Torah visar mig hur Gud kommer att välsigna dem som lever ett 

moraliskt rättfärdigt liv, och gör det som är rätt i Guds ögon. Med andra ord stjäl jag inte, 

mördar inte och ljuger inte, jag bedrar inte och faller inte mina vänner eller fiender i 

ryggen.”
67

 

 

2.2.2 Hinduism 
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Kapitlet om hinduism omfattar 22 sidor. 12 sidor är en faktadel om hinduismen och tio sidor 

innefattar två stycken personliga berättelser av två hinduer. Den stora rubriken för kapitlet är 

Enhet och mångfald och under det finns följande rubriker (i kronologisk ordning): Inledning, 

Heliga texter, Atman och Brahman, Karma och återfödelse, Dharma och Etik, Varna och Jati, 

Yoga, Gudarna och dyrkan och Hinduismen i världen och Finland. 
68

 

Det finns inga jämförelser eller referenser till kristendomen i kapitlet, därav är det svårt att se 

något märkbart tecken på konfessionalitet.  

I slutet av kapitlet finns det sju stycken frågor eleverna kan besvara. Frågorna är en direkt 

repetition av det som berättats i kapitlet. Det är relativt korta sakfrågor som inte ger något 

utrymme för elevens kritiska, analytiska eller reflekterande förmåga. Exempel på dessa 

frågor:  

” Vilka är hinduernas heliga skrifter och vad behandlar de?” 

”Beskriv atmans och brahmans förhållande till varandra.” 

”Vad är en avatara? Hur skiljer sig dessa från varandra?”
69

 

De åtta frågor som ställs efter de personliga berättelserna är dock en aning mer krävande. 

Exempelvis: 

”På vilket sätt anser författaren att hans synsätt på världen skiljer sig från den traditionella 

hinduismen (Sutisna)” 

”Vilka likheter ser du i författarens syn på karmas lag? Vad innebär ett accepterande av 

karmas lag för dem? (Båda artiklarna)”
70

 

De personliga berättelserna ger också svar på en av denna uppsats frågeställningar: om 

religionernas etik inkluderas i kapitlen. I en av berättelserna finns en rubrik som heter ”Etiken 

och ceremonier”. De två hinduiska berättelserna genomsyras dock av hinduisk etik som ett 

komplement till etiken i faktadelen. Tillsammans bildar de två etikavsnitten i kapitlet det mest 

heltäckande avsnitten om etiken i Uttryck för tro.  
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2.2.3 Islam 

 

Kapitlet om islam omfattar 24 sidor. 14 sidor är en faktadel om islam och tio sidor innefattar 

en personlig berättelse av en muslimsk kvinna. Kapitlets stora rubrik är ”Profetens folk” och 

därefter lyder följande rubriker (i kronologisk ordning): Muhammed, Koranen, De fem 

grundpelarna, Shia, Stora dynastier, Mystik och Islams senare skeden. 
71

 

I likhet med kapitlet om judendomen, finns här många jämförande referenser till 

kristendomen. Det finns inga motsättningar till att dra vissa paralleller mellan religionerna 

som exempelvis deras delade historia och monoteistiska gudasyn, det är dock värt att notera 

jämförelser likt dessa: ”Koranen är ungefär lika lång som Nya testamentet.”
72

 och ”Liksom 

Gamla testamentet, förbjuder Koranen bruk av avbilder.”.
73

 Dessa påståenden förutsätter att 

eleverna skall inneha en kännedom om bibeln för att sedan kunna göra jämförelser med den 

främmande religionens heliga skrift. Detta är dock helt i enlighet med den finska 

konfessionella religionsundervisningen där eleverna förutsätts ha en viss kunskap om 

kristendomen för att kunna applicera den på okände religionen och läsaren då ser spår av 

konfessionalitet.  

