
 

 

1 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Förståelse och inlevelse 
 

En textanalytisk studie av två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet 
 

 

 

 

 
Sara Björnmo & Sofia Bramfors 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C-uppsats 2005                                                          Handledare: Arne Engström 
Pedagogik med didaktisk inriktning C   
        
________________________________________________________________ 
C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 

 
 

 



 

 

2 

Sammanfattning 

Skolan kan sägas ha två primära och med varandra sammankopplade uppgifter: att förmedla 

kunskaper och att förmedla grundläggande demokratiska värden. Att vårt samhälle har 

förändrats genom sekularisering och ökad pluralism gör att skolans uppgift att skapa 

förståelse, tolerans och inlevelse för andra människor har blivit allt mer angelägen. För 

förverkligandet av skolans båda uppgifter spelar läroboken fortfarande en framträdande roll. 

En viktig fråga är om läroböckerna i religionskunskap är anpassade för den relativt nya 

situation som råder i skolan, med mångkulturella och mångreligiösa klassrum.  

    Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån två läroböcker i religionskunskap 

kan sägas uppfylla läroplanens direktiv om att undervisningen ”skall främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94, s 3). De frågor som ställs i samband med 

detta är: 

• På vilket sätt beskrivs religionerna judendom, kristendom och islam i de utvalda 

läroböckerna?  

• Vad får det sätt på vilket judendom, kristendom och islam beskrivs i de utvalda böckerna 

för konsekvenser när det gäller elevernas möjligheter att nå upp till läroplanens skrivning 

om förståelse och inlevelse? 

• Vilken typ av förståelse kännetecknar de utvalda läroböckerna? Är det ett lära om- eller 

ett lära av- perspektiv som förmedlas? 

    Den metod som används i studien är en form av textanalys som fokuserar textens 

innehållsmässiga aspekter. I analysen anläggs ett perspektiv som kan sägas vara 

konstruktivistiskt och kritiskt. De böcker som är föremål för analys, Hela livet samt Söka 

svar, är båda läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan, kurs A och B, och har 

tillkommit efter den senaste läroplanen, Lpf 94. De religioner som studeras närmare är 

judendom, kristendom samt islam.  

    Resultatet av studien visar att de båda böckerna som undersöks på olika sätt kan sägas ha 

brister när det gäller uppgiften att främja förståelse och inlevelse. Problemet med Hela livet 

har med dess innehåll att göra: på ett kategoriskt sätt framställs kristendomen positivt och 

islam negativt medan judendomen framställs mer neutralt. Svagheten med Söka svar har mer 

att göra med dess utformning och stil. Boken liknar en liten uppslagsbok med sakligt hållen 

information. Risken med detta framställningssätt är att förståelse och inlevelse motverkas. De 

slutsatser som kan dras av studien är att tidsandan med dess diskurs på ett påtagligt sätt har 

satt sin prägel på läroböckerna. Detta visar sig framförallt tydligt i framställningen av islam.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Lärare inom såväl grundskola som gymnasium kan sägas ha två huvudsakliga uppgifter; att 

förmedla kunskaper samt att bidra till elevens utveckling. Den fostrande aspekten hänger 

intimt samman med den mer kunskapsmässiga aspekten. Huvuduppgiften för gymnasieskolan 

är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna tillägna sig och 

utveckla kunskaper. Utbildningen ska också ”främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor” (Lpf 94, s 5). 

    En central skrivning i läroplanen som rör de grundläggande värden som skolan är satt att 

förmedla är den som handlar om förståelse. Skolan skall ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94, s 3). Förståelse är här något som har att göra 

med såväl fostrandet till ansvarskännande människor som förmedlandet av kunskaper. När det 

gäller kunskaper är ett av de mål som gymnasieskolan skall sträva mot att varje elev ”ökar sin 

förmåga att självständigt formulera ställningstaganden grundade på såväl empirisk kunskap 

och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden” (Lpf 94, s 9). När det gäller 

den fostrande aspekten ska skolan ”sträva mot att varje elev vidareutvecklar sin förmåga att 

göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 

respekterar andra människors egenvärde och integritet, […] förstår och respekterar andra folk 

och kulturer, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen” (Lpf 94, s 12). När det gäller skolans primära 

uppgift är således kunskap och förståelse två centrala byggstenar. 

    Under de senaste åren har frågor som rör religionsämnet allt mer kommit att 

uppmärksammas. Den ökade sekulariseringen jämte den pluralism som har kommit att 

känneteckna vårt samhälle torde ha att göra med detta. Ett ökat intresse för etik och moral har 

följt som resultat av sekulariseringen, och förändringar i samhället med en övergripande trend 

av decentralisering och privatisering har tydliggjort behovet av en gemensam etisk 

värdegrund att stå på. Det mönster vi har haft att tolka livet och tillvaron med tenderar att 

alltmer försvinna. Detta innebär att det ställs högre krav än tidigare på den enskilde individen 

att själv kunna upptäcka, bearbeta och ta ställning i etiska frågor (Myrgård, Iselau & Nilsson 

1988). Denna beredskap att leva i pluralism utgör också en utmaning för skolan vars uppgift 

är att ”förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpf 94, s 

3) samtidigt som man också skall stärka elevernas förmåga att ”leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald” (Lpf 94, s 3).  Kristendomen kan inte längre sägas vara 
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den självklara värderingsgrunden för samhället. Istället har en demokratisk grundvärdering 

tagit över dess roll (Selander 1993). 

    I förmedlandet av kunskaper i skolan har läroboken fortfarande en framträdande roll 

(Englund 1997; Juhlin Svensson 2000; Reichenberg 2000). Trots att läroboken är ett medium 

som verkar ha kommit för att stanna är läroboksforskning ett lågprioriterat område och 

kunskapen om lärobokstexters roll för elevers meningsskapande begränsad. Istället för att se 

på själva innehållet i läroböcker, vilken kunskap som förmedlas, har fokus ofta legat på själva 

inlärningen av kunskapen. Den kunskap som förmedlas i lärobokstexter har i hög grad tagits 

för given. Ett alternativ är att se kunskapens mening som ett uttryck för en särskild 

maktutövning, som inordnad i ett övergripande socialt sammanhang (Englund 1997).  

    Hur religion och kultur framställs i läroböcker har betydelse för hur väl man i 

undervisningen lyckas nå upp till de direktiv och mål som har ställts upp i skolans 

styrdokument, exempelvis när det gäller att främja förståelse för andra människor och att 

”inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lpf 94, s 3). En viktig fråga är om 

läroböckerna i religionskunskap är anpassade för den relativt nya situation som råder i skolan, 

med mångkulturella och mångreligiösa klassrum. Är de upplagda så att eleverna främst lär sig 

om religion eller erbjuder de en verklig chans att förstå och leva sig in i individers sätt att tro 

och leva, att också lära av religioner? 

     

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån två läroböcker i religionskunskap kan 

sägas uppfylla läroplanens direktiv om att undervisningen ”skall främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94, s 3). 

De frågor vi ställer oss är 

• På vilket sätt beskrivs religionerna judendom, kristendom och islam i de utvalda 

läroböckerna?  

• Vad får det sätt på vilket judendom, kristendom och islam beskrivs i de utvalda böckerna 

för konsekvenser när det gäller elevernas möjligheter att nå upp till läroplanens skrivning 

om förståelse och inlevelse? 

• Vilken typ av förståelse kännetecknar de utvalda läroböckerna? Är det ett lära om- eller 

ett lära av- perspektiv som förmedlas? 
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1.3 Metod  

Den metod vi har valt att använda för vår studie är textanalys, en metod som på olika sätt 

fokuserar språkets roll. Denna studie, som tar sin utgångspunkt i texters innehållsmässiga 

aspekter, kan placeras in i en kvalitativ forskningstradition där tonvikten ligger vid tolkning 

och förståelse samt mening snarare än generalisering (Bryman 2002). Vi utgår alltså från ett 

hermeneutiskt perspektiv där uppgiften är att tolka texter, inte att klargöra fakta om texter. 

    Religion är ett ämne som kännetecknas av att man inte på något objektivt sätt kan bevisa 

utsagors sanningsanspråk. Tro är något annat än vetenskaplig kunskap. Då vi i denna studie 

ska behandla frågor som rör religionsämnet ser vi det som lämpligt att placera in vårt följande 

resonemang i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang i vilket man ifrågasätter möjligheten att 

presentera vetenskapligt objektiva fakta samt tanken att kunskap kan beskrivas i 

grundläggande, objektiva termer. Kunskap hänger här istället samman med människors 

skapande av mening, något som också får praktiska konsekvenser i människors vardag (Säljö 

1992; Dysthe 1996; Englund 1997). Vi har låtit oss inspireras av pragmatismen som fokuserar 

språkets aktiva komponent. Språket i sig ses som ett handlande och det man intresserar sig för 

är vilka konsekvenser vårt sätt att tala får (Cherryholmes 2000) .  

    Vi kommer i vår analys anlägga ett perspektiv som kan sägas vara konstruktivistiskt och 

därmed också kritiskt. I en konstruktivistisk syn på kunskap är språket centralt för skapandet 

av kunskap. Kunskap är något som skapas i samspelet mellan människor. Att kunskap tar 

form i ett samspel gör att det också hänger samman med värderingar. Syftet med en 

konstruktivistisk textanalys kan sägas vara att ”få grepp om formerna om den process som 

skapar textens värld” (Hellspong 2001, s 147).  

    I en konstruktivistisk läsning undersöks vilket problem som texten blir ett svar på, vilka 

aspekter som väljs att tas med i texten, hur dessa element är kombinerade, vilken rangordning 

de har sinsemellan, hur de artikuleras i texten samt vilken relation texten har till världen 

utanför. En viktig uppgift blir alltså att kritiskt undersöka vilken kunskap som lyfts fram i 

texten och vilken som får stå tillbaka när det gäller att lösa ett visst problem. Genom att 

anlägga ett kritiskt perspektiv på det slag av texter som är föremål för denna studie kan vi 

undersöka vilken social funktion en sådan text har. En kritisk analys har som syfte att 

undersöka hur en text bidrar till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och 

maktförhållanden (Hellspong 2001). Det är lätt, menar vi, att se hur aspekter som förståelse 

och inlevelse kan vara kopplat till sociala strukturer och maktförhållanden i samhället. 

    För analyserna av lärobokstexter har vi inspirerats av Lennart Hellspongs och Per Ledins 

(1997) grundmodell för textanalys. Detta eftersom deras modell är skapad speciellt för 
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analyserandet av brukstexter, såsom lärobokstexter. Vi har framför allt inspirerats av en form 

av grundmodellen, den konstruktivistiska formen (Hellspong 2001). Det vi i vår analys 

speciellt kommer att fokusera på är den kontext i vilken böckerna används, texternas innehåll, 

det sätt på vilket religionerna framställs samt texternas sociala aspekt.  

 

1.4 Urval och avgränsning 

Vi har valt att analysera två läroböcker i religionskunskap utgivna av läroboksförlaget Liber 

AB. De kriterier vi utgått från vid valet av böcker har varit dels att böckerna skall vara 

utgivna 1994 eller senare, eftersom vår undersökning utgår från den nu gällande läroplanen, 

Lpf 94, som trädde i kraft detta år, och dels att de skall innehålla både kurs A och B i 

religionskunskap för gymnasiet. Vidare såg vi det som en intressant aspekt att välja ut en bok 

från mitten av 1990-talet då läroplanen var alldeles ny samt en av senare datum då läroplanen 

varit i bruk under ca tio år. 

    De böcker som valts ut för analysen är första upplagan av Hela livet från 1994 skriven av 

Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark samt andra upplagan av Söka svar 

från 2003 skriven av Leif Eriksson, Malin Mattsson och Uriel Hedengren. Båda dessa böcker 

uppfyller de kriterier vi ställt upp. 

    Vi har av utrymmesskäl valt att begränsa oss till att endast se närmare på religionerna 

judendom, kristendom och islam. Att just dessa tre religioner valts ut har dels att göra med att 

de kan sägas härstamma från samma källa och delar ett viktigt gemensamt kulturarv, dels att 

två av dem, kristendom och islam, är religioner som syns tydligt i vårt samhälle idag.  

    Av utrymmesskäl har vi valt att analysera endast kortare textavsnitt från varje kapitel 

ingående, även om också andra delar av kapitlets text1 kommer att beröras i analysen. Vår 

grundtanke var att välja ut de delar i kapitlen som behandlar varje religions människosyn, då 

människan, enligt kursplanen, är det som ska stå i centrum för religionsundervisningen. I Söka 

svar ledde detta inte till några problem eftersom denna bok är upplagd på ett sådant sätt att det 

i varje kapitel om religioner finns ett avsnitt med rubriken Vad är en människa? som går 

igenom människosynen för den specifika religionen. Hela livet är dock upplagd på ett annat 

sätt. Författarna har här valt att ta upp människosyn i ett eget delkapitel. Här går man 

emellertid inte enbart igenom religiösa människosyner, och endast kristendomen och 

buddhismen är med som representanter för just religiösa människosyner. Vi har därför valt ut 

                                                 
1 De bilder som förekommer i böckerna kommer, av utrymmesskäl, överhuvudtaget inte att beröras. 
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de avsnitt i kapitlen om de respektive religionerna som vi anser bäst svarar mot Söka svars 

avsnitt kring människosyn. 

    Av samma skäl som ovan har vi också valt att inte analysera den text i läroplanen som 

föreskriver att skolan ska främja förståelse och förmåga till inlevelse. Däremot kommer båda 

dessa begrepp att diskuteras i relation till religionsämnet. En utförlig och heltäckande kritisk 

analys skulle också innefatta en undersökning av de styrdokument som ligger till grund för 

undervisningen i skolan. Detta ryms dock inte inom en studie av denna storlek. 

 

1.5 Disposition 

Studien inleds med en bakgrund där aspekter som skolans värdegrund samt religionsämnets 

bakgrund, innehåll och fokus presenteras. Här tas även upp vilken relation religionsämnet har 

till värdegrunden, vilken roll kunskapssyn spelar för denna, hur förståelse hänger samman 

med att lära av och inte endast om religion, samt vad som utmärker den pedagogiska texten. 

Denna del följs av ett avsnitt i vilket för studien relevanta teoretiska utgångspunkter 

presenteras. Här tas begrepp som postmodernitet, konstruktivism, pragmatism, förståelse och 

hermeneutik upp. Efter detta kommer ett avsnitt som behandlar metoden textanalys. Här 

presenteras Hellspongs modell, vår egen utgångspunkt samt ges en kortfattad beskrivning av 

de läroböcker som analyseras. Härpå följer den del där själva analyserna av läroböckernas 

texter sker. Resultatet presenteras för båda böckerna samt vilka slutsatser som kan dras från 

detta. Slutligen diskuteras det resultat som har framkommit, i relation till den bakgrund samt 

de teoretiska utgångspunkter som presenterades inledningsvis. De texter som analyseras finns 

bifogade som en bilaga. 

 
2. Bakgrund 

2.1 Skolans Värdegrund 

Värdegrunden i styrdokumenten 

Värdegrunden som begrepp infördes under 1990-talet i samband med den utredning, Skola för 

bildning (SOU 1992:94), som genomfördes av Läroplanskommittén (Zackari & Modigh 

2002). I denna utredning pekar man på det faktum att skolan har både en 

kunskapsförmedlande och en fostrande roll vilket innebär att skolans styrdokument inte enbart 

ska innehålla vilka kunskaper som bör förmedlas utan också vilken värdegrund som skall 

gälla i utbildningen, alltså vad utbildningen skall fostra till. Något som blir än viktigare med 

tanke på samhällssituationen idag då ökad pluralism har lett till att den samhälleliga 

värdegrunden inte längre kan ses som lika självklar (SOU 1992:94). 
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    Skolans värdegrund står att finna i skollagen, läroplanerna samt till viss del i kursplanerna. 

Enligt skollagen skall utbildningen ge eleverna ”kunskaper och färdigheter samt […] främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” 

(Skollagen 2 § kapitel 1). Vidare kan man läsa att: 

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 
Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar i skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden 
(Skollagen 2 § kapitel 1).  

 

Läroplanerna i sin tur har ett helt kapitel kring skolans värdegrund och uppgifter, vilket inleds 

med en genomgång av vilka grundläggande värden som ska prägla skolans arbete: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpf 94, s 3). 

 

Till skolans uppgifter hör därutöver att se till att ingen utsätts för mobbning, att ”aktivt 

bekämpa” tendenser till trakasserier samt att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med 

”kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Lpf 94, s 3). Skolan har som social och 

kulturell mötesplats en skyldighet att stärka förmågan att ”leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald” (Lpf 94, s 3). 

    Sven G. Hartman (2000a) sammanfattar skolans värdegrund som att den i huvudsak 

omfattar tre byggelement. Det första av dessa element, menar han, handlar om demokrati, som 

kan ses som själva förutsättningen. I det andra elementet anges så ett antal värden och i det 

tredje elementet, slutligen, anges fyra dygder, eller ideal, nämligen rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. 

 

Värdegrunden och pluralism 

Gunilla Zackari och Fredrik Modigh, författare till Skolverkets skrift Värdegrundsboken 

(2002) menar att skolan inte kan vara värdeneutral. En medmänsklig skola måste, enligt dem, 

aktivt värna om vissa värden och värdegrunden måste genomsyra hela den verksamhet som 

bedrivs i förskola och skola. Vidare talar de om förskolan och skolan som samhälleliga och 

ideologiska institutioner och menar att de som sådana är viktiga för att ”utveckla och påverka 

barns och ungas identitet och demokratiska sinnelag” (Zackari & Modigh 2002, s 7). Det är i 

skolan som gemensamma föreställningar gällande vad som kan ses som gott och önskvärt i 
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samhället skall formas. Pluralism utgör dock en viktig utgångspunkt vid tolkning av 

värdegrunden och en av värdegrundens huvudfunktioner kan sägas vara att ligga till grund för 

värdediskussioner där utrymme ges för människors olikheter. 

    De värden som uttrycks i läroplanen söker vara ”allmängiltiga och oberoende av tid och 

kultur” (Zackari & Modigh 2002, s 38). De val och tolkningar som gjorts av dessa beror dock 

på människosyn, ideologi och verklighetsuppfattning. Den specifika samhällssyn och 

människosyn som läroplanerna sägs utgå ifrån härleds till den ”västerländska humanismen” 

och ”den kristna etiken”. Dessa formuleringar är emellertid omdiskuterade, något som 

kommer att belysas ytterligare nedan. 

    Zackari och Modigh (2002) menar vidare att det är viktigt att skolans värdegrund 

synliggörs i skolan. Eleverna måste för att kunna omfatta de värden som uttrycks i 

värdegrunden få arbeta med dessa och ges möjlighet att diskutera och pröva dem både 

individuellt och i grupp. Värdegrunden kan i grund och botten sägas handla om etiska och 

moraliska förhållningssätt som utvecklas då barns och ungas värderingar får möta andras 

uppfattningar. Samtal och dialog blir därmed viktiga redskap för vilken etik som utvecklas. 

Att värdegrunden skall diskuteras innebär dock inte att den får relativiseras. Snarare är det så 

att de demokratiska värden som anges i värdegrunden skall ”lägga grunden för etiska, 

pluralistiska samtal med respekten för människors lika värde som ledstjärna” (Zackari & 

Modigh 2002, s 69). En sådan slags tolkning av värdegrunden, menar de, är av vikt för att 

denna skall kunna fungera i ett mångkulturellt samhälle  

    Till skolans viktigaste uppgifter hör alltså att fostra till vissa bestämda demokratiska 

värden. Då samhället och skolan har kommit att bli allt mer pluralistiskt kan man inte längre 

ensidigt hävda en grund till vilka värden som ska råda. Man måste istället i ett pågående 

samtal söka finna värden som är universella.  

 

2.2 Ämnet religion och didaktik 

2.2.1 Religionsämnets bakgrund 

Kristendomskunskap 

1842 infördes en folkskolestadga i Sverige. Detta innebar att staten tog över en del av 

initiativet till folkundervisningen som tidigare främst varit kyrkans ansvar. Kyrkan var dock 

fortfarande huvudansvarig för att undervisningen genomfördes och fokus låg länge på 

kristendomsundervisning. Runt sekelskiftet växte dock olika religiösa och politiska 

folkrörelser sig starka vilka började kritisera det kyrkliga inflytandet i skola och samhälle 

(Hartman 2000c; Selander 1993). 
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    Även om skolan i och med detta successivt blev alltmer sekulariserad var 

religionsundervisningens självklara mål, enligt Sven-Åke Selander (1993), länge att alla barn 

skulle fostras till kristendom. Detta berodde främst på två saker, nämligen att samhället i 

princip fortfarande var evangeliskt lutherskt samt att man befarade att ett borttagande av 

religionsundervisningen skulle leda till att samhällsmoralens grund skulle försvinna (Selander 

1993). 1919 skedde dock en viktig förändring av religionsundervisningen i och med att den 

liberal-socialdemokratiska regeringen satte upp nya mål för ämnet. Dessa mål innebar att 

undervisningen skulle vara mer anpassad för barn och sträva efter att ge en objektiv 

framställning som man ansåg skulle leda till förståelse för oliktänkande (Härenstam 2000). 

    1951 antogs lagen om religionsfrihet i Sverige och detta fick ytterligare konsekvenser för 

religionsundervisningen. Religion och livsåskådning individualiserades. Samtidigt 

dominerades samhället fortfarande av kristendomen i fråga om livsåskådning. Detta i 

kombination med det faktum att kristendomsundervisningen kunde förklara mycket av hur 

samhället fungerade motiverade att kristendomsundervisningen skulle få vara kvar i skolan. 

Man menade dock att skolan även behövde undervisa eleverna om andra livsåskådningar än 

kristendomen så att de själva skulle kunna ta ställning (Selander 1993). 

    Sedan 1951 har Sverige blivit alltmer mångkulturellt och kristendomen kan, som nämnts 

ovan, inte längre ses som samhällets självklara värdegrund. I dess ställe talar man om en 

demokratisk grundvärdering. Här får undervisningen som mål att utveckla egenskaper hos 

eleverna som kan ”bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människorna” (Selander 1993, s 10). Denna utveckling, menar 

Selander (1993), illustreras tydligt av det namnbyte på religionsundervisningen som skedde 

under 1960-talet då kristendomskunskap byttes ut mot religionskunskap. 