Efter den faktabaserade delen följer sex stycken frågor och efter de två berättelserna följer 

även där sex stycken frågor. Av de sex första frågorna involverar två av frågorna 

kristendomen, eller jämförelsen av andra religioner: 

”Hur framträder i texten islams släktskap med judendomen och kristendomen?” 

”Hurdan är gudsbilden i islam i jämförelse med t.ex. gudsbilden i kristendomen eller i någon 

av religionerna som härstammar från fjärran öster?”
74

 

Liknande frågor finns inte att påträffa i de andra kapitlen som berör de icke-kristna 

religionerna. Det inkluderas heller inte något avsnitt om muslimsk etik.  

 

2.2.4 Kristendom 
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Kapitlet om kristendomen omfattar 24 sidor. 10 av dessa innefattar en personlig berättelse av 

en ortodox man. Kapitlet berör enbart den ortodoxa kristendomen och det förklaras i 

inledningen av läroboken: ”Kristendomen representeras här av den ortodoxa traditionen, ett 

val som tjänar majoriteten av de studerande i Finland, nämligen dem som är mycket bekanta 

med den lutherska traditionen.”
75

 

Under kapitlets stora rubrik ”Kyrkan i öst” följer dessa rubriker (i kronologisk ordning): 

Historia och utbredning, Lära, Praxis: liturgin, bönen och klosterinstitutionen och Kyrka och 

stat.
76

 

Efter den faktabaserade delen av kapitlet följer åtta stycken frågor och efter den personliga 

berättelsen följer nio stycken frågor. Inga av frågorna jämför den ortodoxa tron med luthersk 

tro, och inte heller dras några paralleller till luthersk kristendom i den faktabaserade delen av 

kapitlet. Ingen ortodox etik inkluderas varken i faktadelen eller berättelsen. 

Svaret på frågeställningen om kapitlet är påverkat av dess konfessionalitet är tydligt. 

Författarna har medvetet valt att kapitlet enbart skall fokusera på den ortodoxa tron och 

motiverar det med att det är ett gynnsamt val för studenterna som redan är bekanta med den 

lutherska tron. Studiet av katolicismen finns inte med och spekulationer kan föras till varför 

valet föll på den ortodoxa tron och svaret kanske ligger i att den ortodoxa befolkningen i 

Finland är betydligt större än den katolska.  

 

2.2.5 Buddhism 

 

Kapitlet om buddhism omfattar 20 sidor, varav 12 sidor är en faktabaserad del och åtta sidor 

är en personlig berättelse av en finlandssvensk buddistisk kvinna. Den stora rubriken i kapitlet 

är ”Buddhas väg” och rubrikerna som följer lyder (i kronologisk ordning): Buddha, Det 

centrala i läran, Senare utveckling inom buddhismen och buddhistiska riktningar och skolor.
77

 

Efter den faktabaserade delen i kapitlet följer sju frågor om kapitlet, och efter berättelsen 

följer ytterligare sju frågor.  
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Det finns inga referenser eller jämförelse med kristendomen. Kapitlet drar däremot paralleller 

till det gemensamma dragen med hinduismen som t.ex. återfödelsen, som är en central kärna i 

bådadera religioner
78

, vilket är rimligt för att underlätta elevernas förståelse för de asiatiska 

religionerna och deras uppkomst.  

I likhet till de tidigare diskuterade kapitlen finns i detta ett antal frågor efter den första delen 

av kapitlet, samt efter den berättande delen. Trots att buddhismen är en religion som lätt kan 

ge upphov till tankar och diskussion, är de första frågorna enkla sakfrågor. Frågorna som 

tillhör den berättande delen i kapitlet öppnar däremot upp för elevens analytiska och tänkande 

förmåga. Exempelvis dessa två frågor: 

”Vårt samhälle styrs ofta av s.k. hårda värden. Hur tycker du att man kan använda 

buddhistiska värderingar för att själva sträva efter välmående?” 