    I Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62, heter ämnet dock fortfarande 

kristendomskunskap och det är också här tyngdpunkten i undervisningen ligger även om 

andra världsreligioner nu fått ett något större utrymme jämfört med tidigare. I läroplanen 

betonas att undervisningen skall vara objektiv och konfessionslös; man skall undervisa om 

religionerna och inte i desamma (Härenstam 2000): 

 

Undervisningen skall vara objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika  
trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss 
åskådning (Lgr 62, s 217). 

 

Detta krav på saklighet och objektivitet samt rädsla för att påverka eleverna ledde dock, enligt 

Selander (1993), till att undervisningen blev utan entusiasm, engagemang och inlevelse. 
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Religionskunskap 

I samband med införandet av Lgr 69 tittade man extra på frågor om engagemang och inlevelse 

och vad det skulle innebära att ha med aspekter som dessa i religionsundervisningen i en skola 

för alla. I och med Lgr 69 ändrade ämnet namn från kristendomskunskap till 

religionskunskap. Även i denna läroplan betonas kravet på objektivitet. Detta kompletteras 

också med en uppmaning om att undervisningen skall vara allsidig och saklig och ge sådana 

kunskaper som ger eleverna möjlighet att själva ta ställning till olika livsåskådningsfrågor. 

Det handlar fortfarande främst om att lära om olika religioner men nu tas även ett lära av- 

perspektiv med, som hänger ihop med skolans fostrande roll. Det man ska lära sig i 

religionskunskapsundervisningen är dock inte hur man till exempel bör leva som en god 

kristen utan snarare att man ”bör vara tolerant och hysa förståelse för andra religioner” 

(Härenstam 2000, s 152).  

    1970 kom gymnasieskolans läroplan, Lgy 70. Denna betonar objektivitet och kritiskt 

tänkande samt, liksom Lgr 69, skolans fostrande roll som innebär att eleverna skall fostras till 

gemensamma värden och förståelse för andra människor. Här poängteras också elevens 

självständighet och förmåga att själv ta ställning till de olika livsåskådningarna. Det handlar 

även i denna kursplan främst om att lära sig om religioner. Gällande övriga världsreligioner 

ligger fokus på orientering och tematiska jämförelser (Härenstam 2000). 

    Under 1970-talet genomfördes ett antal undersökningar med syfte att ta reda på vad barn 

och ungdomar funderar på och är mest intresserade av gällande livsåskådningsfrågor. 

Resultaten visade att samlevnadsfrågor och övriga etiska frågor var det som väckte störst 

intresse hos barn och ungdomar medan det mer traditionellt kristna innehållet inte sågs som 

lika spännande och intresseväckande (Selander 1993). Dessa resultat ledde fram till en 

förändring av fokus i läroplanerna och i Lgr 80 har ämnet istället elevernas livsfrågor som 

utgångspunkt.  

    En annan förändring i denna läroplan gäller objektivitetsbegreppet som tonats ner betydligt. 

Istället ligger tyngdpunkten nu på saklighet och allsidighet. Från och med Lgr 80 är 

religionskunskapen inte heller ett eget ämne utan ingår i de samhällsorienterade ämnena som 

består av: historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap. Dessa ämnen har ett 

särskilt ansvar för elevernas demokratiska fostran samt för att hos eleverna skapa ett 

internationellt medvetande och förståelse för andra kulturer. Vidare skall undervisningen 

utformas på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Detta 

leder till att man nu inte bara skall lära om olika religioner utan att man faktiskt också kan lära 
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av desamma eftersom de svar på livsfrågorna som andra religioner kommit fram till skulle 

kunna bidra till elevens egen livsåskådningsutveckling (Härenstam 2000). 

    Sammanfattningsvis kan sägas att syftet inom religionsundervisningen har pendlat från ett 

perspektiv där elever skulle lära av religion (kristendomen) till ett perspektiv där elever skulle 

lära om religion (kristendomen och andra religioner) för att slutligen hamna i ett perspektiv 

där elever återigen ska lära av religion (alla religioner). 

 

2.2.2 Religionsämnets innehåll och fokus 

Definitioner och begrepp  

När det gäller vad som ska ingå i religionsämnet och vad som bör vara dess utgångspunkt har 

uppfattningarna som vi sett växlat under de senaste decennierna. Selander (1993) beskriver en 

utveckling som har skett inom undervisningen om religion och livsåskådning i skolan sedan 

början av 1960-talet med förändringar såväl inom områdena människosyn och samhälle som 

när det gäller innehåll och metod. Utvecklingen inom religionsundervisningen i Sverige under 

den senare hälften av 1900-talet har kännetecknats av en övergång från att se människan som 

objekt till att se henne som subjekt, från ett slutet till ett öppet synsätt, från ett vertikalt till ett 

horisontellt samt från ett formellt till ett funktionellt synsätt (Selander 1993). 

    Ett resultat av denna utveckling kan sägas vara den betoning av begrepp som livsfrågor och 

livstolkning som redan under 1960-talet men framför allt i Lgr 80 kom att känneteckna 

läroplanerna. Man menade att det finns vissa för oss människor centrala frågor i livet som är 

viktiga att samtala kring. Utgångspunkten för detta samtal var fenomenologisk: man utgick 

från människan och människans strävan att nå mening och mål i livet. Man menade att 

undervisningen ska utgå från sådana begrepp som är uttryck för grundläggande drag i den 

mänskliga existensen. I riktlinjerna för gymnasieundervisningen 1978 motiverade man 

inriktningen på allmänmänskliga livsfrågor med att den är ”pedagogiskt angelägen i en 

situation då flertalet elever endast har tillfällig eller ytlig kontakt med religiösa institutioner” 

(citerad i Selander 1993, s 21). Då människan inte kan undgå att komma i kontakt med 

begrepp som ansvar, lidande, död, skuld och kärlek är det än viktigare att diskutera dessa 

begrepp i skolan. Skälen till att använda en s.k. livsfrågepedagogik i skolan är alltså dels för 

att vi som människor inte kommer ifrån dessa frågor, dels för att frågorna är gemensamma för 

oss människor (Selander 1993). 

    Uppfattningen att man i religionsämnet bör ha sin utgångspunkt i frågor som är 

gemensamma för människan istället för i ett teoretiskt stoff talar för att undervisning i etik bör 

ges stort utrymme. Hartman (2000b) ser livstolkningsbegreppet som relevant i diskussioner 
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kring vad det innebär att gestalta en gemensam värdegrund i vardagen. Han definierar 

livstolkning som ”ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den ger människan ett mönster för 

att tyda tillvaron och förhålla sig till den” (Hartman 2000b, s. 72). Att utveckla en livstolkning 

är, menar han, en process som pågår hela livet. 

    Frågan om religionsämnets innehåll handlar dessutom om skillnaden mellan en substantiell 

och en funktionell religionsuppfattning. Björn Skogar (2000b) är kritisk till de tendenser som 

han menar slog igenom i Lpo 94 där texten i motsats till Lgr 80 betonar en inriktning som 

liknar en substantiell religionsdefinition. Han menar att en sådan definition av religion 

exkluderar merparten av såväl lärare som elever då religionsstudiet kommer att handla om 

andra människor. Utifrån ett funktionellt perspektiv kan däremot vare sig eleven eller läraren 

ställa sig själv utanför studiet då livstolkningar handlar om alla. Skogar menar att det är 

viktigt att i religionsundervisningen utveckla ett dialektiskt perspektiv där man undviker enkla 

ställningstaganden där det handlar om antingen - eller, för eller emot. 

    Edgar Almén (2000a) hävdar att man inom religionsundervisningen borde bli bättre på att 

tydliggöra vilken målsättning som råder samt vilket innehåll och vilka arbetsformer som kan 

leda till den. Han menar att det alltför ofta i religionsundervisningen sker en 

sammanblandning av olika slags beskrivningar av religion, och att olika begreppsapparater 

verkar svara mot olika uppgifter i styrdokumenten för ämnet. Icke-kristna religioner tenderar 

att beskrivas som kulturmiljöer som formar dem som växer upp i dessa miljöer. En religion 

blir, enligt detta synsätt, ”en miljös självklarheter, ett slags gemensam referensram som gör att 

man förstår varandra” (Almén 2000a, s 195). När det gäller kristendomen tenderar man ofta i 

undervisningen att beskriva religionen som ”något som betyder något för människorna som 

bekänner sig till dem, som något man kan ’omvända sig till’, som alternativ för oss, och som 

något man kan ta intryck av och växa i” (Almén 2000a, s 195). 

    Almén (2000b) lyfter fram olika fällor, eller som han säger, ”frestelser”, som han menar 

kan finnas för lärare när det gäller undervisningen i kristendom2. Den första frestelsen är att 

begränsas av det egna engagemanget, något som kan visa sig i att man beskriver andra 

religioner (kritiskt) utifrån medan man beskriver kristendomen (förstående) inifrån. En annan 

frestelse är att beskriva kristen tro som ett system av sanningar eller som en samling svar på 

livets alla frågor. Ytterligare frestelser i kristendomsundervisningen är att söka trygghet i 

otolkade historiska kristendomstolkningar samt att gömma sig bakom bibelhänvisningar. 

                                                 
2 Almén förutsätter här att läraren har sina rötter i Sverige och/eller i den kristna traditionen. 
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    Som kontrast till dessa frestelser skulle man kunna lyfta fram det fenomen Skogar (2000b) 

kallar för ”släkten är värst” där den ”egna” religionen istället framställs på ett överdrivet 

negativt sätt. Skogar talar i detta sammanhang också om ett inifrån- respektive 

utifrånperspektiv. Medan ett inifrånperspektiv tenderar att bli harmoniserande eller 

apologetiskt (religionsförsvarande) riskerar ett utifrånperspektiv å andra sidan att bli okänsligt 

eller statiskt eftersom de fenomen som behandlas ses som objekt. När man har en distans till 

det man betraktar och beskriver uppfattar man också objekt som enhetliga. 

Utifrånperspektivet kan därför lätt komma att bli antingen ett överlägset avståndstagande eller 

ett överdrivet hänsynstagande där man låter bli att ställa kritiska frågor (Skogar 2000b).   

    Almén lyfter också fram fyra begreppsapparater med vars hjälp religion kan beskrivas; 

religion som kulturbegrepp, som individbegrepp, som traditionsbegrepp samt som 

bekännelsebegrepp. Ett kulturbegrepp kan vara användbart när det gäller skolans uppgift att 

hjälpa eleverna till förståelse för människor med annan bakgrund. När det gäller uppgiften att 

hjälpa eleven att bearbeta livsfrågor och arbeta med sin personlighetsutveckling blir ett 

individbegrepp användbart. För det tredje blir ett traditionsbegrepp lämpligt att använda sig av 

”när man ser eleven som en individ som står i traditioner som binder honom/henne i lojalitet 

till föräldrar och släkt, till kamratgrupper och kanske både till Sverige och till ett annat land” 

(Almén 2000a, s 202). Ett sådant begrepp kan hjälpa till i frågor om vad som är religion och 

vad som är tradition och hur man kan vara trogen dessa på olika sätt. Slutligen blir ett 

bekännelsebegrepp användbart när eleven ses som inte bara en betraktare utan också som en 

människa som själv, om hon vill, kan ta ställning och välja att omfatta en viss tro. 

    Behovet av att tydliggöra vilka värden och normer som ska råda har ökat i ett alltmer 

mångkulturellt samhälle. Zackari och Modigh (2002) anser, som vi har sett, att skolan i första 

hand är en social mötesplats och en demokratisk institution. Skolan har därmed en central roll 

att spela när det gäller värderingsfrågor. Den mångfald som kännetecknar skolan idag kräver 

emellertid, menar de, en vid tolkning av värdegrunden. 

    Selander (1993) hävdar att etiken måste motiveras på något sätt, och lyfter fram religioners 

och livsåskådningars betydelse som bas för värderingar. Även en demokratisk grundsyn 

måste, menar han, motiveras. Zackari och Modigh anser dock att skolorna inte bör sätta 

traditionerna i centrum för etiken i skolan. Genom att utgå enbart ifrån samhällstraditioner i 

arbetet med värdegrunden riskerar man att ”begränsa förutsättningarna för pluralistiska och 

demokratiska samtal” (Zackari & Modigh 2002, s 95). Istället menar de att skolan måste 

sträva efter att ha så ”allmängiltigt förankrade normer och värden som möjligt” (Zackari & 

Modigh 2002, s 95). 
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Kursplanen för religionskunskapsämnet 

I kursplanerna för ämnet religionskunskap finner man beskrivningar av vad undervisningen 

bör syfta till samt vilka mål som bör eftersträvas och uppfyllas. I den idag gällande 

kursplanen för religionskunskap på gymnasiet framgår att det är ”människan och människans 

situation som skall göras till föremål till studium, och de upplevelser och behov av 

livstolkning som hon har skall stå i centrum” (Regler för målstyrning Gymnasieskolan3 2000, 

s 147). Man menar i kursplanen att ”[e]tt samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella 

frågor gör ämnet konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande” (RMG 2000, s 146). 

    Själva syftet med utbildningen i religionskunskapsämnet är att ge eleverna ”möjligheter att 

reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt […] ökad förståelse för 

att andra kan komma fram till andra tolkningar än den egna” (RMG 2000, s 145). Vidare kan 

man läsa att ämnet skall: 

 
ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa 
medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning 
(RMG 2000, s 145).  

 

Detta menar man vidare leder till att utbildningen ger ”fördjupade kunskaper samt ökad 

förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar” (RMG 2000, s 145). 

Ämnet skall också innehålla undervisning om etik och syftet är här att ”ge [eleven] kunskaper 

om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserade i ett 

individuellt och ett socialt perspektiv” (RMG 2000, s 145). 

    De mål som är att eftersträva innehåller bland annat formuleringar som innebär att eleverna 

bör utveckla sin egen personliga hållning utifrån de religioner och livsåskådningar som tas 

upp i undervisningen. Skolan skall exempelvis sträva efter att eleven ”utvecklar sin personliga 

hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och med 

respekt för grundläggande mänskliga rättigheter” (RMG 2000, s 146). Undervisningen skall 

också sträva efter att ge eleverna de verktyg som behövs för att klara av att reflektera och 

argumentera kring livsåskådningsfrågor samt beskriva, analysera och förstå hur religion, 

livsåskådning och samhälle påverkar varandra och människors sätt att tänka och handla (RMG 

2000).  

    Religionsundervisningen har således över tid alltmer kommit att betona människans 

livsfrågor och livstolkning.  I undervisningen i religionskunskap på gymnasiet är det 

människan och människans behov av livstolkning som ska stå i centrum. Det har visat sig 

                                                 
3 Härefter förkortar vi Regler för målstyrning Gymnasieskolan med RMG  
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viktigt att man definierar religion så att ämnet angår alla elever, att religion ges en funktionell 

innebörd. Det råder emellertid olika uppfattningar kring huruvida religiösa och ideologiska 

traditioner bör utgöra en grund för frågor som rör etik och moral. Syftet med undervisningen i 

religionskunskap på gymnasiet är för det första att eleverna ska få en möjlighet att reflektera 

över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv och därigenom utveckla en egen 

personlig hållning i dessa frågor. För det andra går undervisningen ut på att eleverna ska 

utveckla en förståelse för att människor gör olika tolkningar och kommer fram till olika svar 

på dessa frågor, och att de ska respektera andra människors hållning.  

 

2.2.3 Religionsämnet och värdegrunden 

Kunskapssyn och värdegrund 

Den kunskapssyn lärare har präglar inte bara hur undervisningen läggs upp utan också vad 

man väljer att ta upp, vilken kunskap som förmedlas. Kjell Härenstam (2000) diskuterar 

konsekvenserna av olika synsätt för undervisningen i de icke-kristna religionerna. Enligt 

honom har en analytisk/positivistisk kunskapssyn länge haft ett stort inflytande över skolans 

utbildningstraditioner. Frågan är dock, menar Härenstam, om vi inte mer och mer börjar inse 

att kunskap har med värderingar att göra, liksom förståelse och inlevelse. Detta 

hermeneutiskt/dialektiska synsätt ser kunskap som dialogisk till sin karaktär, som en ständig 

nytolkning av världen och förståelsen av sig själv. Härenstam problematiserar läroplanernas 

bakomliggande kunskapssyn när han skriver: 

 

Vilken syn på kunskap ligger det t.ex. bakom en uppfattning som gör det möjligt att beskriva den rimliga 
skolkunskapen i termer av ”allsidighet” och ”saklighet”, som framställer ”objektivitet” som en rimlig 
norm för läroböckernas information. En intellektuellt hederligare hållning torde väl vara att hävda, att 
informationen ska ta upp så många sidor som möjligt och att man inte medvetet ska ljuga (Härenstam 
2000, s 134). 

 

Med en analytiskt/positivistisk kunskapssyn är det möjligt att tala om en objektiv och saklig 

framställning av en religion. Med den hermeneutiskt/dialektiska synen på kunskap blir det 

däremot problematiskt då det saknas en måttstock att mäta objektivitet. Här handlar det 

istället om att söka nya tolkningar och att vidga sina perspektiv. 

    Gunilla Svingby (1985) tar upp de svårigheter som finns förbundna med urval av kunskap. 

Att välja kunskap är samtidigt att välja bort. Hon hävdar också att ”kunskap är någons 

kunskap” (Svingby 1985, s 11). Svingby problematiserar den bild av det egna kulturarvet som 

ofta förs fram i skolans undervisning och läroböcker. Det handlar här om att en bild som är ett 

resultat av vissa gruppers synsätt har lyfts fram på andras bekostnad. Exempelvis var det i 
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tidigare läroböcker vanligt att aspekter i en ”främmande” religion som för ”oss i väst” tedde 

sig märkligt och avvikande lyftes fram. Man betonade det som skilde dem från oss, till 

exempel aspekter som andetro, tabu, magi och förfädersdyrkan. Den syn som präglade 

läroböcker på 1800-talet och långt därefter var i hög grad präglade av socialdarwinistiska och 

kolonialistiska tankegångar där den västerländska kulturen och civilisationen betraktades som 

högre stående och mer utvecklad än andra kulturer. 

    Tomas Englund visar också på hur undervisning implicerar olika former av val, medvetna 

eller omedvetna. Dessa överväganden erbjuder eleverna ett visst synsätt på vissa fenomen 

medan andra möjliga synsätt utesluts. Enligt Englund kan undervisning på detta sätt ses som 

”ett ständigt samspel mellan text och kontext” (Englund 1997, s 127) .  

 

Värdegrunden och det västerländska kulturarvet 

Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä, författare till skriften Värdegrund och 

samhällsutveckling (2002), som är en fördjupningsrapport inom ramen för 

Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt, skriver om värdegrundens stöttepelare och 

kristendomen. De är kritiska till de formuleringar som står att finna i läroplanerna för 

grundskolan och gymnasiet, då såväl Bergspredikans etik som Moseböckernas bud återfinns i 

andra kulturer. Denna kristna etik är i själva verket en allmänmänsklig etik. Läroplanens 

formulering ”förvaltats av” tyder just på att vare sig kristendomen eller den västerländska 

humanismen betraktas som upphov till den etik man hänvisar till. Dessa traditioner har fört 

den vidare. 

    Hedin och Lahdenperä menar att vi har skapat en myt om ”arvet från Hellas och Israel”. Att 

de gamla grekerna skulle vara upphov till demokrati och vetenskap är en förenklad bild då 

demokratin var begränsad till fria män i Aten och vetenskapen till mångt och mycket är ett arv 

från araber under medeltiden. De hävdar att det fanns en politisk strategi bakom striden kring 

att få med just orden ”kristen etik” i läroplanen och uppmärksammar att det i förskolans 

läroplan, Lpfö 98, har gjorts förändringar när det gäller detta. Exempelvis har formuleringen 

”kristen tradition och västerländsk humanism” tagits bort. Hedin och Lahdenperä anser att 

dessa förändringar inte har tillkommit av en slump och, då värdegrunden bör vara densamma 

genom hela skolan är det därför, enligt dem, den senare versionen som bör gälla även för de 

andra skolformerna. 

    Även Ajagán-Lester (2004) ifrågasätter det vi brukar kalla ”det grekiska arvet”. Han 

hänvisar till Valentin Yves Mudimbe som kallar det grekisk-romerska paradigmet 

”grundstenen för de eurocentriska konceptionerna av världen” (Ajagán-Lester 2004, s 150). 
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Enligt Ajagán-Lester och Mudimbe finns det tydliga indikationer på att den uppfattning av 

den grekiska kulturen som utvecklades mot slutet av 1800-talet tog bort alla 

”främreorientaliska, semitiska, egyptiska och afrikanska element” (Ajagán-Lester 2004, s 

150). Denna tolkning som förnekar de orientaliska inslagen brukar betecknas som den ”ariska 

modellen”. I denna modell såg man en enkelriktad utveckling från Grekland till Rom och 

sedan direkt till Europa. Man ignorerade fullständigt det faktum att den arabiska, muslimska 

och judiska kulturen bidrog till den europeiska kulturen under 800-talet. Grekland kom därför 

att betraktas som ett mirakel. 

    Härenstam (2000) problematiserar också han talet om ett ”västerländskt kulturarv” och talet 

om Rom4, Jerusalem5 och Aten6 som utgångspunkt för vårt kulturella arv. Han menar att det 

inte är så enkelt som att den västerländska kulturen har tagit över ett sammanhängande system 

av idéer från just dessa civilisationer. Även han pekar på att mycket av det vi hänför till det 

grekiska kulturarvet i själva verket är ett lån från Egypten och Mellanöstern. Bilden av ” vårt 

kulturella arv” har emellertid i så stor utsträckning präglat oss att den har kommit att inta den 

mest centrala rollen i de rådande läroplanerna under rubriken ”grundläggande värden”. En 

viktig fråga att ställa sig, menar Härenstam, är huruvida de värderingar som skolan är satt att 

gestalta och förmedla; ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta” (Lpf 94, s 3) bara finns i kristen tradition och västerländsk humanism och, minst lika 

viktigt, om de har sitt ursprung där. Då dessa värden står att finna i såväl kristen tradition som 

västerländsk humanism men också i andra religioner och traditioner borde man, hävdar 

Härenstam, hellre tala om ett abrahamitiskt-humanistiskt kulturarv eller, kanske ännu hellre, 

ett mänsklighetens kulturarv. 