”Att inte hävda sig själv ser författaren som ytterst viktigt. Tycker du att självhävdelse är 

allmänt accepterat hos oss (t.ex. bland kändisar, för att nå vissa positioner i samhället osv?)”
79

 

Dessa två frågor är perfekta exempel på hur läsaren, i detta fall eleven, får kombinera det de 

lärt sig tidigare i kapitlet om den berörda religionen med en samhälls-och individkontext.  

Det finns inget avsnitt om buddhistisk etik och det finns inget som tyder på att boken är ett 

konfessionellt läromedel.  

 

 

2.2.6 Sammanfattande analys 

 

För att besvara frågeställningen om de olika religionerna ges olika mycket utrymme, kan det 

snabbt konstateras att de ges ungefär lika mycket utrymme. Sidantalet ligger runt 20-24 sidor 

(judendom 20, buddhism 20, hinduism 22, kristendom 24 och islam 24).  

Samtliga kapitel har snarlik uppbyggnad innehållsmässigt. Alla kapitel tar up historia, läran, 

riktningar och utbredning. Det som skiljer kapitlen åt är om etiken blivit inkluderad eller ej. I 

judendomen finns inget avsnitt i faktadelen av kapitlet, och det nämns endast i berättelsen 

som kortast. Hinduismen inkluderar etik i kapitlet. Faktadelen har en rubrik som heter 
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”Dharman och Etik” och dessutom finns en rubrik i en av berättelserna som kallas ”Etiken 

och ceremonier”. Kapitlet om islam, kristendomen och buddhismen innefattar ingen etik.  

Samtliga kapitel innefattar en personlig berättelse från representanter för religionerna. 

Kapitlet om hinduismen innehåller dock två berättelser. Dessa berättelser är fritt formulerade 

av skribenterna själva och författarna skriver i inledningen: ”Samtidigt har vi bett 

representanter för de olika religionerna att beskriva sin tro så som de själva upplever den. För 

dessa artiklar ställde vi inte några specifika krav på form och innehåll.”
80

 Det är då rimligt att 

dra slutsatsen att dessa berättelser skiljer sig från varandra, och kan även särskilja sig från de 

som representerar majoriteten i religionen. Berättelsena är subjektiva men samtidigt är 

religion något subjektivt. 

Efter faktadelen i kapitlen följer sex till åtta frågor, och efter berättelserna följer sex till nio 

frågor. Gemensamt för samtliga kapitel är att frågorna som följer faktadelen är sakfrågor och 

frågorna som följer berättelserna har en mer reflekterande framtoning.  

Vad det gäller frågeställningarna som berör bokens konfessionalitet och om kristendomen 

jämförs med de andra religionerna för att underlätta förståelsen för eleverna, skiljer sig 

kapitlen åt. I kapitlen om judendom och islam finns det en rad referenser och jämförelser till 

kristendomen. Som tidigare diskuterat, är det mycket rimligt att jämföra dessa tre med 

varandra, dock finns det referenser som klockrent förutsätter elevens kristna bakgrund som 

exempelvis denna mening från kapitlet om islam: ”Koranen är ungefär lika lång som Nya 

testamentet.”
81

  vilken bekräftar bokens konfessionalitet. Kapitlet som behandlar 

kristendomen tar endast upp den ortodoxa grenen av kristendomen. Förvånansvärt nog nämns 

knappt den lutherska kristendomen i det kristna kapitlet och det görs heller inga jämförelser. 

Kapitlen som berör hinduismen och buddhismen gör inga jämförelser till kristendomen och 

det syns inga spår av konfessionalitet i de kapitlen.  