    Då kunskap om såväl den egna kulturen som andra kulturer har att göra med värderingar 

och tolkningar som aldrig är neutrala är det viktigt, menar Härenstam (2000), att göra ett 

medvetet val som lärare, både vad gäller läromedel som i undervisningen i stort. För att 

undvika att, exempelvis i undervisning om icke-kristna religioner, omedvetet föra in stoff som 

valts ur odemokratiska perspektiv bör man ”vid val och tolkning utgå från de gemensamma 

värden som anges i våra läroplaner” (Härenstam 2000, s 158) . Även om man alltså kan ha 

anledning att ifrågasätta själva formuleringen ”kristen tradition och västerländsk humanism” 

                                                 
4 Rättsstaten 
5 Den bibliska människosynen 
6 Förnuftet, logiken och det fria intellektuella tänkandet 
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är det bättre att medvetet välja i linje med läroplanerna7 än att få in material som är färgat av 

kolonialistiska eller till och med rasistiska värderingar. 

    Av stor betydelse för hur värdegrunden kommer att gestaltas i undervisningen är alltså den 

kunskapssyn som ligger till grund för densamma. Såväl lärares och elevers val av arbetssätt 

som konsekvenserna av dessa påverkas av om man ser kunskap som en objektiv sanning som 

kan förmedlas eller om kunskap handlar om att vidga sina vyer och få del av andra synsätt på 

saker och ting. Det har visat sig svårt att i undervisningen skilja mellan värderingar och fakta. 

Kopplat till detta resonemang är också frågan om vems kunskap som tas upp i skolans 

undervisning. I läroplanen anges att de värden som skolan ska förmedla och gestalta är sådana 

som har förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Då dessa traditioner inte 

på något sätt har monopol på de värden som ska genomsyra skolan kan det vara viktigt att 

söka finna allmängiltiga formuleringar kring värdegrunden. 

 

2.3 Förståelse och lära om/av religion 

Ragnar Furenhed (2000) pekar på två innebörder av begreppet förståelse som han menar att 

man kan utläsa ur formuleringen i Lpf 94, ”Skolan skall främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse”. ”Förståelse för andra människor” kan, menar han, sägas syfta på 

ett slags intellektuell förståelse medan ”förmåga till inlevelse” mer hänger samman med 

empatisk förståelse. Furenhed ser dessa två sidor av förståelse som integrerade med varandra, 

som befinnande sig i ett dynamiskt samspel. Han hänvisar till den brittiske 

religionspedagogen Michael Grimmith som i sin analys av religionsundervisningens 

kunskapsbegrepp skriver om två slags kunskap. Den ena uppnås genom att man lär sig om 

religioner medan den andra förvärvas genom att man lär sig av religioner.  

    Den intellektuella formen av förståelse, som alltså korresponderar mot Grimmiths lära om - 

perspektiv, handlar om att tillägna sig faktakunskaper om religioner. Detta perspektiv är 

distanserat och religionerna framstår som främmande och exotiska. Eleverna upplever 

religionerna som något som angår andra men inte dem själva. Att lära om är, menar Furenhed, 

en förutsättning för att kunna lära av. Han ser dock en risk med att denna form av 

kunskapsideal får styra undervisningen, nämligen att fördomar bekräftas och förstärks och att 

den empatiska förståelsen försvåras. 

    Det andra perspektivet, att lära av religioner, innebär att eleverna involveras på ett helt 

annat sätt. Här blir deras egna tankar och värderingar belysta eller utmanade i mötet med 

                                                                                                                                                         
7 även om de, som antytts ovan, i sin tur är politiska kompromisser och präglade av värderingar 
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alternativa livstolkningar. Att lära av gör att man ”tvingas till ett personlighetsutvecklande 

nytänkande” (Furenhed 2000, s 117).  

    Härenstam (2000) skriver också om att lära av respektive om religion. Han gör en historisk 

tillbakablick och undersöker vilket perspektiv som varit det dominerande inom 

undervisningen i religionskunskap i Sverige. Det han kommer fram till är att det i huvudsak 

har handlat om att lära om religioner även om religionskunskapens uppgift också har varit att 

medverka till fostran till allmänna värderingar. De senaste läroplanerna betonar saklighet och 

allsidighet och, när det gäller värderingar, att skolan ska fostra ”i överensstämmelse med den 

etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”.   Härenstam menar att de 

senaste läroplanerna huvudsakligen lägger tonvikten på lära om-perspektivet. Det handlar mer 

om att lära ”tolerans” genom att på ett jämförande sätt studera religionerna än att lära sig 

någonting från religionerna. Härenstam frågar sig om det inte är möjligt för en icke-

konfessionell religionsundervisning att vidga vyerna genom att, som nämnts ovan, se 

religionerna som ett mänsklighetens gemensamma kulturarv istället för slutna system. 

    Härenstam menar att religionsämnet framför allt kan ses som ett ämne som bör förmedla 

den stora summa av livsvisdom som finns i världens religioner och ideologier. Detta oavsett 

om det handlar om västerländsk humanism, kristen tradition eller de icke-kristna 

världsreligionerna. 

    För Härenstam kan den nya multikulturella situationen innebära att nya möjligheter ges att 

lära av och inte enbart om. Det handlar om hur studiet av världens religioner kan bidra till 

elevens personliga utveckling. Att studera andra religioner kan bidra till att utveckla elevens 

personlighet och självinsikt mot större tolerans och öppenhet men också att ge nya insikter i 

utforskandet av sin egen situation. När religionsämnet var lika med en konfessionell 

kristendomsundervisning var detta, att studiet av religionen får konsekvenser för elevernas 

världsbild, moraluppfattning och människosyn, en självklarhet. Härenstam menar som vi har 

sett att studerandet av de ”främmande” religionerna kan fylla en liknande funktion. Han 

skriver: ”Målet att skapa förståelse för andra människor medför att skolans 

religionsundervisning inte får trivialiseras till distanserad intellektuell information, den måste 

också beröra emotionellt” (Härenstam 2000, s 135-136). 

    Som vi har sett ovan kan man alltså urskilja två huvudsakliga innebörder av begreppet 

förståelse relaterat till undervisningen i religionskunskap. Medan en viss förståelse uppnås 

genom att lära sig om olika religioner uppnås en annan slags förståelse genom att också lära 

sig något av olika religioner. I den nya pluralistiska situationen som kännetecknar dagens 

skola finns stora möjligheter att elever i sitt lärande också får omfatta denna senare betydelse 
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av förståelse. Att först ha lärt sig något om religion är dock en förutsättning för att kunna lära 

något av religion.  

 

2.4 Den pedagogiska texten 

Lärobokens didaktiska funktion 

Även om läroboken under senare år har fått konkurrens av, och alltmer har kommit att 

kompletteras av, andra läromedel är det mycket som tyder på att den fortfarande har en central 

roll i undervisningen (Juhlin Svensson 2000; Englund 1997). Den pedagogiska texten 

framträder som ett verktyg i en konkret situation: i undervisningssituationen. Den är 

framställd för att användas i en pedagogisk situation och är därför uppbyggd på ett bestämt 

sätt och fastställd enligt vissa regler och konventioner.  

    Forskning om läromedel har visat att lärobokstexter vanligtvis uppfattas som auktoritativa, 

det vill säga att eleverna ofta tror på vad som står i dem och läser dem som sanningen med 

stort S. Enligt Englund (1997) försummas emellertid ofta den mer komplexa förståelsen, 

troligtvis på grund av läromedlens atomistiska karaktär  

    Staffan Selander (1988) menar att skoltexten skiljer sig från andra texter till exempel 

genom att den inte ska skapa ny kunskap utan istället reproducera redan befintlig kunskap. 

För detta har man gjort en avgränsning och ett urval. Ett genomgående drag för alla 

pedagogiska texter är dessutom att de ska ”förklara någonting och att den kunskap som texten 

återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt” (Selander 

1988, s 17). 

    Härenstam har en syn på den pedagogiska texten som mindre definitiv. Textens uppgift 

behöver inte enbart ses som ”slutpunkt” genom att den reproducerar redan befintlig kunskap, 

den kan också ses som en startpunkt, en utgångspunkt för att söka nya perspektiv och 

tolkningar. Härenstam menar att en text som väcker nyfikenhet på andra texter är att föredra 

framför en framställning som kan ge eleven intrycket att ”detta är Sanningen med stort S” 

(Härenstam 2000, s 161). Detta resonemang verkar överensstämma med en konstruktivistisk 

syn på kunskap i vilken kunskap ses som något som skapas, konstrueras, i samspelet mellan 

människor, i språket. Detta synsätt kommer att redogöras för närmare nedan.  

    Kopplat till huruvida läroboken bör ses som slutpunkt eller startpunkt är också det fenomen 

Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) uppmärksammar i sin avhandling om 

läromedelsanvändning i gymnasieskolan. Hon visar här att utvecklingen av läroböcker verkar 

ske från två olika utgångspunkter. Dels en där lärobokstraditioner och lärares signaler till 

läroboksförlagen ligger till grund för utformningen och dels en som utgår från att läroboken 
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inte längre ensam står i centrum i undervisningen utan ses som ett av flera läromedel som kan 

användas för att uppfylla kunskapsmålen. De böcker som svarar mot det första alternativet 

innehåller i stort sett allt det som enligt kursplanen bör finnas med i undervisningen och kan 

alltså ses som det kunskapsmaterial som skall användas i undervisningen; en slags slutpunkt. 

Utgår man istället från att läroboken inte är det enda läromedlet får denna istället mer 

karaktären av en startpunkt; som ett av flera möjliga alternativ. 

 

Lärobokens selektiva funktion 

Läroboken har vid sidan av dess didaktiska funktion dessutom en selektiv funktion. 

Läroboken organiserar skolkunskap genom att välja och kombinera vissa värderingar och 

kunskaper. Den reproducerar vissa världsåskådningar och eliminerar andra. Kunskap är därför 

inte ett helt igenom neutralt begrepp. Det görs alltid ett val av vad som ska räknas som 

värdefull kunskap. Kunskap har således med perspektiv och makt att göra (Svingby 1985). 

    Ajagán-Lester (1999) skriver om text och etnicitet och hävdar att en viktig ingrediens i våra 

världsbilder utgörs av vårt sätt att betrakta ”de andra”, det vill säga andra folkgrupper, 

religioner eller kulturkretsar. Dessa ”andra” förstås utifrån att vara just andra än ”vi”. 

Skoltexter bidrar på detta sätt till att skapa en viss etnisk självförståelse och till att konstruera 

en viss bild av främmande kulturer. I texten blir vissa värderingar tystade och eliminerade 

medan andra värderingar och kulturella traditioner betonas. Skoltexter kan således, enligt 

Ajagán-Lester, ses som en arena för konflikter som sker i den ständiga produktionen och 

reproduktionen av kunskaper och ideologier. 

    Ajagán-Lester anser att vi bildar vår identitet i mötet med andra. I en ständig dialog speglar 

människan sig själv i andra människor. I detta sammanhang är läroböcker meningsbärande 

strukturer som bidrar till att konstruera en identitet genom att presentera en bild av den egna 

kulturen och främmande kulturkretsar. Därför är det alltså av betydelse vilka betydelseenheter 

som införlivas som lämplig, giltig skolkunskap. 

    Härenstam (2000) menar även han att det ofta är antagonistiska bilder av ”oss själva” som 

resulterar i föreställningarna om ”de andra”. Kunskap om såväl den egna som andra kulturer 

har med värderingar och tolkningar att göra och är alltså ”någons kunskap”. I valet av vilken 

kunskap som ska förmedlas har någon skaffat sig ett tolkningsföreträde som ofta bär en 

relation till någon form av maktutövning. 
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Läroboken och eurocentrism 

I analyser av såväl spanskspråkiga läroböcker som ett svenskt uppslagsverk finner Ajagán-

Lester att den fungerande definitionen av ”upptäckare” har blivit ”europén som har hittat nya, 

okända platser” (Ajagán-Lester 1999, s 125). Han vänder sig emot denna form av 

eurocentrism som han menar har satt sin prägel på inte bara den europeiska kontexten utan 

också på exempelvis den latinamerikanska självförståelsen. Eurocentrismen grundar sig, 

enligt Ajagán-Lester, på ett hierarkiskt tänkande som rangordnar kulturer. För honom innebär 

det att arbeta med mångkulturella klasser att man självkritiskt analyserar det 

undervisningsinnehåll som ges. Är det fritt från stereotyper om exempelvis den så kallade 

tredje världen? Hur behandlar de texter som ges i undervisningen mötet mellan den arabiska 

kulturen och den västerländska? Finns eurocentriska föreställningar i framställningen av 

judendomen? (Ajagán-Lester 1999). 

    Ajagán-Lester (1999) hävdar att den eurocentriska diskursen vilar på övertygelsen att 

Europa är den enda källan till mening medan resten av världen står i skuggan av denna 

kontinent. Detta gör att det är oerhört viktigt att överskrida de traditionella sätten att berätta 

historia. Ajagán-Lester menar att den eurocentriska diskursen är en historiskt situerad diskurs 

vilket gör att européer kan vara antieurocentriska och icke-européer kan bli eurocentriska.  

    Läsningen av antierurocentriska texter kan, menar Ajagán-Lester, bidra till att bilda en 

positiv självförståelse av elevens egna kulturella bakgrund. Den undervisningsstrategi som 

han föreslår kallar han ett multiperspektiv. Ajagán-Lester hänvisar till Frizsche som menar att 

ett sådant perspektiv innebär att få med en mångfald av synvinklar där man tar hänsyn till hur 

man inom andra kulturer, religioner, etniska grupper och nationer betraktar saker och ting. 

Målet med en sådan strategi är, enligt Frizsche, att ”hjälpa människor att bli vana vid andra 

människors föreställningar och följaktligen förhindra rädslan för främlingar” (citerad i 

Ajagán-Lester 1999, s 132-133).  

 

2.5 Sammanfattning bakgrunden 

Skolan har som uppgift att förmedla kunskap men också att fostra till särskilda demokratiska 

värden: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Det har 

visat sig vara svårt att skilja skolans kunskapsförmedlande uppgift från dess fostrande uppgift 

då dessa båda uppgifter är intimt förenade. En central fråga är vad som ska ligga till grund för 

undervisandet - och fostrandet i dessa värden. I ett alltmer pluralistiskt, och dessutom i viss 

mån sekulariserat, samhälle är det problematiskt att som tidigare hävda kristendomen som 
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skolans enda värdegrund. Istället måste man sträva efter att finna allmängiltiga formuleringar 

av de värden som ska gälla, värden som står att finna i ett stort antal olika religioner och 

traditioner. I frågan kring huruvida dessa traditioner och ideologier ska utgöra grunden för 

frågor som rör etik och moral går dock uppfattningarna isär. 

    Efter att kristendomsundervisningen bytte namn till religionskunskap har undervisningen 

gått från ett perspektiv där eleverna främst skulle lära om religion till att de också skulle lära 

sig något av religionerna. Man har insett att aspekter som inlevelse och engagemang är 

viktigare för att skapa förståelse än ett ”objektivt” undervisningssätt. Undervisningen kan inte 

heller vara helt objektiv då kunskap alltid hänger samman med människors värderingar och 

perspektiv. I centrum för undervisningen har kommit att bli människan och hennes behov av 

livstolkning. Det är viktigt att ämnet religion definieras på så sätt att det är något som angår 

alla. Syftet med undervisningen i religionskunskap på gymnasiet är att eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över sina egna existentiella frågor och dessutom möta - och utveckla 

en förståelse för - andras frågor och hållningar inför dessa frågor. 

    Av betydelse för hur värdegrunden kommer att gestaltas i skolans undervisning är vilken 

kunskapssyn som ligger bakom densamma. Den slags förståelse elever kan uppnå genom att 

inte enbart lära sig om olika religioner utan också någonting av dem torde mer höra ihop med 

ett synsätt som betonar tolkning och skilda uppfattningar än en syn i vilken en objektiv och 

sann kunskap anses vara möjlig. När man undervisar i ett ämne som religion som också hör 

samman med kultur och identitet är det särskilt viktigt att vara medveten om att kunskap 

också innefattar värderingar. En fråga av särskild betydelse när det gäller den pedagogiska 

texten är vems perspektiv den utgår ifrån. Det kan vara svårt att försvara ett eurocentriskt 

perspektiv på ett ämne som religion i en mångkulturell klassrumskontext. För att skapa 

förståelse för andra människor samt förmåga till inlevelse är det viktigt att många olika röster 

lyfts fram i de läroböcker som används. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att placera in vår studie i ett teoretiskt sammanhang, varför ett 

perspektiv som är konstruktivistiskt, kritiskt och tolkningsinriktat förs in. Ett antal begrepp 

som kommer att användas i studien och diskuteras kring, ges en presentation. Det är, menar 

vi, nödvändigt att sätta begrepp som kunskap, mening, sanning, språk och makt inom en 

vetenskapsteoretisk och framför allt kunskapsteoretisk ram. Hur man ser på skolans uppgift 
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att förmedla kunskap och fostra till förståelse har att göra med frågor som rör synen på bland 

annat dessa begrepp.  

  

3.1 Postmodernitet och kunskap 

Detta att skolan skall sträva efter att skapa förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse är ju som vi har sett kopplat till frågor som har med skolans värdegrund att göra. 

Huruvida det går att enas om vad som ska ligga till grund för de värden som skolan är satt att 

förmedla och gestalta är dock ett omdiskuterat ämne. Här kan det vara på sin plats att föra in 

begreppet postmodernitet. Det talas ofta om att vi lever i ett postmodernt samhälle. Det är 

svårt att ge någon tydlig definition av postmodernitet då det rymmer flera olika aspekter och 

betydelsen av begreppet varierar från sammanhang till sammanhang (Wadenström 2003). I 

begreppets innebörd ligger dock att vårt samhälle i vissa avseenden skiljer sig från det 

”moderna” samhället, att det har skett en utveckling till någonting annat. 

    Ett sätt att karakterisera postmodernitet är genom den pluralism som den kännetecknas av 

på flera nivåer. Det finns inte en gemensam värld utan många olika, det finns inte en 

dominerande metodologi utan flera alternativa metodologier, det finns inte endast ett rådande 

paradigm utan flera som konkurrerar med varandra (Wadenström 2003). 

    Istället för att söka universella lösningar och stora helhetsförklaringar har man allt mer 

kommit att acceptera att verkligheten är mångtydig och även motsägelsefull, och att man 

därför inte kan göra anspråk på absolut sanning och objektivitet. Fokus läggs allt mer vid att 

tolka och allt mindre vid att förstå och förklara fenomen. Ralf Wadenström (2003) menar att 

lärarens uppgift, om man drar konsekvenserna av detta resonemang, inte längre kan vara att 

lära ut absolut kunskap eller förklara en given verklighet. 

    Det postmoderna samhället kännetecknas alltså genom dess skillnad från det moderna. 

Informationssystemet håller på att ersätta industrisamhället, decentralisering ersätter 

centralstyrning och den nationella kulturen blir allt mindre homogen och allt mer 

mångkulturell genom olika grupper som kräver erkännande. 

    Enligt Ulrika Tornberg (2000) brukar moderniteten bland annat förknippas med 

upplysningstidens vision att människan skulle kunna göra världen till en bättre plats att leva i. 

Detta trodde man skulle ske genom människans förnuft och genom vetenskapliga framsteg. 

Till det moderna hörde dessutom behovet av att skapa ordning och kontroll eftersom tron på 

en gudomlig ordning med tiden kom att överges. 

    I visionen om en bättre tillvaro låg också, menar Tornberg, en strävan att definiera kunskap 

och att finna allmängiltiga sanningar. Det handlade om att beskriva människans sanna väsen 
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och att sätta upp universella mål för mänskligheten. Från ett postmodernt perspektiv har dessa 

visioner kommit till korta. De har inte kunnat befria människan från okunnighet, fattigdom 

och förtryck. Tvärtom har de i vissa fall fått negativa konsekvenser, exempelvis när det gäller 

miljön. Moderniteten har alltså, utifrån ett postmodernt perspektiv, inte hållit vad den lovat. 

Denna insikt brukar förknippas med vad man kallar det postmoderna tillståndet. Det är ett 

tillstånd av desillusionering och skepticism (Tornberg 2000). 

 

3.2 Vetenskapsteori och konstruktivism 

Inom ontologin ställs frågor om vad som är verkligt och vad som kan antas existera, och inom 

epistemologin eller kunskapsteorin, behandlas frågor om kunskap och grunderna för vårt 

vetande. När det gäller vad som kan sägas vara verkligt finns två huvudståndpunkter inom 

filosofin: realismen och idealismen. Under det att realismen menar att det finns en värld 

oberoende av oss själva betraktar idealismen istället världen utifrån föreställningar eller idéer. 

Enligt idealismen kan vi inte uppfatta någonting i en oberoende verklighet. Världen betraktas 

istället som något som har sin grund i vårt eget medvetande (Bergström & Boréus 2005). 

    Kunskapsteori i sin tur handlar om hur vi ser på språket och frågor som ställs är huruvida 

det är möjligt att nå säker kunskap och i så fall på vilket sätt. En grundläggande fråga är om 

det är möjligt att veta något om verkligheten. Realisternas syn på vad som är verkligt brukar 

motsvaras av en kunskapsteoretisk hållning i vilken man hävdar att det faktiskt är möjligt att 

nå säker kunskap. Empiristerna hävdar att vetande är möjligt med hjälp av sinneserfarenheter 

och att vetenskapligt grundad kunskap kan nås med hjälp av ett neutralt observationsspråk.  

Språket representerar verkligheten. Idealisterna avvisar dock föreställningen att det skulle 

finnas ett neutralt observationsspråk då de menar att det inte finns någon oberoende verklighet 

att observera (Bergström & Boréus 2005).  