 

                                                           
80

 Creutz, Karin och Johansson, Nadja och Wikström Kim 2006 s.9 
81

 Holm, Nils G 2006 s.94 



31 
 

 

 

Kapitel 3 Analys och slutsatser 
 

3.1 Diskussion och sammanfattning 
 

Under samma himmel och Uttryck för tro är två läromedel som används i svenska och finska 

gymnasieskolor. Denna uppsats huvudsakliga syfte var att jämföra dessa två läromedels 

framställning av världsreligioner och se till likheter och olikheter samt se till vilken grad de 

påverkas av sin konfessionalitet och icke-konfessionalitet. De olika läromedlen är skrivna för 

olika sorters marknad: den svenska icke-konfessionella religionsundervisningen och den 

finska religionsundervisningen vilken är avsedd för elever med luthersk bakgrund.  

Dessa två läromedel är uppbyggda på lite olika sätt. Det vilka båda har gemensamt är att 

kapitlen om de olika religionerna inleds av en faktadel som upptar största delen av kapitlens 

omfattning. Under samma himmel följs därefter av en eller två intervjuer med företrädare för 

religionen i fråga. Uttryck för tro ger läsaren ett antal instuderingsfrågor efter den första delen 

i kapitlet som sedan följs av en eller två personliga berättelser, med efterföljande 

instuderingsfrågor till berättelserna. Författarna till Uttryck för tro berättar i det inledande 

kapitlet till boken att de olika religiösa företrädarna gavs fria händer med berättelserna. 
82

 I 

den svenska Under samma himmel används intervjuer. Med intervjuer är det lättare att 

precisera resultatet på frågorna, men då finns samtidigt risken att frågorna blir allt för ledande. 

I Utryck för tro får företrädaren som tidigare nämnt helt fria tyglar och berättar om sin 

religion ur sitt perspektiv. Detta sätt öppnar upp för att presentera den etiska dimensionen 

inom religionen, då berättaren ofta för en monolog om sin religion, tankar och levnadssätt. 

Risken med att ha en fri berättelse är att det blir svårt att ta till sig materialet för läsaren, men 

läroboksförfattarna har löst detta genom att läsaren får svara på frågor om berättelsen, likt 

faktadelen. Nackdelen är även att författarna kanske inte fick ut det de ville från berättelsen, 

dock hade det kunnat lösas genom att ge berättarna riktlinjer för sin berättelse.  

De två kapitlen om judendomen har snarlik omfattning (Under samma himmel 24 sidor och 

Uttryck för tro 20 sidor). Innehållsmässigt är de mycket lika sett till de rubriker som det 
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skrivits om i tidigare respektive avsnitt. Etiken omnämns inte i någondera bok, och det 

närmsta läsaren kommer till judisk etik är detta korta stycke i Uttryck för tros berättelse: 

” De moraliska lärorna i Torah visar mig hur Gud kommer att välsigna dem som lever ett 

moraliskt rättfärdigt liv, och gör det som är rätt i Guds ögon. Med andra ord stjäl jag inte, 

mördar inte och ljuger inte, jag bedrar inte och faller inte mina vänner eller fiender i 

ryggen.”
83

 

Skillnaden mellan kapitlen om judendomen ligger i påverkan i konfesionaliteten. I båda 

böcker ser vi spår av deras konfesionalitet respektive icke-konfesionalitet. Det betyder alltså 

att Under samma himmels kapitel om judendom påvisar icke-konfesonalitet bland annat i att 

det inte finns några referenser eller jämförelser till kristendomen och religionen framställs på 

ett objektivt sätt. Uttryck för tros kapitel gör många referenser och jämförelser till 

kristendomen under faktadelen såväl som vid de olika frågorna: 

”Liksom i kristendomen, där Nya testamentet förklarar Gamla testamentet fullbordar, är det i 

judendomen så att det är den tolkning som kommer till uttryck i Talmud som egentligen har 

skapat den judiska religionen.”
84

 

 ”Hur skiljer sig Toran och Bibeln från varandra?”
85

 

Hur skiljer sig författarens syn på påsken från din egen?”
86

 

Även om den sista frågan inte uttryckligen nämner kristendomen, är det tydligt att det 

förväntas att eleverna skall ha en kristen syn på påsken, då det i bokens inledning konstateras 

att eleverna som läser denna bok är med i den lutherska kyrkan.  