    En konstruktivistisk syn på vad som är verkligt och vilken grund som kan finnas för vårt 

vetande kan, som vi ser det, betraktas som ett alternativ till båda dessa ovan nämnda 

riktningar. Man uppfattar här nämligen inte verkligheten utifrån idéer eller föreställningar, 

inte heller intresserar man sig för vad som kan tänkas existera eller vad man kan ha kunskap 

om i någon oberoende verklighet. Istället hänger språk och verklighet intimt samman. Språket 

är, enligt ett konstruktivistiskt synsätt, en slags ”konstruerande lins” (Bergström & Boréus 

2005, s 22). En konstruktivistisk syn på kunskap innebär att kunskap är något som skapas, 

konstrueras, i samspelet mellan människor. Kunskap existerar inte oberoende av den som lär 

sig. Språket är därför centralt för vårt kunskapsskapande (Dysthe 1996).  
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    Enligt Hjälmeskog (1999) hanterar vi vår situation, omgivning, oss själva och våra 

relationer till andra genom språket. Kommunikationen och språket har, enligt Hjälmeskog, en 

stor och viktig del i hur självet ständigt formas och omformas. Roger Säljö (1990; 1992) 

menar att det vi vanligtvis kallar ”verkligheten” skapas genom det sätt vi talar om den. För att 

bli delaktiga måste vi som individer därför lära oss att tala om världen på ett sätt som tillhör 

det sammanhang vi växer upp i. I samband med detta resonemang pekar Hjälmeskog (1999) 

på hur institutioner i sådana komplexa samhällen som vårt står för en väsentlig del av denna 

”förtolkning” av verkligheten. Som individer, framhåller hon, träder vi in i ett stort antal 

positioner som är ”institutionellt definierade”, där det för varje position ställs specifika 

förväntningar på oss. 

 

3.3 Pragmatism 

Kunskap som handling 

En konstruktivistisk syn på kunskap och språk finner man hos pragmatismen. Ordet 

pragmatism kommer av grekiskans pragma som betyder handling. Pragmatism innebär  

 

en vetenskapsfilosofisk kritik dels av positivismens ambitioner att presentera vetenskapligt objektiva 
fakta, dels en kritik av essentialismens hävdande att det finns en essentiell, i grunden sann och 
allmängiltig betydelse i ord och begrepp liksom att ”kunskap” kan beskrivas i grundläggande, objektiva 
termer. Mot detta sätts det motsägelsefulla, öppna, begränsade och det tidsbundna i all vår kunskap 
(Tornberg 2000, s 31).  

 

Man vänder sig därför inom pragmatismen mot den uppdelning av världen som har gjorts i 

motsatspar, så som objektiv/subjektiv, fakta/värde, kunskap/ideologi, vetenskap/religion, 

teori/praktik (Cherryholmes 2000). 

    Pragmatism kan ses som en rörelse som vänder sig emot den kunskapsteoretiska 

föreställningen att det är möjligt att skapa en utanförstående position som kan kallas the 

God’s eye view. Vi människor är bundna av de kontexter i vilka vi rör oss och kan omöjligt 

ställa oss utanför eller ovanför dessa. Inom pragmatismen ifrågasätter man föreställningen om 

kunskap som en representation av den verkliga världen. Då det inte finns någon sann eller 

objektiv kunskap vi kan nå är det för pragmatister inte intressant att tala om vad som utgör 

Det Sanna eller Goda. 

 
When … [pragmatists] suggest that we not ask questions about the nature of Truth and Goodness, they do 
not invoke a theory about the nature of reality or knowledge or man which says that ”there is no such 
thing” as Truth or Goodness. Nor do they have a “relativistic” or “subjectivistic” theory of Truth or 
Goodness. They would simply like to change the subject (Rorty 1982, citerad i Cherryholmes 2000, s 51). 
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För pragmatisten Cleo Cherryholmes avses med begreppet sant ”no more and no less than, 

what it is reasonable to believe under the circumstances” (Cherryholmes 2000, s 51). Vad som 

är sant är alltså språk- och kontextberoende. Pragmatismen behöver dock inte, enligt 

Cherryholmes, förstås som en slags relativism. Istället kan den ses som ett alternativ till dessa 

båda sidor objektivism och relativism genom att den använder ett icke-epistemologiskt sätt att 

tala om världen. Istället för att intressera sig för det som är Sant eller Gott i någon objektiv 

eller subjektiv bemärkelse intresserar man sig för vilka konsekvenser vårt handlande får. I 

detta avseende är kunskap, istället för att vara en representation av verkligheten, en förmåga 

till handling. Pragmatism kan därför ses som ett alternativ som vänder sig bort från sant och 

korrekt tal till handlingar som för med sig önskvärda resultat. “Pragmatism is a discourse that 

attempts to bridge where we are with where we might end up” (Cherryholmes 2000, s 3). 

    För pragmatister är det att ge upp sökandet efter säkra svar och sanningen med stort S inte 

detsamma som att hävda att alla svar har samma värde. Istället är det viktigt att hålla 

diskussionen levande kring vad som har värde. Detta förutsätter att man har ett ständigt 

pågående samtal utifrån så många perspektiv som möjligt, där man ständigt omprövar och 

tänker efter vilka konsekvenser olika handlingar kan få (Tornberg 2000). Det pragmatistiska 

förhållningssättet kan ses som en 

 
perspektivförskjutning från epistemologi […] till moraliska relationer mellan människor, bort från 
definitionsfrågor om vad som menas med ”förnuft”, ”sanning” och ”framsteg” i absoluta termer mot något 
man skulle kunna kalla den ständigt pågående diskussionen om ”det goda livet” för människorna i en 
demokratisk gemenskap (Tornberg 2000, s. 31). 

 

Diskursbegreppet 

Ett begrepp som är centralt för ett konstruktivistiskt synsätt är diskurs. Filosofilexikonet 

definierar diskurs så här: ”regelstyrd praxis, som frambringar en kedja eller sammanhängande 

rad av utsagor, alltså former för vetandet. T.ex. medicinen, psykiatrin, biologin (Foucault)” 

(Filosofilexikonet 1988, s 117). 

    Inom pragmatismen används ofta begreppet diskurs istället för språk. Det används, enligt 

Hjälmeskog, för att lyfta fram att det finns regler som konstituerar och styr vad som sägs och 

skrivs vid en viss tid, i en viss kontext. Diskursens regler styr vad som sägs och vad som blir 

osagt. De identifierar vem som kan tala med auktoritet och vem som måste lyssna. De är 

anonyma då det inte går att peka ut någon författare eller någon särskild början. Ett sätt att 

visa på att det är dessa omedvetna eller mer eller mindre medvetna regler det handlar om, är 

genom att använda begreppet språkspel. Att behärska ett språkspel innebär att man såväl i ord 

som i handling visar att man tillägnat sig de oskrivna regler och normer som delas av en viss 
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grupp eller kultur. Det är alltså språkspelets eller diskursens regler som avgör vad som blir 

sagt och vem som säger det (Hjälmeskog 1999). 

    Säljö (1999) hävdar att mänskliga kunskaper och färdigheter är diskursiva till sin karaktär. 

Mänsklig kunskapsutveckling är på avgörande sätt en fråga om att lära sig behärska dessa 

diskurser om tillvaron. Olika praktiker bärs upp av diskurser, systematiska sätt att tala och 

handla. Vad som är sant eller falskt är därför kopplat till vilken sociokulturell praktik vi talar 

om. Säljö tar som exempel ”dödas uppståndelse” och ”himlafärder”, begrepp som i vissa 

sammanhang anses ha en referens till något sant och verkligt medan i andra diskurser anses 

vara märkliga ting att tala om. 

 

Pragmatism, diskurs och makt 

En bred definition av pragmatism som kopplar samman tanke och handling, har gjorts av en 

samtida pragmatist, Frank Macke: ”pragmatism is in essence a discourse on the consequences 

of thinking” (citerad i Cherryholmes 2000, s 26). Då pragmatismen handlar om konsekvenser 

och handlande är det lätt att se varför den får en kritisk komponent. Säfström och Östman 

(1999) hävdar att om producerandet av kunskap är förenat med syften, frågeställningar och 

önskningar så blir en viktig fråga vem som ska avgöra vad som är ett befogat syfte, en 

eftersträvansvärd önskning eller ett rimligt resultat. Frågor som dessa handlar om makt och 

värderingar. Om denna verksamhet där vissa handlingar och personer inkluderas medan andra 

utesluts är systematisk och regelbunden skapas en diskurs. Den maktrelation som utgör 

grunden för inkluderingen och uteslutningen vävs in i det sätt på vilket någonting sägs eller 

görs (Säfström & Östman, 1999).  

    Enligt Foucault hänger anspråk på kunskap och sanning nödvändigt samman med makt. 

Diskurser blir till inom specifika sociala, ekonomiska och politiska arrangemang. 

 
But if truth is discursive and discourses are historically situated, then truth cannot be spoken in the 
absence of power. Each historical arrangement of power has its own truths (citerad i Cherryholmes, s 15). 

 
 
För Foucault är en central fråga hur människor kan få kontroll över sina diskurser och 

praktiker istället för att kontrolleras av dem (Cherryholmes 2000). 

    Enligt detta synsätt förs de sätt på vilka vi konstituerar omvärlden vidare genom 

diskurserna. Det är med hjälp av de diskurser om omvärlden som vi är förtrogna med som vi 

förstår vad vi ser och hör. Världen blir, enligt Säljö, förtolkad för oss genom de diskursiva 

mönster vi ställs inför. Detta visar på att diskurser inte kan vara neutrala utan har att göra med 

värderingar. I en diskurs kan en individ vara hjälte, i en annan diskurs är samme individ 
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diktator. Samma händelse kan i olika diskurser beskrivas som ockupation respektive befrielse. 

Språket kan därför inte ses som en neutral avbildning av verkligheten. Tvärtom så används det 

av människor för att framställa världen på ett sätt som passar vissa utgångspunkter och syften. 

Säljö skriver: ”att framställa världen i språklig form är en aktiv handling, ett sätt att ta 

ställning och göra vissa påståenden istället för andra” (Säljö 1999, s 83).  

 

3.4 Kultur och förståelse  

Kultur är ett viktigt begrepp när det gäller hur religion beskrivs i undervisningen. Det är också 

ett begrepp som man lätt kommer i kontakt med när det gäller hur man i skolan ska skapa 

förståelse för andra människor. Tornberg (2000) redogör i sin avhandling om begreppen 

kultur och kommunikation i språkundervisningen, för två kulturbegrepp som över de senaste 

århundradena har vuxit fram i Europa. Den ena diskursen hade starka samband med 

upplysningens bildningstanke och var på så vis gränsöverskridande medan den andra hörde 

ihop med nationalistiska strävanden och uppdragandet av gränser. Med tiden började 

emellertid kultur att uppfattas som ett objektivt fenomen. Här var det utbildningens uppgift 

att, i en socialisationsprocess, föra vidare de kunskaper och värderingar som fanns i det 

rådande samhället. 

    Tornberg hänvisar till Bauman som hävdar att det moderna samhällets skräck för 

ambivalens och kaos utgjorde en av drivkrafterna bakom skapandet av nationella kulturer och 

kollektiva identiteter. Idag kan vi se att sådana gränser till stor del håller på att upplösas och 

att dess möjligheter att hålla isär och ihop kollektiva identiteter och kulturella enheter 

förändras allt eftersom informationstekniken och förändrade möjligheter att resa ökar. 

    Kulturbegreppets ambivalenta innebörd kvarstår, menar Tornberg. Hon hänvisar till 

Bauman som dock menar att denna ambivalens är fruktbar och nödvändig. För honom handlar 

kultur  

lika mycket om kreativitet som om skapandet av ordning, om diskontinuitet som om kontinuitet, om 
nyskapande som om tradition, om brytande av gamla mönster som om rutin, om det unika som om det 
vanliga, om det oförutsägbara som om det förutsägbara (Tornberg 2000, s 60). 
 

Kultur är med andra ord inte fråga om något antingen eller utan om ett samspel mellan 

”kontinuitet och diskontinuitet i ständig förändring” (Tornberg 2000, s 61). 

    Tornberg (2000) lyfter också fram den tyske språkdidaktikern Hans Hunfeld som menar att 

man måste ge upp myten om det ”typiskt” främmande. Det främmande möter oss tvärtom i ett 

flertal unika erfarenheter där vi gång på gång ges tillfälle att reflektera över våra egna 

utgångspunkter. Hunfeld hävdar också att tron på möjligheten att kunna överföra det 
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främmande till vår egen referensram och på så sätt förstå det, är en myt. Det främmande är, 

enligt Hunfeld normalt, och vi måste lära oss att leva med denna ”värld av skillnader”, att inte 

alltid äga full förståelse. Tornberg (2000) drar som konsekvens av detta resonemang att man 

kanske måste ge upp strävan efter att förstå i bemärkelsen att göra om det som är främmande 

till något välbekant. Vi måste ge upp myten om möjliga helhetsförklaringar då det finns 

gränser för vad vi kan förstå. 

 

Kultur som motsägelse och som sökande efter mening 

Begreppet kultur förstås ofta, inte minst inom sociologin, som ett uttryck för inneboende 

spänningar och motsägelser. Tornberg refererar till Delanty som visar på hur nationalstaterna 

har skapats utifrån ett motsatsförhållande till varandra och hur olika europamodeller har gett 

upphov till antimodeller, till exempel Västerlandets frihet och vetenskapliga framsteg mot 

Österlandets efterblivna och förfallande kulturer, kristenheten mot den muslimska världen, 

Västeuropa mot Östeuropa under kalla kriget och ett ”enat” Europa mot det hot som utgörs av 

islam. Europa bygger inte, enligt Delanty, på vad Europa har gemensamt utan på hur det 

skiljer sig från det som Europa inte är, ”det Andra”. Delanty menar att såväl konstruktionen 

av nationalstaterna som idén om Europa har lett till skapandet av en bild där den Andre är en 

outsider, någon som skiljer sig från ”oss”. Tornberg hänvisar till Bauman som lyfter fram hur 

denna motsättning har visat sig i ”termer av ’hemma’ och ’borta’, ’innanför’ och ’utanför’” 

(Tornberg 2000, s 70). Det är ju också detta fenomen som Ajagán-Lester (1999) pekar på när 

det gäller hur kulturer och nationer beskrivs i läroböcker. Skoltexter bidrar på detta sätt till att 

skapa en etnisk självförståelse och till en konstruktion av andra kulturer.  

    Edward W. Said (1993) hävdar att Västerlandet utifrån motsättningen ”vi” och ”de” har 

uppfunnit orientalen genom att ställa Öst och Väst mot varandra. Said använder sig av 

Foucaults diskursbegrepp för att undersöka 

 

orientalismen som en diskurs […] med vilken den europeiska kulturen lyckades styra – och till och med 
producera – Orienten politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt och konstnärligt under 
perioden efter upplysningen (Said 1993, s 5). 

 

Det är med andra ord i ett maktförhållande som ”det andra” skapas. Konstruktionen av den 

linje som skiljer ”oss” från ”dem” tjänar dock inte enbart till att skapa den Andre. Den skapar 

också ”oss”. 

    Bo Claesson (2003), som bland annat har skrivit om samers rättigheter, talar om den andra 

människan och den andra kulturen. Han menar att kultur inte har att göra med vissa 
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beteenden. Istället ansluter han sig till uppfattningen att kultur har att göra med människans 

sökande efter mening. Claesson tar sin utgångspunkt i kulturantropologen Clifford Geertz syn 

på kultur där kultur ses som förhållanden mellan människor, vilka kommunicerar med 

varandra. Studiet av kommunikationen mellan människor är, enligt Claessons läsning av 

Geertz, ytterst en fråga om att tolka människors sökande efter mening. Att studera kulturen 

blir därför att tolka människors sökande efter mening. 

     

Kultur som ett möte i öppet landskap 

Tornberg (2000) ser en risk i att kulturer konstrueras och framställs som något definitivt. Hon 

ifrågasätter sådana slutna definitioner av kultur där kultur ses som ett fullbordat faktum. I 

detta sätt att tala om kultur finns, menar Tornberg, ett förenklande och förtingligande drag där 

motsättningen mellan ”innanför” och ”utanför”, mellan ”vi” och ”dem” kan vidmakthållas. På 

det sättet går man miste om det oförutsägbara och mångtydiga i ”den ständigt pågående 

kulturskapande processen”(Tornberg 2000, s 71). Istället vill hon se kultur som ”ett möte i ett 

öppet landskap”. Hon anknyter till den bild av ett utrymme mitt emellan två gränser som en 

plats att mötas på, som Jan Thavenius under inspiration av Stefan Jonsson kallar för 

”mellanrummet”. Mellanrummet är ”det som både delar och delas, något som ingen äger och 

som därför alla har gemensamt” (Tornberg 2000, s 79) . Det handlar alltså om ett utrymme 

mellan gränserna för det som är ”jag” och det som är ”du”. I denna plats kan insikter nås om 

skillnader mellan oss och hur vi förhåller oss till varandra. Bilden av mellanrummet, av det 

öppna landskapet, används för att beskriva ”en möjlig och samtidigt oförutsägbar mötesplats 

där det som är olikt får förbli olikt” (Tornberg 2000, s 81). Tornberg refererar till Hunfeld 

som verkar mena att den vanliga uppfattningen om hur ”tolerans” uppstår går ut på att man 

måste lära känna det främmande för att kunna tolerera det. Enligt Tornberg (2000) föredrar 

Hunfeld själv emellertid att istället betrakta ”tolerans” som ett ”gränsfenomen”, att 

”toleransen” tar vid där förståelsen tar slut. Tolerans kan finnas även om man inte förstår. Till 

skillnad från ett kulturbegrepp där kultur som ett fullbordat faktum knyts till nationalitet och 

ses som något typiskt främmande i relation till det typiskt egna kan alltså kultur ses som ett 

möte i ett öppet landskap, ett flerstämmigt kulturmöte.  

 

3.5 Hermeneutik och förståelse 

Detta avsnitt med teoretiska utgångspunkter avslutas med en genomgång av ett begrepp som 

blir viktigt för denna studie, hermeneutik. Detta för att hermeneutik kännetecknas av att det 

handlar om förståelse. Hermeneutiken har sina rötter i uttolkningen av texter. Men den rör 
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också hur vi läser in oss i texter och kulturer som är främmande för oss, och hur vi sedan 

gestaltar denna kunskap och dess anspråk på sanning. Här betonar man inte bara språkets utan 

även tolkningens viktiga roll i förståelsen och förklaringen av världen. 

    Det har inom texttolkningen skett en rörelse från författare och text till läsarens möte med 

och tolkning av texten (Selander & Ödman 2004). I den tidigare hermeneutiken har man varit 

intresserad av att avtäcka mening hos en text, och man har betraktat språket som ett 

uttrycksmedel eller ett instrument för textens författares intentioner. Detta synsätt kritiseras, 

som vi har sett, av dem som omfattar en konstruktivistisk syn på kunskap och verkligheten. 

Kunskap kan inte utifrån ett sådant perspektiv ses som en representation av ”den verkliga 

världen” då vi inte kan uttala oss om vad denna värld skulle bestå i. Det är diskurserna som 

skapar den verklighet som vi lever i. Vi kan aldrig betrakta världen utanför språket. Istället 

handlar det, som vi har sett, om makt och tolkningsföreträde men också om moraliska 

relationer mellan människor och den ständigt pågående diskussionen om vilka konsekvenser 

som är att föredra för att skapa ett gott liv för människorna i en demokratisk gemenskap. 

    Det finns emellertid andra sätt att se på hermeneutikens uppgift, sätt som inte behöver skilja 

sig så avgörande från de konstruktivistiska synsätt som redogjorts för ovan. Tvärtom verkar 

ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv ha en hel del gemensamt med konstruktivistiska synsätt. 

    Ur ett hermeneutiskt perspektiv lever vi i en tolkningens tid där förmågan att tolka har 

blivit en nyckelkompetens i det framväxande informationssamhället. Förmågan att selektera 

och värdera information och att skapa, konstruera, kritiskt reflekterad kunskap blir här 

centralt (Kristensson Uggla 2004). Detta att vi, som Bengt Kristensson Uggla (2004) uttrycker 

det, lever i en ”hermeneutikens tidsålder”, ser han som något som hänger samman med den 

globaliseringsprocess som kännetecknar världen idag.  

    Hermeneutiken intresserar sig för de ständiga perspektivskiften och tolkningskonflikter 

som uppstår i denna globaliseringens tid – och som också utmärker den enskilda individens 

villkor. Kristensson Uggla menar att vi i vår tid genom att ständigt konfronteras med andra 

som tänker, handlar och lever på ett annat sätt än vi, behöver en ökad hermeneutisk 

medvetenhet. Risken för aggressioner ökar annars när absoluta anspråk på sanning 

konfronteras med varandra. 

    Hermeneutiken kan alltså bidra med en insikt om ”sanningens interpretatoriska karaktär” 

(Selander & Ödman 2004, s 14), att kunskapen inte är något för evigt fast och bestående utan 

föränderlig. Att det råder konflikter mellan olika tolkningar påminner om just detta. Det finns 

dock ett sökande efter sanning i den samtida hermeneutiken, ett sökande som hänger samman 

med att den också är samtalande: 
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Samtalande för att den ständigt måste brytas mot andra tolkningar, sanningssökande därför att man måste 
ha modet att upprätta en ’ny fond’, en ’sanningshorisont’, mot vilken nya tolkningar kan göras på goda 
grunder. Därmed blir den samtida hermeneutiken också ett demokratiskt projekt – flera röster tillåts tala, 
men inte alla röster tillåts att bestämma sedan diskussionen väl är avslutad (Selander & Ödman, s. 15). 

 

Här kan man se stora likheter med det pragmatistiska förhållningssättet som det visar sig hos 

exempelvis Cherryholmes och Englund. I båda fallen handlar det om ett slags 

sanningssökande, även om vi ständigt måste vara villiga att ompröva den sanning vi kommer 

fram till. Denna form av hermeneutik söker inte i första hand en ny fast grund att stå på utan 

den hävdar, liksom pragmatismen, en rationell hållning i en värld fylld av tolkningarnas 

konflikt. Det handlar om en hållning bortom objektivitet – relativism (Selander 2004). Istället 

för att acceptera något av dessa alternativ kan vi ”omformulera problemet och rikta blicken 

mot omdömet och det praktiska och politiska förnuftet” (Selander 2004, s 71). Här handlar 

det, liksom hos pragmatismen, om kunskap som handling. Dialogen blir här den centrala 

handlingen. Det finns ett sanningsanspråk som är öppen för dialog men inte för alla 

tolkningars likvärdighet (Selander 2004). 

    Hermeneutiken visar alltså på nödvändigheten av att tolka men också på insikten att vi 

människor tolkar olika och att vi därför ständigt måste hantera tolkningskonflikter. Det är just 

genom tolkningskonflikter som tolkningen kan sägas växa fram (Selander 2004). 

Det finns därför en gräns för friheten att tolka som gör att man tvingas ta ansvar för sina 

tolkningar. Att hermeneutiken följs åt av demokratin, en annan likhet med pragmatismen, gör 

att vi måste lösa de tolkningskonflikter som uppstår på ett fredligt sätt (Kristensson Uggla 

2004). 

 

Förståelse och de Andras hermeneutik 

En central hermeneutisk fråga är hur vi överhuvudtaget kan förstå den Andre. Den Andre kan 

vara annorlunda än vi på olika sätt; tidsmässigt, rumsligt och kulturellt eller existentiellt. 

Ajagán-Lester (2004) menar, som vi har sett ovan, att den västerländska hermeneutiska 

traditionen har präglats av eurocentriska uppfattningar som har varit avgörande för hur man 

har betraktat andra människor. Vi har i en stor mängd texter bevis på att historien är fylld av 

kulturmöten, möten mellan européer och ”främmande” kulturer. Dessa beskrivningar 

innehåller vanligtvis en självförståelse som inte har ifrågasatts. På det viset är det inte enbart 

den främmande kulturen som författaren har redogjort för utan också sin egen. 

 
Samtidigt som han redogjorde för den Andre – den bestämde andre, fullständigt annorlunda än den 
civiliserade – visade han de centrala orienteringspunkterna i sin egen mentala kartografi; som företrädare 
för ett av de högsta stadierna i civilisationen, att förverkliga den reformerade kristendomens etik. Det 
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handlade om en hermeneutik och en uppfattning av den Andre som […] överförde den kristna exegesen 
till den nya kontinenten (Ajagán-Lester 2004, s 146). 
 

Gamla berättelser kan med andra ord hjälpa oss att se det faktum att vi alltid är fångade i vår 
egen kontext.  

 
Dessa texter avslöjade mycket om främmande folk, men också om författarnas egen kultur, om deras 
identitet. Genom att beskriva och kategorisera vissa seder, vanor och trosuppfattningar som legitima och 
andra som icke legitima, förde dessa författare vidare en bild av de egna orienteringspunkterna och 
kulturella referenspunkterna. När en händelse beskrevs som barbarisk fanns det, med detta synsätt, en 
outtalad mental gräns – en del av det som togs för givet – mellan barbari och icke-barbari. När de Andras 
religiösa uppfattningar kommenterades, finner vi implicita föreställningar om den egna religionen. 
Således innebär en beskrivning av andra ofta en outtalad och oreflekterad beskrivning av den beskrivande 
rösten (Ajagán-Lester 2004, s 144-145). 

 
Mötet mellan medlemmar av olika kulturer visar ofta på asymmetriska maktförhållanden som 

hänger samman med kolonialismen. Ajagán-Lester ställer frågan om vilken slags hermeneutik 

som istället kan utveckla en förklaring och en förståelse av de Andra, som kan ”överskrida 

den eurocentriska blicken” (Ajagán-Lester 2004, s 155). 

    Det är viktigt att komma ihåg, när vi talar om kulturer, att jämförelser alltid har utgjort ett 

viktigt verktyg för kolonialismens utbredning. Ett uttryck för detta är att andras kulturer har 

betraktats utifrån idén om brister. De andra folkslagen visade brist på bildning, civilisation 

osv. En ny hermeneutik måste övervinna sådana synsätt genom att belysa händelser och texter 

utifrån olika perspektiv och inte bara utifrån den europeiska synvinkeln. I en ny hermeneutik 

måste det finnas en dialog med ”andra” kulturer och man måste på allvar börja betrakta dess 

medlemmar som likvärdiga samtalspartners. Att de Andra har kommit att flytta in i de forna 

kolonialmakternas länder gör frågan om kontakten med och tolkning av andra kulturer än mer 

aktuell. Att skapa en reell dialog med röster från andra kulturer innebär, menar Ajagán-Lester, 

att man måste acceptera alternativa logiker. Det västerländska förnuftet kan därför inte ses 

som ”Förnuftets måttstock” (Ajagán-Lester 2004, s 155).  Ajagán-Lester hänvisar till Tzvetan 

Todorov som kommenterar att alla i den postkoloniala världen är för folkens rättighet, för 

självbestämmande och rasernas jämlikhet. ”Men för det har vi inte slutat att tro på vår 

civilisations överlägsenhet över främmande civilisationer” (citerad i Ajagán-Lester 2004, s 

158). 

 

3.6 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

 Vårt samhälle kan sägas vara postmodernt genom att det kännetecknas av en pluralism på 

flera plan. Det finns inte längre ett sätt att se på verkligheten. Man har allt mer kommit att 

acceptera att verkligheten är mångtydig och motsägelsefull, och att man därför inte kan göra 
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anspråk på objektivitet och absolut sanning. Ett resultat av detta är att förmågan att tolka har 

kommit att bli allt viktigare.  

    Ett konstruktivistiskt synsätt lyfter fram språkets betydelse för vår förståelse av och 

kunskap om verkligheten. Språket är den konstruerande lins varmed verkligheten tar form. En 

konstruktivistisk syn kan vi se hos pragmatismen som vänder sig emot föreställningen att vi 

människor kan uppnå kunskap utanför de kontexter inom vilka vi befinner oss. Pragmatismen 

ifrågasätter möjligheten för oss människor att nå kunskap som är sann eller objektiv i någon 

absolut mening.  Därför är det inte heller intressant att tala om vad som är det Sanna eller 

Goda. Det man istället intresserar sig för är vilka konsekvenser vårt handlande får. Kunskap 

kan således ses som en förmåga till handling.  

    I ett konstruktivistiskt perspektiv använder man begreppet diskurs för att visa på de regler 

som konstituerar och styr vad som sägs och vad som blir osagt vid en viss tid, i en viss 

kontext. Mänskliga färdigheter och kunskaper är enligt detta synsätt diskursiva. Därför 

handlar alltså mänsklig kunskapsutveckling om att lära sig behärska dessa diskurser om 

tillvaron. Vad vi menar är sant eller falskt har således att göra med vilken sociokulturell 

praktik vi befinner oss inom. Diskursbegreppet är kopplat till frågor om makt och värderingar. 

En diskurs skapas om vissa handlingar och personer på ett regelbundet och systematiskt sätt 

inkluderas medan andra utesluts. Att framställa världen i språklig form är ett aktivt handlande, 

ett sätt att ta ställning då man väljer att göra vissa påståenden istället för andra.  

    Kultur är ett begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Man kan ta fasta på något 

motsägelsefullt och främmande i det men man kan också se kultur som att det har att göra 

med människans sökande efter mening. Det finns gränser för vad vi kan förstå hos det 

”främmande”, något som gör att toleransen blir viktig. Man kan se kulturer som definitiva 

avgränsade enheter men även som en plats att mötas på, något öppet och mindre definitivt. 

    Hermeneutik handlar om att tolka, en förmåga som har blivit allt viktigare i det 

framväxande informationssamhället. Förmågan att välja, utvärdera och konstruera kunskap 

har blivit central. Hermeneutiken bidrar, liksom konstruktivismen, med insikten om att 

sanning också innefattar tolkning, att kunskapen är föränderlig. Förmågan att tolka är också 

av stor betydelse då vi människor tolkar olika och ständigt måste hantera tolkningskonflikter.  

    Mötet mellan människor från olika kulturer visar ofta på ojämlika maktförhållanden, något 

vi kan se i många texter som finns bevarade. Den västerländska hermeneutiska traditionen har 

varit präglad av eurocentriska uppfattningar som har varit avgörande för hur andra människor 

har blivit betraktade och bemötta, samt hur man har uppfattat sig själv och sin egen kultur. 
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4. Textanalys 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis mycket kortfattat att redogöra för metoden textanalys 

rent allmänt. Därefter presenteras Hellspong och Ledins (1997) grundmodell för analyser av 

brukstexter och de aspekter som ses som viktiga att belysa i en text enligt denna modell visas 

på. Efter detta beskrivs lite mer ingående den variant av grundmodellen som presenteras av 

Hellspong (2001), och som också fungerat som den huvudsakliga inspirationskällan till vår 

egen textanalysmodell, nämligen den konstruktivistiska. Kapitlet avslutas sedan med en kort 

beskrivning av de båda analyserade läroböckernas utformning, upplägg och komposition.  

 

4.1 Metoden textanalys 

Det finns olika områden inom vilka man kan placera metoden textanalys. Även om det finns 

kvantitativa modeller för analyser av texter är det främst inom den kvalitativa forskningen 

man ägnar sig åt textanalys. En kortfattad beskrivning av skillnaden mellan kvantitativa 

forskningsstrategier och kvalitativa är att medan tonvikten hos de förra ligger på kvantifiering 

vid insamlande av data, ligger den hos de senare på ord. Den kvalitativa forskningen ägnar sig 

åt tolkning och förståelse och mening är viktigare än generalisering (Bryman 2002). 

    I kvalitativa analyser av en text betraktas språket som något mer än enbart ett medium 

genom vilket man bedriver samhällsvetenskaplig forskning – språket i sig blir fokus för 

intresset (Bryman 2002). Olika former av textanalys kan exempelvis ingå i ett 

tillvägagångssätt som kallas diskursanalys. Tonvikten i en diskursanalys läggs på ”hur olika 

versioner av världen, samhället, händelser och inre psykologisk verklighet produceras i 

diskurser” (Bryman 2002, s 347). Alan Bryman (2002) tar upp tre angreppssätt när det gäller 

analys av dokument – kvalitativ innehållsanalys, semiotik samt hermeneutik. 

    När det gäller analyserandet av texter finns en mängd metoder att tillgå. Vissa former av 

textanalys tar sin utgångspunkt i innehållsmässiga aspekter, andra i språkliga. Mot olika 

intressen för en text svarar dessutom olika sätt att betrakta den. Syftet med analyserandet av 

en text kan vara att se hur texten hänger ihop och samspelar med sin omgivning, vilken dess 

stil är eller vilka bakomliggande sociala och ideologiska krafter den röjer (Hellspong 2001). 

 

4.2 Hellspongs modell för brukstextanalys 

Hellspong och Ledin (1997) har i sin textmodell inspirerats av Michael Hallidays 

sociosemiotiska modell som återger hur språket alltid och med nödvändighet är socialt 

inbäddat. Halliday använder sig av en form av kritisk textanalys som hör hemma inom 
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diskursanalysen där man således analyserar ”text i kontext”.  Hellspong och Ledin har 

exempelvis övertagit Hallidays metafunktioner textuell, ideationell och interpersonell. Vidare 

har de tagit intryck av olika slags textlingvistiska modeller, samt modeller för samtalsanalys. 

För deras förståelse av genrebegreppet har dessutom den amerikanska retorikforskningen varit 

av betydelse. 

    Hellspong8 (2001) avgränsar sig till analyserandet av brukstexter. De texter som kommer 

på fråga är alltså sådana som vi på olika sätt har en praktisk användning av i vår vardag. Där 

spelar lärobokstexter en viktig roll.  

    Hellspong och Ledin (1997) lyfter fram tre övergripande sidor av en text i sin omgivning: 

kontexten, strukturen samt stilen. De pekar på hur dessa aspekter samverkar för att bilda en 

text och göra ett intryck på läsaren. Eftersom det handlar om brukstexter är kontexten central. 

Ordet kontext betyder ju bokstavligen ”tillsammans med texten” (Hellspong & Ledin 1997, s 

49). Viktiga aspekter att i textanalys se på i kontexten är situationskontexten, den 

intertextuella kontexten samt kulturkontexten. 

    Den andra viktiga aspekten av textanalys som Hellspong och Ledin (1997) lyfter fram är 

textens själva struktur. Här kan man se på den textuella strukturen som handlar om textens 

språkliga form. Man kan vidare undersöka textens ideationella struktur som fokuserar textens 

innehåll. Slutligen kan man fokusera på textens interpersonella struktur som är koncentrerad 

på textens innehåll i en social situation, vad den gör. 

    Själva framställningen eller stilen hos en text kan ses som ett slags syntes av de ovan 

nämnda strukturerna. Genom att använda ord för att meddela något till någon i ett visst 

sammanhang på ett visst sätt blir en text till (Hellspong & Ledin 1997). 

 

Konstruktivistisk och kritisk analys 

Som vi har sett är texten, enligt en konstruktivistisk syn på språket, inte en spegel av 

verkligheten. Istället konstruerar den sina egna bilder av världen genom språkets tecken. 

Resultatet kan kallas för en textvärld. Denna värld existerar symboliskt, till skillnad från andra 

ting som vi kan ta på. För att vi ska kunna använda en textvärld som redskap för 

kommunikation måste även andra människor godta vårt sätt att framställa den på. Därför är 

det, enligt Hellspong, en social handling att ”skapa den som en inre scen för vårt tankeutbyte” 

(Hellspong 2001, s 147). För detta finns normer som delas av en ”språkgemenskap” 

(Hellspong 2001). 

                                                 
8 Se även Hellspong och Ledin (1997) 
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    Hellspong menar att vi kan se textvärlden som ett svar på en fråga som texten ställer, 

antingen öppet eller på ett dolt sätt: ”Den kan röra något handfast, som ’hur reparerar man en 

trasig cykelslang’, eller något stort och svårgripbart, som ’Vilka är huvudlinjerna i Sveriges 

1800-talshistoria?’” (Hellspong 2001, s 147). Textfrågan är, för Hellspong, det som sätter 

texten i rörelse och avgör hur vi läser den. Denna fråga kan skifta från individ till individ då 

människor har olika perspektiv. 

    I ett konstruktivistiskt synsätt finns det inte ett rätt sätt att behandla textfrågan på. Man kan 

konstruera en språkvärld på en mängd olika sätt. Det finns dock, som vi har sett, kulturella 

konventioner och traditioner som inskränker detta val (Hellspong 2001). 

    Som nämns ovan kommer de texter som har valts ut för denna studie att analyseras utifrån 

ett perspektiv som kan sägas vara konstruktivistiskt och därmed kritiskt. Den form av 

analysmodell som Hellspong kallar den konstruktivistiska går, som vi har sett, ut på att ”få 

grepp om formerna om den process som skapar textens värld” (Hellspong 2001, s 147). Detta 

sker genom att ställa den givna texten mot andra möjliga texter som tar upp samma fråga, 

alternativtexter. Med olika konstruktiva strategier ges textvärlden en struktur. Dessa strategier 

verkar på textens alla plan och innefattar alltså inte bara dess språkliga innehåll utan även 

idéerna bakom samt vilka sociala funktioner den har. Den konstruktivistiska synen innefattar 

en uppfattning om att texter används för att lösa problem av olika slag. Syftet är således att 

undersöka hur en text ”bygger upp en symbolisk värld som ett medel för att lösa ett praktiskt 

eller teoretiskt problem” (Hellspong 2001, s 148). 

    Det som är viktigt att undersöka i en konstruktivistisk analys är till att börja med vilket 

problem som texten är till för att lösa, vilket som är dess textproblem. Andra frågor rör 

selektion, kombination och prioritering av de element som ingår i texten. Ytterligare en viktig 

aspekt i konstruktivistisk analys är hur texten artikulerar elementen i sin värld och på vilket 

sätt detta påverkar framställningen av textproblemet. Slutligen är frågan om vilken relation 

texten har till något utanför sig själv viktig för denna form av textanalys (Hellspong 2001). 

Denna slags analys torde vara lämplig för en analys av läroböcker då dessa använder sig av 

konstruktiva strategier för att forma vår syn på världen. 

    Som nämnts ovan finns det många sätt att kategorisera och avgränsa olika former av 

textanalys. Man kan tala om kritisk analys, ideologikritisk analys, konstruktivistisk analys, 

diskursanalys, hermeneutisk analys osv. Många gånger överlappar dessa olika metoder och 

perspektiv varandra.  För denna studie, som vi kallar en kritisk-konstruktivistisk textanalys, är 

det kritiska draget viktigt såväl som det konstruktivistiska. Därmed är också diskursbegreppet 

av betydelse. Att det handlar om tolkning gör att analysen också får ett hermeneutiskt drag. 
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4.3 Kortfattad beskrivning av läroböckerna 

4.3.1 Hela livet 

Boken Hela livet är, som nämnts ovan, från 1994 och skriven av Carl Eber Olivestam, Håkan 

Thorsén och Ann Westermark. Den innehåller både kurs A och B och riktar sig, enligt 

förordet, främst till ”gymnasieskolans studieförberedande program, för tillval och 

individualisering på övriga program samt för vuxenutbildningen”. I förordet lyfter författarna 

också fram att boken utformats efter den nya kursplanen i religionskunskap för gymnasiet 

(baserad på Lpf 94) där de uppfattat religion, etik och livsfrågor som huvudmomenten i 

undervisningen. Författarna säger sig också ha lagt upp boken i enlighet med läroplanens 

kunskapssyn genom att utforma övergripande frågor som ”uppmanar till reflexion och 

ställningstaganden kring den egna och andra människors situation”. Den pedagogiska 

grundidé författarna, enligt förordet, utgått ifrån vid skapandet av boken har varit att 

”fokusera på viktiga och aktuella livsfrågor och integrera dem med de historiska och 

kulturella aspekter som de olika religionerna och livsåskådningarna företräder”. 

    Boken är uppdelad i fem större kapitel med huvudrubrikerna: Människan och existensen, 

Världsreligionerna, Livsåskådningar och etik, Livsfrågor samt Konfrontation. Till dessa 

huvudrubriker hör sedan ett antal underrubriker. I det första av dessa kapitel går man igenom 

frågor rörande vem människan är, vilka människosyner som finns samt olika 

gudsuppfattningar. Det andra kapitlet inleds med en kort redogörelse för hur begreppet 

religion kan definieras och därefter följer så en presentation av världsreligionerna som delats 

in efter var de har sitt ursprung. Således har judendom, kristendom och islam hamnat under 

rubriken Jordangruppen medan hinduism och buddhism hamnat under rubriken 

Gangesgruppen och så vidare. Delkapitlen inleds alla med en mycket kortfattad redogörelse 

för det religionerna under respektive rubrik har gemensamt. I det tredje kapitlet berörs olika 

livsåskådningar och idésystem som exempelvis marxism och humanism. Även etik behandlas 

här och olika typer av och tankar kring etik gås igenom. Kapitel fyra behandlar livsfrågor som 

kärlek och samlevnad, människovärde och demokrati, olika verklighetsuppfattningar, döden 

samt synen på naturen och miljön. Det femte kapitlet, slutligen, tar upp konflikter av olika 

slag. Det handlar här både om etiska konflikter rörande exempelvis abort och 

genmanipulation samt om religiösa och mänskliga konflikter gällande exempelvis heliga 

städer och människans överlevnad. Varje avsnitt i boken avslutas med ett antal frågor och 

uppgifter av skiftande karaktär gällande omfattning och svårighetsgrad. 

    Layoutmässigt kan boken sägas följa en ganska traditionell läroboksstil. Den innehåller 

ganska mycket text som varvas med bilder, både fotografier och illustrationer. I sidornas 
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marginaler har nyckelord skrivits ut. Kapitlens stycken är ganska korta, sällan längre än en 

sida, och har tydliga rubriker. Texten är skriven på gräddfärgat papper och bilderna, som ger 

ett något omodernt intryck, är en aning dimmiga så att även starka färger upplevs som gråa. 

Varje nytt avsnitt inleds med ett antal blekt gula sidor. Fråge- och uppgiftsavsnittens början 

och slut markeras genom en blå fyrkant. Boken är 384 sidor lång. 

 

4.3.2 Söka svar 

Som vi sett ovan är Söka svar skriven av Leif Eriksson, Malin Mattsson och Uriel Hedengren, 

där Malin Mattsson står som huvudförfattare. Det är också Malin Mattsson som står som 

författare till de texter som analyseras i denna studie. Denna andra upplaga av Söka svar 

utkom 2003 och den största förändringen gentemot första upplagan ligger i att kapitlet 

Religionerna i väst kraftigt utökats. Boken riktar sig till gymnasiet och innehåller både kurs A 

och B. Det finns inget förord men på bokens baksida framgår att detta skall ses som en 

modern lärobok i religionskunskap där existentiella och etiska frågor fått stort utrymme. 

Vidare får man veta att boken bygger på ”ett undersökande och jämförande arbetssätt” där 

”[b]astexter och uppgifter ger rika möjligheter till diskussion och eftertanke”. 

    Boken är indelad i åtta huvudkapitel med följande rubriker: Sökandet efter en livskompass, 

Hur studerar man religion, Etik – en fråga om att tänka efter före, Naturfolk, Religionerna i 

öst, Religionerna i väst, Livsåskådningar utan Gud samt Nya tider och en ny andlighet. I det 

inledande kapitlet går författarna in på vad en livsåskådning är för något, hur olika 

definitioner av begreppet religion kan se ut och vilka begrepp som är vanliga i religionernas 

värld. De presenterar också begreppet livskompass som de menar är de grundläggande tankar 

kring verkligheten som avgör hur människor handlar och tänker i olika situationer. I andra 

kapitlet presenteras hur man kan arbeta med religioner; hur man söker information, hur man 

sorterar och bearbetar information, hur man analyserar, drar slutsatser och sammanställer 

resultat och så vidare. Här ges tips till länkar på internet samt under vilka bokstavskoder man 

kan hitta lämplig information på biblioteket. Kapitlet innehåller också verktyg för att göra en 

mindre textanalys. Tredje kapitlet behandlar etik. Här ges en genomgång av vad etik är för 

något och de huvudvägar som finns inom ämnet. Här presenteras också en liten modell för hur 

man kan gå tillväga vid analyserandet av ett etiskt problem. Kapitel fyra går igenom 

aboriginernas religion. I kapitel fem, Religionerna i öst, presenteras hinduism, buddhism, 

Kinas religioner samt Japans religioner. Kapitlet inleds med en kort genomgång av vad 

hinduism och buddhism har gemensamt. I kapitel sex, Religionerna i väst, beskrivs 

judendomen, kristendomen samt islam. Även detta avsnitt inleds med en genomgång av de 
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gemensamma aspekterna av de tre religionerna. Kapitel sju tar upp livsåskådningar utan gud 

och här presenteras bland annat existentialism, feminism och ekosofi. Det avslutande kapitlet 

handlar om framtiden och behandlar sekularisering, New Age samt framtidsvisioner. 