Vad gäller hinduismens omfång i de olika läromedlen är det en viss skillnad. I Under samma 

himmel omfattas kapitlet av 32 sidor och i Uttryck för tro 22 sidor. Innehållsmässigt är 

kapitlen relativt lika, med referens till tidigare nämnda rubriker i respektive avsnitt. Dock 

finns det en stor skillnad sett till innehållet. I Under samma himmel får läsaren ta del av 

hinduiska texter och urkunder. Hela nio sidor är tillägnade hinduiska hymner och berättelser. 

Detta kan vara bidragande till en djupare förståelse av religionen. Samtidigt kan detta förvirra 
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läsaren och det kan vara svårt att ta till sig dessa texter. Exempelvis detta korta utdrag från 

andra sången i Mahabharata: 

...Den som i sanning skådar tingens väsen,  

han inser även detta. Vet att DET 

är starkare än allt vad DET har danat,  

att intet kan förinta detta Enda...
87

 

Något som också skiljer kapitlens innehåll emellan är om etiken inkluderats. Etiken är inte 

inkluderad över huvud taget i Under samma himmel. I Uttryck för tro däremot finns både i 

faktadelen en rubrik som heter ”Dharma och etiken” 
88

och i den personliga berättelsen en 

rubrik som heter ”Etiken och ceremonier”.
89

 Detta fokus på etiken återfinns inte i något 

kapitel i Uttryck för tro såväl som Under samma himmel.  

Det finns även en skillnad när det kommer till påverkan av konfessionalitet/icke-

konfessionalitet samt kristendomsreferenser i kapitlen om hinduismen. Förvånansvärt nog, 

tycks Under samma himmel influeras mer av en konfessionell diskurs och Uttryck för tro inte 

ge uttryck för någon konfessionalitet över huvud taget, vilket är i motsats till hur ”det borde” 

se ut. I Under samma himmel förekommer inga explicita referenser till kristendomen, däremot 

förekommer olika jämförelser till västerländska tankar och händelser, vilka indirekt är kristna. 

Exempelvis då sanskrits roll i Indien diskuteras så skriver författarna: ”(Jämför latinets roll i 

Europas historia).
90

 I ett annat stycke berättas det att man enligt indisk filosofi och religion 

utgår från en tanke som inte är lika vanligt förekommande i Europa (och Mellanöstern), att 

världen är cyklisk. 
91

 

Slutligen finns ännu en skillnad som bör noteras, även om den inte är så stor. I Under samma 

himmel finns inget avsnitt tillägnat hinduer i Sverige, vilket det finns i Uttryck för tro (för 

hinduer i Finland) även om det är ett kort avsnitt. Det finns inget tvivel på att den absoluta 

majoriteten hinduer finns i Indien och till stor del än betraktas som en etnisk religion, sker 

dock en invandring från den delen av världen och religioner följer med. Det kan även vara 

viktigt för läsaren att förstå att hinduer även finns i Sverige. 
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Kapitlet om islam har en större omfattning i Under samma himmel med 36 sidor. I Uttryck för 

tro är kapitlet 24 sidor långt. De gemensamma rubrikerna som kapitlen berör är historia, 

koranen, de fem pelarna och sufism/mystik. Vad som skiljer sig åt är främst ett ökat antal 

kapitel i Under samma himmel, där även rubriker som ”Vem är muslim?”, ”Islam och de 

andra abrahamitiska religionerna”, ”Sharia”, och ”Muslimsk etik” inkluderas.  

Avsnittet som berör muslimsk etik, är det enda i Under samma himmel kapitlet tillsammans 

med kapitlet om kristendomen, som tar upp religionernas etik. I Uttryck för tro tas det endast 

upp i kapitlet om hinduism. Avsnittet som berör muslimsk etik hävdar i allra första meningen 

att: ”På många sätt överensstämmer moralreglerna med de man finner i de andra 

världsreligionerna.”
92

 Det görs fortsatta jämförelser till de andra religionerna exempelvis i 

denna mening: ”En skillnad när det gäller levnadsregler är att medan judar och kristna inte har 

något alkoholförbud, så får muslimer rådet att låt bli berusningsmedel – en regel som de delar 

med buddhisterna.”
93

 Det är tydligt att författarna vill betona likheter mellan islam och de 

andra religionerna. Under samma himmel är publicerad 2013, medan Uttryck för tro är 

publicerad 2006. Dessa år kan ha en viss påverkansfaktor på hur islam framställs, då 

samhället i sin kontinuerliga förändringsprocess har gett islam nya villkor att leva efter under 

senare år. Redan på första sidan i Under samma himmel, i det allra första stycket, dras 

paralleller till det gemensamma arvet till judendomen och kristendomen. Kapitlet är mycket 

mån om att visa att islam har mycket gemensamt med dessa religioner och att islam inte är 

farligt, att det är en religion precis som de andra med både radikaler och liberaler. Detta 

förekommer inte i Uttryck för tro.  

Eftersom slutet av kapitlen skiljer sig åt (frågor + berättelse + frågor och intervju) är det svårt 

att jämföra kapitlen emellan på de planen. Vad som kan sägas om Uttryck för tros frågor om 

islam är dock att det är neutrala sakfrågor. Under samma himmels intervju med den 

muslimska kvinnan skiljer sig från de andra intervjuerna i samma läromedel. Där blir kvinnan 

som blir intervjuad tvungen att försvara sin tro. Detta diskuteras mer ingående i kapitlet som 

analyserar islam i Under samma himmel, ”2.1.4 Muslimer”. Detta leder till slutsatsen som 

svarar på frågeställningen om religionerna framställs olika, vilka de gör när det kommer till 

islam.  
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Gemensamt för kapitlen är kristendomens tydliga påverkan vilken gestaltas i form av diverse 

referenser och jämförelser. Det kan konstateras att båda kapitlen i de olika böckerna är 

influerade av konfessionalitet. Exempel på detta syns i både faktadelarna, frågorna och 

intervjun och har tidigare diskuterats i respektive kapitel om islam (2.1.4 Muslimer och 2.2.3 

Islam). 

I Under samma himmel tillägnas kapitlet om buddhism 22 sidor och i Uttryck för tro 20 sidor, 

vilket är ett snarlikt omfång. Framställningen av buddhismen i de två läromedlen är i stort sett 

identiska. Båda kapitlen är relativt kortfattade och ytliga, men täcker de viktigaste delarna av 

buddhismen. En möjlig orsak till den påtagliga likheten läromedlen emellan kan vara att det 

bor väldigt få buddister i Norden, som inte gett samma avtryck som t.ex. islam eller 

judendomen som blev uppmärksammat efter andra världskriget. Buddhismen förknippas till 

stor del ännu med Asien, vilket kanske leder till att framställningen av buddhismen blir lika i 

de nordiska länderna, då de har lika lite erfarenhet och egna upplevelser av buddhismen. Å 

andra sidan är det många nordbor, kanske främst svenskar, som åker på semesterresor till 

exempelvis Thailand, ett buddhistiskt land och borde därav kommit i kontakt med 

buddhismen som är påtaglig i Thailand.  

Ingen av böckerna inkluderar buddhistisk etik och det förekommer inga referenser till 

kristendomen och det syns inga spår av konfessionalitet i något av läromedlen. 

Kapitlen om kristendomen i de två läromedlen är förmodligen de som skiljer sig mest åt. För 

det första ser vi en stor skillnad när det kommer till omfång. Under samma himmels 

omfattning av kristendomen är 66 sidor och Uttryck för tros är endast 24 sidor. Det är här värt 

att notera vilket av läromedlen som är skriven ur en konfessionell kontext, nämligen Uttryck 

för tro. 