    I slutet av varje huvud- och delkapitel finns frågor och uppgifter. Dessa är genom hela 

boken uppdelade under rubrikerna Överblicka, Tänk efter, Sök i texten samt Sök på egen 

hand. Vid uppgifterna finns också bokstavsmarkeringar som visar om uppgiften hör till A- 

eller B-nivå eller om de går att använda till båda. Även svårighetsgraden på uppgifterna 

markeras, enklare uppgifter har en stjärna framför sig medan de svårare har två. Tänkvärda 

diskussionsfrågor ställs också mitt i kapitlen efter vissa avsnitt. 

    Layoutmässigt är boken mycket snygg. Formatet är mindre än det man vanligtvis ser i 

lärobokssammanhang. Texten är luftig med mycket bilder som utgörs främst av fotografier. 

Kapitlens stycken är korta med tydliga rubriker. De stycken som innehåller fakta som 

förklarar eller fördjupar är dessutom markerade genom att rubriken skrivs med rött. Texten är 

skriven på kritvitt papper. Bilderna ger ett modernt intryck med starka färger och tydliga 

kontraster. Varje nytt kapitel inleds med en helsidesbild i färg. Även denna bok består av 384 

sidor. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de analyser som har gjorts; först av texterna i boken 

Hela livet, sedan av texterna i boken Söka svar. Till att börja med ges en kort presentation av 

den kontext som respektive bok har tillkommit inom. Därefter följer själva analyserna som 

presenteras utifrån varje enskild religion. Här fokuseras, i enlighet med vår Hellspong-

inspirerade kritisk-konstruktivistiska textanalysmodell, texternas innehåll och framställning 

samt den sociala aspekt som de kan tänkas rymma. Vi har således i vår analys undersökt vilka 

konstruktiva strategier som har använts i läroböckernas texter, t.ex. vad som har valts ut och 

vad som prioriteras som viktigt. En kort sammanfattning kring resultatet för respektive bok 

följer sedan.  

 

5.1 Analyser av texter från Hela livet 

Kontext 

Den verksamhet i vilken boken har sin funktion är främst gymnasieskolan men också 

komvux. Den huvudsakligt tänkta målgruppen är alltså ungdomar i åldrarna 16-19 år. Boken 

hör till religionsläroboksgenren, som kan sägas kännetecknas av en viss typ av diskurs och 
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framställningstradition. Dess funktion är dels att förmedla kunskap men också att påverka och 

fostra eleverna efter de normer som anses viktiga i och för samhället. Vi har alltså att göra 

med en speciell och avgränsad kommunikationssituation, nämligen skolan vars verksamhet 

styrs av statligt reglerade dokument såsom läroplaner och kursplaner. 

    Boken gavs ut 1994 då läroplanen var alldeles ny. Viktigt att påpeka i sammanhanget är 

också det faktum att datorer och framförallt internet vid denna tidpunkt ännu inte fått samma 

genomslagskraft som idag. Internet var inte alls så utvecklat som idag och dess tillgänglighet 

för allmänheten starkt begränsad. 

    Ytterligare en viktig samhällsaspekt handlar om den rasism och främlingsfientlighet som 

under början av 1990-talet växte sig starkare. Nynazistiska rörelser syntes mer i samhället och 

fick stort utrymme i media. Politiska partier som Ny Demokrati och Sverigedemokraterna 

med mer eller mindre uttalat nationalistiska och/eller främlingsfientliga idéer växte också 

fram. Utöver detta hade musikgrupper som Ultima Thule genomslagskraft bland ungdomar. 

Till samhällsbilden hör också en ökad invandring från länder med andra kulturer och 

religioner och främst då islam. Alla dessa komponenter torde ha haft inverkan på skolans 

situation, inte minst i de samhällsorienterade ämnena. 

 

5.1.1 Judendom 

Textens innehåll 

Texten söker svara på frågan om vad som är judendomens lära; vad som ingår och vad som 

betonas som viktigt. Det problem frågan är till för att lösa kan kanske, i enlighet med 

läroplanen, sägas vara: Hur berättar man om judendomens tro och lära på ett sätt som leder till 

förståelse och inlevelse? 

    Det är ett stort och brett ämne som tas upp. Det handlar om ”judendomens lära” och det 

som behandlas i texten under denna rubrik är judars och övriga människors förhållande till 

Gud, judars grundinställning till religionen, hur tro visas i handlingar, människans fria vilja, 

Guds förlåtande natur, tron på en messiansk tid samt familjens vikt. 

    Det som har valts ut och beskrivs som huvudtema är judendomen som en etikens religion. I 

texten används inte några direkta värdeord som lyfter fram vilken betydelse olika aspekter i 

den judiska läran har. Istället kan det sägas handla om placering och utrymme i texten. Etiken 

är det centrala och detta tema både inleder och avslutar textavsnittet. Ett ämne som lämnas åt 

läsarens fantasi är vad som, enligt judendomen, händer efter döden. Detta tas överhuvudtaget 

inte upp i texten. 
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Textens framställning 

Texten har ett sakligt och ”neutralt” framställningssätt med få värdeord. Dess framställning är 

mycket allmänt hållen utan målande beskrivningar. Texten kan därigenom sägas vara starkt 

styrd av sin genre. De påståenden och antaganden som tas upp i texten problematiseras inte 

och några alternativ till dessa ges inte heller. Genom att inte ge möjligheter till några 

alternativa tolkningar kan det som sägs ses som entydigt och säkert. Vaga eller mångtydiga 

begrepp utreds inte heller, exempelvis det goda, det onda, judisk etik och så vidare. 

Författaren knyter dock an till möjligheten av andra sätt att tala om judendomen, genom 

frasen ”den judiska läran framställs ofta så att…” 9. 

    De olika aspekterna av judendomens lära som tas upp vidareutvecklas inte närmare. Istället 

är det kortare informerande fakta som ges. Det sägs att religion och etik hör ihop. Vad som 

ingår i denna etik framgår dock inte så tydligt. En annan sak som tas upp men inte närmare 

förklaras eller problematiseras är den messianska tidsåldern. Det ges inte någon hänvisning 

till att denna företeelse inom judendomen är föremål för olika tolkningar. 

 

Textens sociala aspekt 

Textens språkhandlingar kan sägas vara att informera, förmedla kunskap och berätta. Detta är 

det sociala målet. Judendomen framställs också, som vi har påpekat, sakligt och relativt 

neutralt utan några tydliga värderingar. Texten är opartisk och objektivt hållen. Judar beskrivs 

inte som ”vi” och inte heller som ”de”. I anslutning till det resonemang som förts ovan kan 

sägas att det är ett lära om- perspektiv som ges, inte ett lära av- perspektiv. 

    Även om textens hållning är neutral kan man läsa in en försiktigt positiv attityd till 

judendomen. Även om etiken och handlingarna betonas i judendomen framställs den inte som 

en sträng religion. I formuleringen ”den gäller mer att leva ett rätt och gott liv än att tro på ett 

antal lärosatser” kan man läsa in en något negativ klang i detta ”att tro på ett antal lärosatser”. 

På samma gång uppvärderas betonandet av människans handlande genom formuleringen ”alla 

människor kan ha en relation till Gud genom att sträva efter att göra det goda”. I texten antyds 

att man inom judendomen ser sig som Guds utvalda folk men i nästa mening tonar man ner 

detta genom att hävda att judarna ser det som att alla människor kan ha en relation till Gud 

och att judarna endast ska utgöra ett gott exempel för alla andra. 

    Om man ser texten som en samspelssituation kan man säga att det talas om personer, i detta 

fall judar, men det förekommer inte något tilltal till personer, de som läser texten. Läsaren 

                                                 
9 För samtliga citat hämtade ur de analyserade texterna hänvisas till bilagan, där utförliga sidhänvisningar till de 
aktuella läroböckerna finnes. 
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bjuds inte in till någon diskussion kring ämnet. Eleven förutsätts i texten vara okunnig medan 

författaren är den inom området kunnige experten. 

 

5.1.2 Kristendom 

Textens innehåll 

Här söker texten svara på frågan om vad som är grundtankarna inom kristendomen; vad som 

ingår och vad som betonas som viktigt inom denna. Den fråga med vars hjälp textens problem 

kan lösas kan sägas vara: Hur berättar man om kristendomens tro och lära på ett sätt som leder 

till förståelse och inlevelse? Texten tar upp ett brett ämne med många aspekter som dock inte 

utvecklas närmare. Utgångspunkten är Nya Testamentets missionsbefallning och i själva 

texten vävs en av de kristna trosbekännelserna, den nicenska, in. Det viktigaste i 

kristendomens grundtankar verkar vara människans möjlighet till förlåtelse och upprättelse 

med Gud genom Jesus Kristus. Detta formuleras i texten: ”Bekännelsen till Jesus Kristus är 

kristendomens verkliga kärna”. Att människan är älskad av Gud trots att hon kan misslyckas 

lyfts fram genom att det står tidigt i texten och att det ges stort utrymme. Författaren har här 

däremot valt att inte lyfta fram exempelvis arvsynden. 

    Det nämns även att det finns möjlighet till evigt liv, men det utvecklas inte vad detta eviga 

liv består i. I bibelcitatet (Joh. 3:16) nämns att de som tror på Guds son inte ska gå under utan 

ha evigt liv. I referensen till trosbekännelsen nämns att Gud ska döma levande och döda på 

den yttersta dagen. 

 

Textens framställning 

I texten framställs den kristna läran eller ”kristendomens grundtankar” i genomgående 

positiva ordalag. Den är fylld med positivt laddade värdeord och meningar som visar på 

fördelarna med den kristna tron. Exempel på sådana ord är: ”fulländat”, ”frälsande kunskap”, 

”älskad”, ”lyckad”. Framställningen av kristendomen är alltså inte enbart faktamässig utan 

också värderande. Kristendomen ges en mjuk framtoning med rum för känslor.  Människan är 

älskad ”som hon är och inte på grund av vad hon gör”. Människan får känna att hon är lyckad. 

    I texten lyfts inte fram att det finns olika tolkningar av vad som är kristendomens 

grundtankar. Det är dock underförstått på ett enda ställe: ”Kristendomens tro uttrycks i den för 

de flesta kyrkor gemensamma trosbekännelsen”. Texten problematiserar inte heller dess 

påståenden och antaganden, till exempel det om att kristendomen innefattar en vetskap om ett 

fulländat liv. 
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    Texten sätter på ett ställe, när det gäller tron på en enda Gud som dess utgångspunkt, 

kristendomen i relation till judendomen: ”så långt överensstämmer kristendomen med 

judendomen”. Ett tema i texten är alltså att kristendomens utgångspunkt är tron på en enda 

Gud. Lite längre ner i texten hävdas att bekännelsen till Jesus Kristus är kristendomens 

verkliga kärna. Detta kan framstå som en motsägelse då inte treenighetsbegreppet förklaras. 

 
Textens sociala aspekt 

De språkhandlingar som texten ger uttryck för kan sägas vara att informera om kristendomens 

grundtankar genom att ett antal aspekter av kristendomen läggs fram. Av såväl sättet att skriva 

som innehållet i texten kan man dock tolka det som att författaren även vill förmedla ett lära 

av- perspektiv. Den kristna tron framställs på ett mycket positivt, närmast förkunnande, sätt. 

Detta understryks genom att det i texten är insprängt citat från trosbekännelsen samt bibeln. 

    Även om författaren inte är synlig i texten är attityden klart positiv till det ämne som 

behandlas. Kristendomen beskrivs i positiva termer som en allomfattande förlåtande och 

stöttande religion. Kanske kan man tala om ett slags närperspektiv. Man kan i texten läsa in 

ett slags tilltal till läsaren då kristendomen framställs som ett svar på människans livsfrågor.  

 

Födelsen, döden och uppståndelsen lyfts fram som det centrala i denna trossats. Detta hör till varje 
människas livsfrågor som hon aldrig kan befria sig från. Varför föddes jag till detta livet? Varför finns det 
så mycket ont och så mycket lidande i världen? Vad innebär det att dö? Finns det liv efter döden?  

 

I texten används ett synsätt som tyder på att ämnet är något som angår alla. Det står så här: 

”Den kristna tron påverkar synen på mig själv och mitt förhållande till mina medmänniskor 

och är samtidigt en kraft som påverkar samhället och världen”. Här handlar det alltså om mig. 

 

5.1.3 Islam 

Textens innehåll 

Liksom för judendomen och kristendomen kan man se det som att texten söker svara på 

frågan om vad som konstituerar religionens, i detta fall islams, lära; vad som ingår och vad 

som betonas som viktigt. Det problem frågan är till för att lösa kan kanske, i enlighet med 

läroplanen, sägas vara: Hur berättar man om islams tro och lära på ett sätt som leder till 

förståelse och inlevelse? 

    Beskrivningen av islam är relativt kortfattad och fokuserar mest på de regler, sharia, som 

människan måste leva efter. Livet efter döden liksom Guds dom är centrala teman då det är 

detta som motiverar att leva ett rätt och riktigt liv. Så här inleds texten: 
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Islam omfattar inte endast livet utan även livet efter döden eftersom Gud både har skapat och styr allt efter 
sin allvishet. Allah ska en gång döma människorna och därför har han i förväg meddelat efter vilka 
principer domen ska ske. 

 

Ett viktigt tema är alltså Gud som skaparen och härskaren, den som ”styr allt efter sin 

allvishet”. Det tas inte upp huruvida det finns någon möjlighet för människan att få förlåtelse 

när hon handlat fel. 

 

Textens framställning 

Islam framställs som en lära som är hårt reglerad av olika lagar och förordningar. Allah 

gestaltas som en distanserad gud utan någon nära relation till människan. Människans 

förhållande till Gud framställs i termer av lydnad och dom: 

 

Allah ska en gång döma människorna och därför har han i förväg meddelat efter vilka principer domen 
ska ske. […] Muslimen får förlita sig på Allahs välvilja. […] De inskärper Guds krav på människan att 
leva ett ansvarsfullt liv. 
 

Om människan inte lever efter Guds lagar riskerar hon att hamna i helvetet. Gud benämns, 

som vi har sett, med arabiskans Allah. 

 

Textens sociala aspekt 

Här handlar det liksom för textavsnittet om judendomen och kristendomen om att informera, 

och förmedla kunskap. Detta är textens sociala mål. Läsaren ges inte någon möjlighet att lära 

sig något av religionen.  Istället är det ett lära om-perspektiv som förmedlas. Det handlar om 

islam och muslimerna. Texten anlägger ett utifrånperspektiv, ett fjärrperspektiv, på dess 

ämne. Som redan nämnts avspeglar texten en attityd till islam som en hård och kravfylld 

religion. Detta kan man se genom att ord som: ”regler”, ”förbud”, ”bestraffning”, ”Guds krav 

på människan” är vanligt förekommande. 

 

5.1.4 Sammanfattning Hela livet 

Innehåll 

När det gäller vilket innehåll som har valts att tas upp i texterna är det stor skillnad mellan 

avsnitten om de olika religionerna. I avsnittet om judendomens lära har författaren fokuserat 

på människans förhållande till Gud och etiken som en väg till Gud, i texten om kristendomen, 

(som här beskrivs som ”grundtankar” och inte som ”lära”) är människans möjlighet till 

förlåtelse genom tron på och bekännelsen av Jesus Kristus det centrala. I avsnittet om islam, 
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slutligen, betonas de regler som människan måste leva efter för att undgå att bli straffad på 

domens dag. 

    I beskrivningen av judendomen betonas vikten av att följa de bud som Gud har ställt upp 

för människan. Inom islam är buden och reglerna det som överskuggar allt annat. Inom 

kristendomen betonas inte alls vikten av att handla rätt. Istället lyfts fram att ”människan är 

älskad som hon är och inte på grund av vad hon gör”. Inom judendom och kristendom, men 

inte inom islam, lyfts möjligheten till förlåtelse och försoning fram. 

    När det gäller frågan om vad som händer efter döden är det också en skillnad mellan 

texterna om de olika religionerna. I avsnittet om judendomen nämns detta inte alls. Inom 

kristendomen nämns detta indirekt genom referenser till bibeln och trosbekännelsen. I 

avsnittet om islam nämns frågan om livet efter detta redan i inledningen och framställs här 

som det primära motivet till att leva och handla rätt, efter Guds vilja. 

 

Framställning 

Vilket innehåll som har valts att tas upp och betonas i Hela livet hänger samman med hur det 

framställs. Framställningssättet är, som vi har klargjort, mycket varierande mellan judendom 

och islam å ena sidan och kristendom å den andra. Medan judendom och islam framställs på 

ett sakligt och faktamässigt sätt får beskrivningen av kristendomen karaktären av predikan 

och förkunnelse. Här är texten fylld av värderande ord och begrepp och hänvisar till känslor. 

Texten om kristendomens grundtankar ger på detta sätt uttryck för en positiv attityd till sitt 

ämne. Även i beskrivningen av islams lära kan man skönja en attityd hos författaren, men här 

handlar det, som vi tolkar det, om en negativ sådan. Judendomen framställs däremot mer 

”neutralt”. 

 

Det sociala 

Även när det gäller textens sociala del finns skillnader mellan texterna. Medan både 

judendom och islam beskrivs med ett utifrånperspektiv är beskrivningen av kristendomen 

hållen i en mer personlig stil, med ett inifrånperspektiv. Denna skillnad kan illustreras med 

hjälp av två citat från texten om islam respektive texten om kristendomen: 

 
Eftersom människan föds syndfri enligt islam, kan hon själv bestämma sig för att leva ett rättfärdigt liv 
eller att bryta mot Allahs skapelsetanke. Hon väljer själv om hon vid domens dag ska hamna i helvetet 
eller i paradiset (våra kursiveringar). 
 
Den kristna tron påverkar synen på mig själv och mitt förhållande till mina medmänniskor och är 
samtidigt en kraft som påverkar samhället och världen (våra kursiveringar). 
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För samtliga texter i boken gäller att författaren framställer sitt ämne på ett faktamässigt och 

informerande sätt. För judendomen och islams del handlar det främst om att lära om 

religionen ifråga. När det kommer till kristendomen tycks författaren vilja att läsaren även ska 

lära något av religionen. Kristendomen framställs som ett svar på de livsfrågor som varje 

människa bär på. Detta kan inte sägas om vare sig judendom eller islam. 

 

5.2 Analyser av texter från Söka svar 

Kontext 

Denna lärobok är relativt ny då den gavs ut 2003. Även denna riktar sig främst till elever på 

gymnasiet men kan också användas i vuxenutbildningen. Liksom Hela livet hör Söka svar till 

religionsläroboksgenren med allt vad det innebär gällande diskurs och framställningstradition. 

Funktionen hos denna typ av bok är som vi sett ovan både att förmedla kunskap och att 

påverka och fostra eleverna efter de normer staten föreskriver i de styrdokument skolan har att 

rätta sig efter. 

    Lpf 94 har vid det här laget varit i bruk under nära tio år vilket gör att man kan anta att den 

nu fått ett större genomslag inom verksamheten. Kännetecknande för skolan under denna 

period skulle utifrån detta antagande kunna sägas vara en allt större medvetenhet kring vikten 

av elevens egen aktivitet i inlärningsprocessen. Detta har medfört att man på flera skolor 

arbetar mer elevaktivt och låter eleverna själva ta ett större ansvar för sin egen inlärning. 

Viktiga aspekter att lyfta fram gällande den samhälleliga situationen torde vara dels internets 

men också islams position. Internet har under de senaste tio åren vuxit lavinartat och blivit 

mycket lättillgängligt och enkelt att använda vilket troligtvis haft inverkan på undervisningen 

och lärobokens roll i densamma. 

    Också islam har hamnat i ett annorlunda läge jämfört med i början och mitten av 1990-

talet. Islam har under de senaste åren blivit alltmer synligt i det svenska samhället genom den 

invandring som skett från muslimska länder. Moskéer har byggts och slöjans, och därmed 

också kvinnans, roll i religionen och samhället har debatterats livligt i media. Rädslan för 

islam har också vuxit genom att fundamentalistiska extremorganisationer och terrorgrupper 

inom islam satt sina namn på kartan, bland annat genom terrordåden den elfte september. 

Även detta torde ha fått konsekvenser för undervisningen. 
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5.2.1 Judendom 

Textens innehåll 

Texten behandlar frågan om hur man inom judendomen ser på människan. Textens mer 

övergripande problem kan sägas vara att berätta om judendomens människosyn på ett sätt 

som, i enlighet med läroplanen, leder till inlevelse och förståelse. 

    De teman som tas upp kring detta rör människans natur, människans roll i världen, det onda 

och det goda samt döden och vad som händer efter döden. Det man får veta om judendomens 

människosyn är att människan är skapad av Gud till Hans avbild och att hon därmed fått del 

av den gudomliga skaparmakten som skall användas till att skapa rättvisa och harmoni i 

världen samt att människan har både en kropp och en själ som, till skillnad från hinduismens 

sätt att se, utgör en enhet. Vidare får man veta att judendomen har en ljus och positiv 

människosyn eftersom hon har både viljan och möjligheten att göra det goda. Det onda i 

tillvaron förklaras av den fria viljan. Gällande döden och hur livet efter döden ser ut förklaras 

att det inte finns så många klart utformade tankar, men att man åtminstone tror på en 

uppståndelse inför Domens dag. 

    Ett av textens viktigaste teman kan sägas vara människans uppgift, alltså att människan 

genom att vara skapad av Gud till Hans avbild och därmed också fått del av den gudomliga 

skaparmakten, har i uppgift att använda denna makt för att skapa rättvisa och harmoni i 

världen. Också det att judendomen har en ljus och optimistisk människosyn lyfts fram som 

centralt genom att detta ämne fått ett relativt stort utrymme och förklaras en aning mer 

ingående. Att det senare kan ses som centralt förstärks ytterligare genom den fråga som ställs 

i anslutning till texten. Mindre vikt har getts till avsnittet kring döden, som fått lite utrymme 

sist i texten och inte utvecklas. 

 

Textens framställning 

Textens framställningssätt är informerande och faktamässigt. Det handlar om korta och 

koncisa meningar. I enlighet med sin genre vill texten alltså ge intryck av att ge en saklig och 

objektiv framställning. Det används få värdeladdade ord som skulle kunna röja ett eventuellt 

ställningstagande, vilket förmodligen har att göra med ovanstående. Religionen beskrivs från 

ett distanserat utifrånperspektiv men det är ändå en positiv bild som framkommer. Bland 

annat genom att religionens människosyn beskrivs som ”ljus och positiv”. 