Konfessionaliteten gör sig dock påtaglig på andra sätt i Uttryck för tro. Kapitlet behandlar 

nämligen enbart den ortodoxa kristendomen. Detta motiveras i inledningen: ”Kristendomen 

representeras här av den ortodoxa traditionen, ett val som tjänar majoriteten av de studerande i 

Finland, nämligen dem som är mycket bekanta med den lutherska traditionen.”
94

 

Detta innebär en markant skillnad i innehåll i de olika läromedlen. Under samma himmel har 

på grund av sitt omfattande omfång stor faktadel som täcker det mesta av kristendomen. 

Anmärkningsvärt är att av kapitlets 66 sidor är åtta sidor tillägnade en rubrik som heter 
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”Sveriges utveckling som kristen nation”
95

.Ytterligare en och en halv sida tillägnas rubriken 

”Kristen kultur och tradition i Sverige”.
96

 Den ortodoxa kyrkan tillägnas knappt två sidor, som 

i Uttryck för tro behandlas av 24 sidor. Det finns alltså ett tydligt fokus på kristendomen i 

Sverige, vilket är i enlighet med Lgy 11 och har tidigare diskuterats. Förvånansvärt nog finns 

inga referenser till luthersk kristendom i Uttryck för tros kapitel om ortodoxa kyrkan. 

Den kristna etiken behandlas inte i Uttryck för tro men i Under samma himmel där fyra sidor 

tar upp ”Frågor som kristna diskuterar idag”.
97

 

Det intressanta med dessa två kapitel är att de båda ger uttryck för konfessionalitet, fast på 

olika sätt. Under samma himmel har ett helt tydligt fokus på kristendomen sett till läroboken i 

stort och jämfört med de andra religionernas kapitel. Det finns även ett fokus på kristendomen 

i Sverige inom kapitlet. Eftersom Lgy 11 berättigar detta, är det snarare så att en kan 

ifrågasätta läroplanens icke-konfessionalitet och därmed hela religionsundervisningen. Under 

samma himmel agerar därav helt inom ramarna för religionsundervisning i Sverige. Uttryck 

för tro skriver uttryckligen varför de valt att behandla den ortodoxa kyrkan enbart, på grund 

av att de lutherska kristna eleverna har tillräckligt mycket kunskaper om sin egen religion. Jag 

anser att det finns en naivitet i detta påstående.  Enligt evangeliska lutherska kyrkan i Finlands 

hemsida tillhörde år 2013 75,2 % av finländarna  kyrkan.
98

 För att ta del av den lutherska 

religionsundervisningen i Finland tillhör man kyrkan. Lutherska kyrkan döper barn och 

många människor gör det av tradition såväl som tro. Många elever har inte tagit ställning till 

om vare sig de vill tillhöra kyrkan eller inte då de går i gymnasiet. Det är också allmänt känt 

att en stor del tillhör kyrkan även fast de inte är troende vilket innebär att de inte tar del av 

exempelvis gudstjänster. De nordiska länderna anses vara sekulariserade och talas oftast om 

som de mest ateistiska länderna i världen, men har ändå en relativt stort medlemsantal i 

kyrkan. Detta innebär att en stor av de ”kristna” eleverna inte är fullt så kristna. Sett till 

läromedlet Uttryck för tro som bara behandlar den ortodoxa grenen av kristendomen, innebär 

detta en kunskapslucka för elever som tros ha kunskaper de inte nödvändigtvis har. Enligt en 

finsk ämnesbeskrivning i religion från 2015 står det: ” Undervisningen i religion skall 

fördjupa studerandes förtrogenhet med den egna religionen och kulturarvet.” och ” Genom att 

få insyn i övriga religioner, var och en belyst utifrån sin egen utgångspunkt får studerande ett 
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breddat perspektiv.”
99

 Dessa meningar bekräftar Uttryck för tros innehåll. Även i den tidigare 

forskningen på ämnet om religionskunskap i Finland som redogjordes under tidigare 

forskning, bekräftar Elina Hella dessa tankegångar. 