    Trots det lilla utrymme som ges tar texten, som vi sett ovan, upp ett ganska stort antal 

ämnen. Dessa ämnen utvecklas dock inte på något djupare plan utan berörs endast på ytan. 
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Textens viktigaste teman lyfts framförallt fram genom den placering och det utrymme de får i 

texten. 

 

Textens sociala aspekt 

De språkhandlingar som utförs i texten handlar framförallt om information. På ett kortfattat 

och lättöverskådligt sätt vill man till eleverna förmedla kunskap kring judendomens 

människosyn. Framställningen blir därför informerande och faktamässig men också med vissa 

berättande drag. Genom detta sätt att skriva blir det också tydligt att författaren av texten ses 

som en expert som vill förmedla något till de mindre kunniga, eleverna. De senare bjuds 

visserligen in till diskussion genom den till avsnittet hörande frågan. Det som skall diskuteras 

är dock inte texten i sig utan en fråga texten antas väcka gällande den egna människosynen. 

    Texten talar inte om några speciella individer. Istället handlar det om att ”judarna tycker”, 

”judarna aktar sig för” och så vidare. Det ges heller inte någon öppning för ett tilltal till 

eleven som läser att exempelvis själv ansluta sig till denna lära. Ändå kan man, som vi sett, 

urskönja en positiv attityd gentemot densamma. 

 

5.2.2 Kristendom 

Textens innehåll 

Även denna text behandlar frågan om människosyn men nu ur ett kristet perspektiv. Det 

problem texten är satt att lösa handlar om att beskriva kristendomens människosyn på ett sätt 

som leder till inlevelse och förståelse. Liksom i föregående kapitel utgår man i beskrivningen 

från frågor rörande människans natur och roll i världen, problemet med gott och ont samt 

dödens innebörd. Till textens viktigaste teman hör människan som Guds skapelse, hennes 

unika position som kommer sig av att människan genom sin själ fått tillgång till den 

gudomliga världen samt att människan som Guds avbild har ett unikt ansvar för skapelsen. 

Även kristendomens tankar kring problemet med det onda i världen och den fria viljan ges ett 

förhållandevis stort utrymme. Mindre vikt har lagts vid människans egenvärde, som endast 

nämns i förbifarten, samt vid vad som händer efter döden, något som inte utvecklas vidare. 

 

Textens framställning 

Texten kan till stor del sägas vara styrd av sin genre. Innehållet framställs som sakliga och 

objektiva fakta. Värdeord används inte i någon större utsträckning även om kristendomens 

människosyn framställs som inte allt för positiv genom att man får veta att kristendomen mer 

(än judendomen) betonar det onda i människan.  
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    Texten gör anspråk på att uttala sig om ett stort område och innehåller flera viktiga fakta 

som dock inte utvecklas eller förklaras vidare. Det står exempelvis att människan ska 

förverkliga Guds vilja med skapelsen men det nämns inte vad denna vilja skulle bestå i. Inte 

heller utvecklas meningen ”Dessutom har alla människor ett egenvärde”. Det handlar alltså 

om en ytlig faktagenomgång där texten ger en tolkning av den kristna människosynen. Texten 

vare sig problematiserar eller analyserar dess viktiga frågor. Mycket av det som sägs överlåts 

till läsaren att greppa och förstå. 

 

Textens sociala aspekt 

Den specifika språkhandling som denna text utgör är att informera om kristendomens 

människosyn. Från ett distanserat utifrånperspektiv beskrivs den kristna människosynen 

genom faktamässiga påståenden. Det handlar uteslutande om att lära sig något om religionen 

och inte av. Författaren ses som experten och eleverna som de mindre kunniga som skall 

inhämta information. Det finns i texten inga direkt uttalade attityder till ämnet eftersom det är 

ont om värdeord. Kanske kan man ändå ana en något negativt färgad inställning till 

religionens människosyn eftersom man på det lilla utrymme som ges till beskrivningen i 

texten ändå valt att ta med och till och med framhålla att kristendomen ”betonar mer det onda 

som finns i människan”. 

 

5.2.3 Islam 

Textens innehåll 

Denna text behandlar människosynen inom islam. Texten skall bland annat lösa problemet 

med att framställa religionens människosyn på ett sätt som stämmer överens med läroplanens 

skrivning om att undervisningen ska leda till förståelse och inlevelse. De övergripande teman 

som behandlas är människans natur, människans roll i tillvaron samt det onda och det goda. 

    Det som tas upp i texten är att islam skiljer sig från judendom och kristendom genom att 

människan i islam är skapad av lera och att Gud blåst in sin ande i henne. Att människan är 

skapad av Gud leder också till att hon av naturen är god. I islam avvisas också starkt den 

kristna tanken om arvsynden. Man lyfter också fram att alla människor, oavsett folkslag eller 

kön, är jämlika med samma värde. Även frågan om människans uppgift och ansvar belyses. 

    Tyngdpunkten i texten ligger vid de teman som berör ondskan och synden samt alla 

människors jämlikhet och lika värde. 
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Textens framställning 

Ämnet beskrivs liksom hos de andra religionerna på ett informerande och faktamässigt sätt. 

Det ges inga alternativa möjligheter och anges inte om detta endast är en av många möjliga 

tolkningar. Även här är det ett förhållandevis stort antal teman som behandlas på liten yta 

vilket gör att de olika aspekterna inte utvecklas eller problematiseras i någon högre grad. 

    Texten ger ett mycket stort utrymme till jämlikhetstanken inom islam. Denna betonas dels 

genom att visa att islam, till skillnad från judendom och kristendom, ger mannen och kvinnan 

lika stor skuld i syndafallsberättelsen, dels genom att framhäva att ”eftersom alla människor 

har samma urföräldrar, Adam och Eva, är de också jämlikar […] som syskon i samma familj 

[…]”. Visserligen påpekas att män och kvinnor har olika roller, men vad dessa skulle bestå i 

utvecklas inte. Människans roll i världen har fått minst utrymme och placerats sist i avsnittet. 

Att det ändå ses som av vikt skulle den efterföljande frågan, som belyser just denna aspekt, 

kunna peka på. 

    I texten refereras till både judendom och kristendom. Detta görs dock företrädesvis i 

sammanhang där islams jämförelsevis mer positiva sida belyses. Som exempel på detta kan vi 

se på meningen ”[…] islam avvisar bestämt den kristna tanken om att alla människor föds 

med ett visst mått av ondska i sig” samt ”I Koranens syndafallsberättelse är Adam och Eva 

jämlikt syndiga till skillnad från i Gamla Testamentet där Eva ges den största skulden”. Dessa 

jämförelser leder båda till att man får en mer positiv bild av islam. Överlag presenteras 

religionen på ett positivt sätt. 

 

Textens sociala aspekt 

Vi har även här att göra med en språkhandling som går ut på att informera. Det som sägs i 

texten ger intryck av att vara allmängiltiga odiskuterbara fakta. Författaren är återigen 

experten som förmedlar något till de mindre kunniga eleverna. Islams människosyn 

presenteras från ett utifrånperspektiv och det handlar främst om att lära om religionen i fråga 

och inte av. Samtidigt är det som vi ser det uppenbart att författaren lagt ned möda på att 

framställa religionen på ett positivt sätt. Islam ger intrycket av att vara en attraktiv religion 

med en ljus och positiv människosyn. Läsaren bjuds även här in i resonemanget i texten 

genom den avslutande frågan. Det är dock inte heller här meningen att det som sägs i texten 

skall diskuteras utan snarare att texten skall leda fram till en reflektion kring den egna 

uppfattningen. 
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5.2.4 Sammanfattning Söka svar 

Innehåll 

Innehållsmässigt tas ungefär samma delar upp inom de tre religionerna. Gällande islam 

diskuteras dock inte hur man ser på vad som händer i samband med döden. Även människans 

uppgift i tillvaron behandlas annorlunda i framställningen av islam. Till skillnad från 

judendom och kristendom där detta tema placerats nästan först hamnar det hos islam sist i 

texten, vilket skulle kunna ge intryck av att det inte ses som lika viktigt. Samtidigt är det just 

denna aspekt som lyfts fram i den till texten hörande frågan: ”Vilket ansvar för jorden tycker 

du att du har? Har alla samma ansvar?” Att lyfta fram temat i den avslutande frågan gör att 

dess position förstärks. I texten om islam har man också ägnat en stor del av utrymmet till att 

visa på islams jämlikhetstanke. Frågan om människors jämställdhet är dock inget som berörs 

alls i presentationen av judendomens och kristendomens människosyn. 

 

Framställning 

Framställningssättet är i alla tre texterna informerande och faktamässigt hållet. Meningarna 

och språket som används är genomgående kort och koncist. Ingen möjlighet till andra 

alternativ ges. Man får intrycket att författaren varit noga med att inte uttalat lägga in några 

värderingar i det som sägs. Samtidigt framställs kristendomen vid de jämförelser som görs 

mellan religionerna konsekvent som det minst attraktiva alternativet. Judendomen är den 

religion som framställs mest neutralt, medan kristendomen som vi sett fått en något mer 

negativ beskrivning. Islam är tydligt den religion som beskrivs i mest positiva termer. 

 

Det sociala 

Alla tre texterna beskrivs från ett utifrånperspektiv där författaren i sin expertroll informerar 

och förmedlar fakta till eleverna. Även om eleverna ses som mindre kunniga ses de dock inte 

som ”oskrivna blad” utan några som helst förkunskaper eftersom de kontinuerligt inbjuds att 

delta i texten genom att besvara frågor. Som tidigare nämnts handlar det dock inte om att 

diskutera eller ifrågasätta det texten säger utan snarare reflektera över egna ståndpunkter kring 

de allmänmänskliga frågor texten belyser. 

    Det handlar också för alla tre texterna främst om att lära om de olika religionerna. Ett lära 

av- perspektiv skulle kanske kunna sägas framgå genom de frågor som ställs till texterna där 

det handlar om att själv ta ställning till hur man ser på olika aspekter av livet. Det finns ju 

ingenting som hindrar att eleverna skulle kunna inspireras att använda något av det som 

framlagts som de respektive religionernas svar i sina egna livstolkningar. Däremot är texterna 
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inte utformade på ett sådant sätt att de direkt presenterar sig som valbara alternativ genom att 

de konsekvent beskrivs från ett utifrånperspektiv. 

 
6. Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en diskussion av resultatet där aspekter som rör böckernas innehåll 

och upplägg tas upp kopplat till teoretiska begrepp och resonemang som tidigare10 tagits upp. 

Den fråga som först diskuteras och besvaras är på vilket sätt religionerna judendom, 

kristendom och islam beskrivs i de utvalda läroböckerna. Efter det kommer frågan om vilka 

konsekvenser böckernas beskrivningar av religionen kan få när det gäller elevernas 

möjligheter att nå upp till läroplanens skrivning om förståelse och inlevelse att diskuteras och 

besvaras. Slutligen kommer en diskussion kring huruvida det kan sägas vara ett lära om- eller 

ett lära av- perspektiv som kännetecknar de utvalda läroböckerna.  

    Den metod som har använts för studien kommer även att diskuteras, liksom förslag till 

vidare forskning. Avslutningsvis ges några sammanfattande kommentarer till det resultat som 

studien har visat på.  

 

6.1 Läroböckernas beskrivningar av religionerna 

6.1.1 Judendom 

Som vi har sett finns det avgörande skillnader mellan de båda läroböckerna när det gäller 

innehållet i texterna om de tre religionerna. Detta gäller dock inte för judendomen som i båda 

böckerna framställs på ett ”neutralt” sätt. Religionen presenteras emellertid i båda böckerna 

på ett positivt sätt. Att judendomen beskrivs neutralt men ”försiktigt positivt” kan ha att göra 

med den historiska bakgrund av antisemitism som finns i vårt samhälle. Det har kommit att 

uppfattas som ett känsligt ämne varför författarna verkar ha varit noga med att inte lägga in 

några värderingar i beskrivningen av judendomen, och framför allt inte uttala sig på något 

nedsättande vis om denna religion. Ett viktigt tema i judendomen som ofta har retat 

människor, judarnas syn på sig själva som speciellt utvalda av Gud, är nedtonat i båda 

texterna. 

    Av enbart texterna om judendomen är det dock svårt att bilda sig någon uppfattning om hur 

den judiska läran framställs. Därför blir det viktigt också vad som framkommer i de andra 

texterna, om kristendomen och islam. Det som betonas i de andra texterna men som 

                                                 
10 Trots att detta är en diskussion av sådant som redan berörts kommer dock några referenser som inte tidigare 
nämnts att dessutom finnas med, då vi i dessa anser oss finna vad som kan ses som ”alternativtexter” i samband 
med beskrivningen av islam.    
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utelämnas eller ges mindre plats i texten om judendomen framstår då som mindre viktigt i 

judendomens lära. 

    Man kan se att judendomen framställs framför allt med hjälp av ett kulturbegrepp samt ett 

traditionsbegrepp. Judendomen ses framför allt som en kultur och en tradition som man ”föds 

in i”. Familjen är av stor betydelse för att det judiska arvet ska föras vidare. Här är också 

gränsen svår att dra mellan vad som är religion och vad som är tradition då det att vara ”jude” 

kan innebära såväl en religiös som en etnisk tillhörighet. Texten öppnar dock i Hela livet även 

upp för ett slags bekännelseperspektiv i det att alla människor sägs kunna ha en relation till 

Gud genom att sträva efter att göra det goda. 

    Att judendomen framställs så ”neutralt” i de båda böckerna kan också hänga samman med 

att judendomen är en religion som just nu inte syns lika tydligt som exempelvis islam i vårt 

svenska samhälle, och som därför inte heller är lika omdiskuterad. Judendomen har i 

dagsläget inte heller den slags negativa klang som islam har kommit att få i bl.a. media under 

senare tid i det västerländska samhället.  

 

6.1.2 Kristendom 

När det gäller framställningarna av kristendomen respektive islam skiljer sig de båda 

läroböckerna åt på avgörande sätt. Medan kristendomen är den religion i Hela livet som fått 

den klart mest positiva presentationen har den i Söka svar fått den mest negativa. När det 

gäller islam är situationen, som vi har sett, den totalt omvända.11  

    I Hela livet finns det redan när det gäller rubriken på avsnittet om kristendomen anledning 

att ställa sig frågande. Varför är rubriken på detta avsnitt satt som ”grundtankar i 

Kristendomen” medan det för de övriga två religionerna står ”lära”? Vad har man velat 

markera med denna skillnad? Att skriva ”grundtankar” i stället för ”lära” gör att texten får en 

mjukare framtoning, kanske uppfattas religionen härmed som mindre sträng och regelstyrd. 

Kristendomen framställs också i texten som ett svar på människans livsfrågor, inte som en 

uppsättning regler som människan måste följa. 

    Också i textens inledning får man anledning att ställa sig kritisk. Följande mening inleder 

avsnittet om kristendomen: ”Vetskapen om att ha funnit vägen till ett fulländat liv har i 

kristendomen kopplats till uppgiften att sprida denna kunskap till alla jordens folk”. I denna 

mening uttrycks, för det första, att kristendomen handlar om en vetskap och en kunskap som 

kristna har. För det andra är det en vetskap om att ha funnit vägen till ett fulländat liv. Vad 

                                                 
11 Det bör dock understrykas att skillnaderna i framställning mellan religionerna inte är långt när lika påtagliga i 
Söka svar som i Hela livet. 
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som menas med ett fulländat liv eller på vilket sätt tron kan sägas vara en vetskap utvecklas 

inte. Vetskapen är, för det tredje, kopplad till spridandet av denna kunskap. Det är ett stort 

anspråk som religionen gör i denna framställning. Inte alla kristna skulle hålla med om att 

detta är det mest centrala i kristendomen; att tron är en vetskap om ett fulländat liv som är 

tänkt att spridas till alla jordens folk. 

    När det gäller framställningen av kristendomen anläggs i texten redan från början ett tydligt 

bekännelseperspektiv. Religionen beskrivs dessutom utifrån ett individbegrepp. Här handlar 

det inte i första hand om en beskrivning av en kultur eller en tradition som ”de kristna” lever i, 

snarare av ett förhållningssätt som jag som individ kan anamma och bekänna mig till. Med 

detta perspektiv kan inte alla svenskar sägas vara kristna. När vi talar om kristna menar vi 

dock ofta de som av fri vilja ansluter sig till den kristna tron, som har en egen personlig tro. 

Frågan är emellertid hur det skulle bli om motsvarande begrepp användes för att beskriva 

judendom och islam. Beskrivningen av dessa religioner skulle bli radikalt annorlunda. 

    Man kan här se att textens författare har fallit för vad vi tidigare har tagit upp som aspekter 

som kan utgöra ”frestelser” i undervisningen om kristendomen.12 Textens författare faller för 

det första för frestelsen att begränsas av det egna engagemanget, något som visar sig i att 

kristendomen beskrivs (förstående) inifrån medan andra religioner beskrivs (kritiskt) utifrån. I 

Hela livet beskrivs dessutom kristen tro som ett system av sanningar eller som en samling 

svar på livets alla frågor, något som även det kan ses som en frestelse. Ytterligare en frestelse 

i kristendomsundervisningen är, som vi har klargjort att söka tryggheten i otolkade 

kristendomstolkningar. Textens författare problematiserar inte heller de tolkningar som förs 

fram i avsnittet om kristendomen. En sista frestelse, som författaren dessutom verkar ha fallit 

för, är att gömma sig bakom bibelhänvisningar. Texten är fylld med hänvisningar framför allt 

till nya testamentet. Detta kan jämföras med avsnittet om islam där inte en enda hänvisning 

till de religiösa skrifterna görs. 

    I Söka svar kan man, som redan nämnts, urskilja ett omvänt resultat. Trots att alla 

religionerna beskrivs på ett, ur ett värdemässigt perspektiv, ganska likartat sätt är 

kristendomen ändå den religion som fått den minst positiva positionen. Kristendomen är den 

enda religion där även negativa aspekter tagits med och i jämförelsesammanhang får 

kristendomen hela tiden stå för det minst attraktiva alternativet. Man får därför intrycket att 

författaren ansträngt sig för att inte beskriva kristendomen som bättre än någon annan 

religion. Även om vårt samhälle inte längre kan ses som kristet genomsyras det ändå av 

                                                 
12 Se sid. 14 
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kristendomen som förmodligen också kan sägas vara den mest välbekanta religionen för en 

majoritet av eleverna. Det framställningssätt som kristendomen presenteras genom speglar 

därmed möjligtvis en medveten strategi hos författaren att inte hamna i fällan att beskriva 

kristendomen på ett alltför positivt och inbjudande sätt. Samtidigt måste man också, menar vi, 

akta sig för att inte alltför mycket kritisera ”det egna”. Det handlar ju om att skapa inlevelse 

och förståelse även för de människor som bekänner sig till den kristna tron såväl i andra 

samhällen och kulturer som i vår egen.  

 

6.1.3 Islam 

Inte bara när det gäller Hela livets framställning av kristendomen utan också när det gäller 

dess bild av islam, finns det alltså, som vi ser det, anledning att ställa sig kritisk. Att 

framställa islam som en lagisk religion utan att visa på dess betoning av Gud som den 

Barmhärtige Förbarmaren som ger förlåtelse till den som ångrar sina felsteg gör inte rättvisa 

åt religionen. Än mindre skapar den ”förståelse för andra människor” som bekänner sig till 

denna religion. Enligt John L. Esposito (1998) är Guds karaktär som barmhärtig och 

förlåtande central i islam. 

 

The biblical and Quranic stories about the consequences of the fall reveal the basis for the divergent 
doctrines of Christianity and Islam. The former views the Fall as the cause of man’s flawed nature and 
existence; the latter finds here the story of sin, God’s mercy, and repentance. In the Bible, the Fall brings a 
life of shame, disgrace, and hardship. […] In sharp contrast, the Quran teaches that after Adam disobeys 
God but repents, God extends to Adam His mercy and guidance. […] Adam repented, and God forgave. 
This is the paradigm for sin and repentance in Islam. […] repentance is simply remembering or returning 
to God’s path, the straight path of Islam. There is little or no emphasis on feelings of shame and disgrace 
or guilt (Esposito 1998, s 27-28). 
 

 

Även religionslexikonet styrker detta: 

 
Gud noterar hur den enskilda människan fyller sin roll som Hans tjänare. På Domens dag skall hon ställas 
till svars inför Honom för sina gärningar och dömas antingen till paradiset eller till helvetet. Samtidigt är 
Gud den Barmhärtige Förbarmaren … som har medlidande med människan, är medveten om hennes 
brister och är barmhärtig mot den som ångrar sig och söker förlåtelse för sina överträdelser av Hans bud. 
(Religionslexikonet 1996, s 211) 

 

    I Hela livets avsnitt om islam nämns omgående att människan riskerar att hamna i helvetet 

om hon inte lyder Guds bud. I texten om kristendomen nämns idén om helvetet 

överhuvudtaget inte. Christer Hedin (1999) som skriver om likheter och skillnader mellan de 

tre Abrahamsreligionerna, menar att islam ibland beskrivs som en kärv och krävande religion. 

Ordet islam översätts, enligt honom, ofta med ”underkastelse”.  
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Denna underkastelse beskrivs som en underdånig lydnad för Guds vilja, utan reflektion eller reaktion. 
Islam präglas enligt denna uppfattning av en kadaverdisciplin, som utplånar allt eget tänkande. Allt detta 
beror enligt framställningarna på den islamska gudsbilden. Gud sägs enligt islam vara hård men rättvis. 
Han kräver lydnad och håller räkning på alla fel. På domens dag får man ”betyg”. Sedan väntar frukterna 
av livets ansträngningar i form av evig fröjd eller fasa. Den lydige belönas, den olydige straffas. 
Belöningen är njutningar i paradiset, straffet plågor i helvetet. 
    På detta sätt försvinner fullkomligt det som enligt islam är Guds främsta egenskap, barmhärtigheten. 
Det finns ingen plats för det som Gud enligt islam främst vill erbjuda människorna, förlåtelsen. Varför är 
det så? Det kan bero på att kristna sett många exempel på muslimernas underkastelse under jordiska 
härskare, som med Guds och religionens hjälp hållit sina undersåtar i schack. […] Men det kan också bero 
på att man velat skapa en verkningsfull kontrast till den kristna gudsbilden. Nåd och kärlek präglar denna. 
Om islams gudsbild skall avteckna sig mot en så ljus bakgrund måste den målas i mörkare färger (Hedin 
1999, s 8-9). 