 

 

3.2 Slutsatser 
 

Under samma himmel och Uttryck för tro är två läromedel som har många likheter. Sverige 

och Finland är trots allt båda nordiska länder och delar som tidigare diskuterat en lång historia 

och har liknande kulturella drag och liknande statsstyre. Finland må ha en lite högre andel 

som fortfarande är medlemmar i den lutherska kyrkan, men kyrkan i Sverige har fortfarande 

en viktig roll inom svenska traditioner. Den påtalade skillnaden inom religionskunskapen i 

gymnasiet kanske inte är så märkbar som man skulle kunna tro, i alla fall inte då det kommer 

till studiet om icke-kristna religioner. Det är möjligt att det skulle finnas en mer märkbar 

skillnad i exempelvis studiet av kristendomen eller etiken.  

Intressant nog kan man se vissa stereotypiska drag i finsk och svensk skola i de båda 

böckerna. Den finska boken är mer arbetsam, det finns mycket frågor eleven kan arbeta med, 

och boken är kortfattad och koncis. Den svenska boken är i viss mån lite mer objektiv och har 

en mer diskuterande infallsvinkel. 

Uppsatsens mest förvånansvärda resultat är olikheterna inom läroböckerna. I Under samma 

himmel är det stor skillnad på kapitlens omfång och konfessionalitet syns i kapitlen om islam, 

kristendom och hinduism. Etiken inkluderas enbart i kapitlen om kristendomen och islam. De 

olika frågorna vid interjvuerna skiljer sig också åt, då judenomen och islam blir politiska och 

islam får ta en försvarsställning, buddhismen får agera förklarande  och hinduismen och 

kristendomens frågor är lättsamma. Uttryck för tros kapitel om de olika världsreligionerna är 

dock mer lika än motsvarande i det svenska läromedlet. Kapitlen har en snarlik omfattning, 

kristendomsrefrenser syns i kapitlen om judendom och islam och etiken inkluderas endast i 

kapitlen om hinduism. Att kristendomen enbart berör den ortodoxa traditionen är fortfarande 

ett intressant beslut. Ämnets konfessionella influenser syns i kapitlen om de abrahamitiska 

religionerna.  
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Uppsatsens valda teori berörde hur man skall främja förståelsen för olika synsätt på världen. 

Denna uppsats har studerat hur olika synsätt på världen ser ut, igenom konfessionella och 

icke-konfessionella glasögon. Teorin utgår ifrån förslaget att kombinera en variations-teori 

sam en teoretisk modell av kritisk religionsundervisning. Uppsatsen har kritiskt granskat 

dessa läromedel för att se till graden av sanningshalt i de uttalade konfessionerna. Uppsatsen 

har även lagt fokus på den kritiska granskningen av kristendomens roll i 

religionsundervisningen i dessa länder.  

Men varför är den svenska religionsundervisningen tvungen att kalla sig icke-konfessionell, 

då den helt tydligt vill särskilja kristendomen? Utifrån resultatet av det finska konfessionella 

läromedlet är det tydligt att den i själva verket inte var så mycket mer konfessionell än den 

svenska. Det uppkommer ju dock, som tidigare diskuterat, problem med den icke-

konfessionella undervisningen i ett multi-kulturellt klassrum. Vore det kanske lämpligt att 

titta tillbaka till den tidigare forskningen och kanske välja det andra konceptet av de tre olika 

religionsundervisningarna, nämligen religionsundervisningen som en lärande dimension som 

studeras på samma sätt som historia eller geografi? Kanske kommer forskare och lärare 

tillsammans om några år hitta en mer pragmatisk religionsundervisning som passar dagens 

och framtidens klassrum och kommer avspegla sig på läroböckerna, som sett till den tidigare 

forskningen, kommer ha en fortsatt stark roll. 
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