 

Det finns andra sätt att framställa islam som gör att man som läsare får en annan bild av 

religionen. Detta citat av Hedin kan ses som en sådan alternativtext: 

 

”Islam” är ett arabiskt ord och som alla sådana är det uppbyggt kring tre konsonanter med ett 
grundläggande betydelsespektrum. Konsonanterna s, l och m finns också i ordet slam, fred eller frid, 
harmoni, balans och rättfärdighet. Att leva i islam innebär att leva i rätt förhållande till Gud och andra 
människor. I vår tid lägger man gärna till naturen. Utgångspunkten för ett liv i islam är tron på Gud som 
skaparen. Han har skapat världen god och satt människan som sin ställföreträdare i skapelsen. Om hon 
lever enligt Guds vilja kan världen utvecklas till allt större fullkomlighet. Hennes uppgift är att förvalta 
skapelsen så att alla dess möjligheter tas tillvara och dess gåvor förvaltas rättvist (Hedin 1999, s 154). 

 

    En annan aspekt som kan vara avgörande för huruvida en text skapar förståelse och 

inlevelse är vilket språk som används. I texterna om såväl judendom som kristendom används 

det svenska ordet Gud medan man i texten om islam använder det arabiska Allah.  Man kan 

fråga sig varför man har använt det svenska namnet på Gud när det gäller judendomen men 

inte när det gäller islam. Att använda ett främmande språk bidrar än mer till att religionen 

känns främmande och förstärker skillnaden mellan ”vi” och ”de Andra”. 

    Något annat som får islam att framstå som en märklig religion finns i det avsnitt som 

handlar om islams regler.  Det tas upp att islams regler omfattar ”allt från hur man ska styra 

en stat till hur man ska borsta tänderna”. Texten problematiserar inte påståenden som detta. 

Inte heller framställs några alternativa läsningar. Detta är en tolkning av islam som torde höra 

till en extremt fundamentalistisk syn på Koranen och Sunna. Frågan är vad detta sätt att 

framställa islam leder till. 

    I texten framgår att det finns olika sätt att tolka koranen. Detta är dock inte något som 

genomsyrar texten. Det tillämpas enbart på frågan om synden och syndens konsekvenser och 

framställs här på ett närmast förvirrande sätt då två motstridiga synpunkter inom islam lyfts 

fram; att människan har en fri vilja samt att människans slut är förutbestämt. Detta kan i 

texten felaktigt tolkas som att människan har en fri vilja samtidigt som allt är förutbestämt. 

Sådana här mer invecklade resonemang förs inte när det gäller kristendomen där man 
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exempelvis inte diskuterar treenighetsläran. Inte heller tas det upp att det finns olika sätt att 

tolka de tre religionernas skrifter, där vissa tolkningar är mer bokstavligt inriktade än andra.  

    Medan kristendomen framställs ur ett individ- och bekännelseperspektiv ses islam som en 

produkt av kultur och tradition. Islam gestaltas inte som ett svar på människans 

grundläggande livsfrågor. Det öppnas inte något tilltal till läsaren när det handlar om denna 

religion.  Vad eleverna lär sig är istället ”vad muslimer tror”. 

    När det gäller texten om judendomen förefaller författarna till Hela livet ha varit noga med 

att framställa religionen sakligt. Det är dock även när det gäller att beskriva islams lära viktigt 

att skriva så att det inte ger näring åt antisemitiska13 uppfattningar som kan finnas hos 

människor.     

    I Söka svar är beskrivningen av Islam radikalt annorlunda jämfört med den som ges i Hela 

livet. Islam är här den religion som framställs mest positivt. Författaren har också valt att 

belysa delvis andra aspekter i islams människosyn jämfört med judendomen och 

kristendomen. Bland annat nämns ingenting om vad som händer efter döden. Istället har 

exempelvis jämställdhetstanken inom islam fått ett betydligt större utrymme. 

    Både frågan kring jämställdhet mellan olika folkslag men framförallt kring jämställdhet 

mellan könen tas upp. Här betonas att mannen och kvinnan har samma värde även om de har 

olika roller. Anledningen till att frågan om mannens och kvinnans jämställdhet fått så stort 

utrymme i islamtexten är förmodligen att författaren är medveten om de fördomar som finns 

gentemot religionen i fråga om mäns och kvinnors ställning i samhället. Genom att lyfta fram 

att det i koranen föreskrivs att män och kvinnor är jämställda vill hon förmodligen tona ned 

och underminera denna fördom.  

    Att kvinnans ställning och de olika rollernas innebörd inte problematiseras kan dock ge en 

något skev bild. Christer Hedin (1999) påpekar att det inom den muslimska världen pågår en 

intensiv debatt gällande kvinnans ställning inom islam. Man är helt överens om att kvinnan är 

jämlik med mannen men vad detta innebär är något som tolkas på olika sätt: 

 
Precis som i Västvärlden anser några att kvinnans jämlikhet innebär hennes rätt att vara lik mannen ifråga 
om yrkesliv och samhällsställning. Men frågan har blivit sammanflätad med kampen mot den 
västerländska kulturen. Många menar att den västerländska kvinnan har utnyttjat sin frihet till 
promiskuitet. Hon har övergivit hemmet och därigenom ödelagt grunden för samhällets bestånd, familjen. 
Den islamiska världen måste skonas från detta hot. Därför skall gamla islamiska värderingar på 
familjelivets område bevaras (Hedin 1999, s 193-194). 

 

                                                 
13 Ofta använder vi ordet antisemitism för förakt för och hat mot judar. Ordets ursprungliga betydelse syftar dock 
på ”förakt för och hat mot människor av semitiskt ursprung” till vilka även araber räknas (Antirasistiskt lexikon, 
s 19). 
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Hedins slutsats blir att det inom den muslimska världen finns så många olika tolkningar och 

lösningar på frågan om kvinnans ställning att det blir omöjligt att säga något generellt om 

kvinnans ställning inom religionen. Att det skulle finnas olika tolkningar belyses visserligen i 

Söka svar genom en fråga längst bak i kapitlet. Denna riktar sig dock till B-nivån. 

 

6.2 Beskrivningarnas konsekvenser för skapandet av förståelse och inlevelse 

6.2.1 Skillnader i framställning av religionerna 

Som vi har nämnt ovan kan man inom båda böckerna märka skillnader i framställningarna av 

de tre religionerna. I Hela livet är dessa skillnader mycket påtagliga vilket vi menar är 

problematiskt. Såväl urvalet av de centrala aspekterna i varje religions respektive lära som 

betoningen och artikulationen av dessa visar på en skillnad i attityd till de tre religionerna. 

    I Söka svar är skillnaderna i beskrivningen av de olika religionernas människosyn inte alls 

lika märkbara som i Hela livet. Alla tre religionerna framställs på ett sätt som vill ge intryck 

av att vara sakligt och objektivt. Det märks, enligt vår åsikt, att författaren ansträngt sig för att 

undvika att hamna i de ”fällor” som tidigare nämnts när det gäller framställningen av olika 

religioner i undervisningen. Ändå kan några små och i viss mån avgörande skillnader i 

framställningssättet märkas, både när det gäller vad som faktiskt sägs i de respektive texterna 

och vad man kan se har utelämnats.  

    I undervisningen skall man, enligt kursplanen, sträva efter att ge eleverna de verktyg som 

behövs för att kunna reflektera och argumentera kring livsåskådningsfrågor samt beskriva, 

analysera och förstå hur religion, livsåskådning och samhälle påverkar varandra och 

människors sätt att tänka och handla. Kursplanen säger just att ämnet ska skapa medvetenhet 

om att begrepp och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Detta ska 

leda till att utbildningen ger ”fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med 

olika religioner och livsåskådningar” (RMG 2000, s 145). Något som har berörts ovan är med 

hjälp av vilka begreppsapparater författarna har valt att beskriva de valda religionerna. Det är 

viktigt att komma ihåg att olika sätt att beskriva religion ofta svarar för olika uppgifter som 

har getts religionsämnet. Detta hanteras, som vi har sett, på olika sätt i de båda böckerna. I 

Hela livet beskrivs de tre religionerna utifrån helt skilda religionsbegrepp medan 

beskrivningarna i Söka svar är mer enhetliga.   

    För att skapa förståelse och inlevelse för andra människor och deras religioner, kulturer, 

traditioner och personliga ställningstaganden bör eleverna få se att dessa begrepp kan 

användas för alla religioner och att religion har en rad olika funktioner i våra liv. Vi tror 

därför att det är viktigt att religioner inte beskrivs vare sig konsekvent och systematiskt utifrån 
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olika begreppsapparater, beroende på vilken religion det handlar om, eller ensidigt, utifrån 

endast en typ av begreppsapparat. Här tycker vi att Hela livet har hamnat i det först nämnda 

diket och Söka svar i det senare. Istället är det viktigt att visa på att samtliga religioner kan 

beskrivas med alla Alméns fyra begreppsapparater. Islam och judendomen kan liksom 

kristendomen ses som svar på människans livsfrågor. Kristendomen går också att beskriva 

utifrån tradition och kultur.  

    Det är inte alltid heller så att en individ kan sägas omfatta en religion både ur ett traditions- 

och ett bekännelseperspektiv. Det finns svenska ”sekulariserade” elever som inte kallar sig 

kristna men som går till kyrkan ibland för att fira någon högtid som ingår i den kristna 

traditionen. På samma sätt finns det elever från muslimska traditioner som inte ser sig själva 

som troende. Vad kallar vi dem? Det finns vidare araber, till exempel palestinier, som ser sig 

själva som både kristna och tillhörande den arabisk-muslimska kulturen. När det gäller vem 

som är jude är alla dessa begrepp viktiga. I den postmoderna tid vi lever i finns inte ett sätt att 

se på religion och de roller som religioner har att spela varför olika perspektiv måste 

presenteras i undervisningen.  

 

6.2.2 Skillnader mellan böckerna 

Förändrad samhällsbild  

Hur kommer det sig då att böckerna skiljer sig så vad gäller beskrivningarna av kristendomen 

och islam? Sannolikt har det en hel del att göra med den förändrade samhällsbilden. Det 

skiljer trots allt nära tio år mellan böckerna och på denna tid har både kristendomens och 

islams position i samhället förändrats. Kyrkan har skiljts från staten och vi har fått ett större 

antal muslimer framförallt genom invandring från olika muslimska länder. Islam har också 

blivit synligare i samhället. Här torde slöjdebatten ha spelat en stor roll men naturligtvis också 

de terrordåd14 som utförts på olika platser i västvärlden. Med ett större antal muslimska elever 

i klasserna blir fördomarna mot islam allt viktigare att bemöta och diskutera. I Söka svar 

verkar man ha varit medveten om detta då islam lyfts fram på ett så fördelaktigt sätt jämfört 

med de båda andra religionerna. I Hela livet verkar man däremot inte ha uppmärksammat 

denna problematik överhuvudtaget utan helt övertagit något man skulle kunna se som ett 

oreflekterat och traditionellt sätt att framställa religionen. Bilden av islam blir negativ och i 

det närmaste förvirrande.  

 

                                                 
14 som vi utifrån vår västerländska position, oavsett dådens orsaker, benämner dem 
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Det egna och det främmande 

Man kan i böckerna urskilja olika förhållningssätt till att beskriva ”det egna” respektive ”det 

främmande”. Trots att Sverige idag är ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle finns det 

något som kan ses som ”eget”, ett kristet och humanistiskt arv. Detta visar sig, som vi har sett, 

i läroplanens formuleringar om skolans värdegrund. Kanske kan man tolka det som att man i 

Hela livet fortfarande ser kristendomen som ”det egna” medan man i Söka svar försöker 

förhålla sig till att kristendomen inte längre är något eget, att det tvärtom utgör en av flera 

trosinriktningar i vårt svenska samhälle. Att kristendomen ges en sådan positiv och attraktiv 

framtoning i Hela livet jämfört med de övriga båda religionerna kan här tolkas som att det är 

en beskrivning av ”det egna”. Att man i Söka svar verkar ha försökt att inte framställa 

kristendomen i alltför positiva termer – jämfört med de övriga religionerna – kan också det 

tolkas som en medvetenhet om att kristendomen fortfarande ses som det egna, men att det är 

något man vill ändra på.  

    Att kristendomen framställs på ett kritiskt och inte särskilt lockande sätt samtidigt som 

islam framställs i väldigt ljusa och positiva termer kan ha att göra med att författaren till Söka 

svar har velat få elever av icke-muslimsk bakgrund att tänka till och omvärdera sina 

eventuella fördomar och att få muslimska elever att känna stolthet över sin religion.  

    Att byta perspektiv15 torde vara både nyttigt och viktigt men frågan är om det är rätt strategi 

för författandet av en lärobok. Kanske har författaren medvetet varit vaksam så att hon inte 

hamnar i fällan att framställa ”sin egen” religion ur ett förstående inifrånperspektiv. Det kan 

dock finnas en risk i att kristendomen nedvärderas.  Skogar (2000) talar, som nämnts ovan, 

om detta fenomen som ”släkten är värst”. 

    Ett inifrånperspektiv tenderar alltså, enligt Skogar, att bli harmoniserande eller apologetiskt 

(religionsförsvarande). Ett utifrånperspektiv riskerar å andra sidan att bli okänsligt eller 

statiskt eftersom de fenomen som behandlas ses som objekt. Risken finns att 

utifrånperspektivet blir antingen ett överlägset avståndstagande eller ett överdrivet 

hänsynstagande i vilket man låter bli att ställa kritiska frågor. Kanske kan man säga att 

beskrivningen av islam i Söka svar har hamnat i just detta överdrivna hänsynstagande? I 

texten problematiseras inte synen på kvinnan och kvinnans roll utan religionen framställs som 

att den innehar en föredömlig syn på dessa frågor. Det ges, menar vi, vare sig i det avgränsade 

                                                 
15 Jmf Carl-Anders Säfström (1999) som talar om nödvändigheten av att förskjuta perspektiv och att anta en 
”omvänd hermeneutik”. En ”perspektivförskjutande handlingsstrategi” med syfte att göra det självklara till något 
främmande är tänkt att provocera oss till att uppfatta vårt tänkande och beteende på nya sätt. För Säfström 
hänger förmågan att byta perspektiv ihop med förmågan att anta ett moraliskt perspektiv där vi försöker möta 
och förstå den andres synpunkt.  
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avsnitt som har analyserats eller någon annanstans i det aktuella kapitlet utrymme för en 

tillräckligt reflekterande diskussion kring dessa frågor.   

    Det är viktigt och relevant att författaren lyfter fram det positiva i religionen. Samtidigt kan 

man inte blunda för att detta är en mycket debatterad fråga, inte minst bland ungdomar. 

Lärarens, och indirekt även läroboksförfattarens, uppgift är att sträva efter att skapa förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse. Det är dock viktigt att lyfta fram att inte allt 

som sker i religionens namn bör accepteras. Att förstå är inte samma sak som att sympatisera 

med.  

    Som redan berörts tar man i Söka svar inte upp frågan om livet efter döden när det gäller 

islam medan detta ämne är centralt i Hela livets islambeskrivning. Man kan invända att det 

inte har med människosyn att göra, då det är detta man säger sig vilja redogöra för i Söka 

svar. När det gäller de båda övriga religionerna tas dock ämnet upp under just detta avsnitt. 

Kanske kan det vara så att författaren till detta avsnitt i Söka svar har valt att fokusera på mer 

”jordnära” aspekter när det gäller beskrivningen av islam för att därigenom främja förståelse 

och inlevelse för dem som omfattar denna tro.  

    Något vi dessutom ställer oss undrande till är hur det kommer sig att rubriken för 

judendom, kristendom och islam i Söka svar lyder Religioner i väst. Ett skäl kan naturligtvis 

vara att buddhism, hinduism med flera religioner benämns som ”religioner i öst”. En annan 

anledning kan dock vara att judendom och islam ska framstå som mer lika ”oss”. Problemet är 

att samtliga tre religioner har sitt ursprung i vad vi från vårt svenska perspektiv brukar kalla 

”öst” eller mellanöstern. Inte ens kristendomen är ett västerländskt påfund även om man kan 

få för sig det då man från Väst under historien har skaffat sig ett tolkningsföreträde framför 

kristna från andra håll i världen. Genom bland annat korstågen och senare koloniseringen har 

man visat att det enbart är den västerländska formen av kristendomen som äger giltighet. 

Detta historiska maktförhållande tror vi emellertid inte kan slätas över genom att man 

benämner samtliga dessa tre religioner med ”religioner i väst”. 

    Ett sätt att skapa förståelse är att visa på det vi har gemensamt oavsett kultur, religion och 

tradition. Det finns emellertid också olikheter mellan traditioner, religioner och kulturer som 

sätter gränser för vad vi kan förstå hos varandra. Med ett konstruktivistiskt synsätt kan man 

säga att vi talar och handlar med utgångspunkt från olika diskurser. Det är här toleransen 

kommer in.  Undervisningen måste, menar vi, visa på betydelsen av att vi lär oss att tolerera 

varandra även om vi inte helt kan förstå det som för oss är främmande.  

 

 



 

 

67 

Upplägg och framställning  

Vid jämförelsen mellan de båda böckerna blir det viktigt att poängtera att de har väldigt skilda 

upplägg. Söka svar är en bok som fokuserar på jämförelsestudier varför alla kapitel har 

utformats på i stort sett samma sätt med samma rubriker. Söka svar ser sig heller inte som en 

heltäckande lärobok utan förutsätter komplement såsom exempelvis internet där eleverna 

själva förväntas söka information och utöka sina kunskaper. Troligtvis är det också därför 

man har valt att fokusera på själva läran inom de olika religionerna och inte tagit med så 

mycket kring religionernas historiska och samhälleliga situation, även om dessa inte helt 

utelämnats. 

    I Hela livet kan man urskönja en annan inställning till lärobokens roll. Denna bok kan ses 

som mer heltäckande då inte endast religionernas lära utan också deras historiska framväxt 

och samhälleliga funktion behandlas. Vissa av de frågor som hör till de olika kapitlen 

uppmanar visserligen eleverna att reflektera själva och söka mer kunskap utanför boken men 

många kan, och förväntas, besvaras eller diskuteras utifrån den information boken 

tillhandahåller. Hela livet är också svårare att använda för jämförelser mellan de olika 

religionerna eftersom kapitlen inte är uppbyggda efter ett enhetligt mönster med 

återkommande rubriker som i Söka svar. 

    Det finns för- och nackdelar med båda dessa typer av böcker. Till nackdelarna med den typ 

av bok Söka svar representerar hör att boken får karaktären av en liten faktabok, texten och 

framställningen av religionerna blir väldigt faktamässigt hållen, bitvis till och med 

fragmentarisk. Religionerna beskrivs också, som vi sett, konsekvent ur ett utifrånperspektiv 

vilket gör att man upplever en distans till religionerna. De blir något som rör andra men inte 

mig. Till de positiva aspekterna hör dock att eleverna betraktas som kompetenta och 

reflekterande individer som själva kan söka reda på information.  

    Detta sätt att lägga upp läroboken kan delvis sägas gå i linje med läroplanen som ju 

föreskriver ett elevaktivt arbetssätt. Man kan också påpeka att det är omöjligt att få med allt 

om olika religioner på det ringa utrymme som en lärobok ändå har till förfogande. Samtidigt 

leder detta till att ett stort ansvar läggs på lärare och elever att själva söka efter information 

samt avgöra om denna kan ses som bra, giltig och relevant. Det läggs också helt över på 

läraren att skapa situationer där religionerna ges en mer levande och nära beskrivning då även 

denna aspekt enligt kursplanen är av yttersta vikt i undervisningen. Risken blir annars att 

undervisningen blir utan engagemang och inlevelse. För att hos eleverna skapa även en 

empatisk förståelse måste undervisningen också beröra emotionellt. 
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    Till Hela livets fördelar hör just att den kan ses som mer heltäckande och djupgående. Detta 

gör också att den ger ett mer gediget intryck. I de frågor som hör till kapitlen kan man också 

se att författarna även här velat främja ett elevaktivt arbetssätt. Samtidigt gör det faktum att 

många frågor kan och förväntas besvaras utifrån bokens egen text att svaren så att säga blir 

serverade för eleverna, vilket gör att den kanske ändå inte leder fram till en djupare kunskap 

och insikt.  

    Till andra negativa aspekter i boken hör att författarna har använt sig av olika 

begreppsapparater vid presentationerna vilket leder till att man får en mycket differentierad 

bild, vilket även detta gör det svårt att exempelvis jämföra religionerna. Vi har också sett att 

man lagt in uppenbara, om än kanske omedvetna, värderingar gällande de olika religionerna. 

Visserligen kan och ska ju, som vi sett, undervisningen inte vara fri från värderingar. I det här 

fallet handlar det dock om ett oreflekterat värderande där en religion framställs som ett 

attraktivt alternativ medan en annan framställs på ett närmast nedlåtande sätt. Detta tror vi har 

en klart negativ inverkan när det gäller att hos elever skapa förståelse och inlevelse. Genom 

att ta med ”fakta” som ger ett förvirrande intryck av, i det här fallet, islam får eleverna svårt 

att intellektuellt förstå vad religionen handlar om. Den empatiska förståelsen för de människor 

som bekänner sig till denna religion å andra sidan försvåras genom den framställning 

religionen får som en kall och hård religion som inte erbjuder någon positiv mening till livet 

eller tillåter någon form av ifrågasättande. Hela livet beskriver, liksom tidigare läroböcker 

ofta har gjort, den ”egna” religionen med ett förstående inifrånperspektiv medan det i de 

”främmande” religionerna, framför allt islam, lyfts fram sådant som skiljer ”oss” från ”dem”.  

    De skillnader i innehåll och upplägg som finns mellan de båda böckerna torde ha att göra 

med att de har tillkommit vid olika tidpunkter, i olika kontexter och därmed inom skilda 

diskurser. Hela livet gavs som bekant ut 1994 då den nya läroplanen precis tagits i bruk. 

Skillnaderna från tidigare läroplaner kan ses som ganska markant då den som vi sett 

exempelvis inte innehåller några direktiv om vilka moment eller läromedel som bör ingå eller 

användas i undervisningen. Den syn som ligger till grund för Hela livet kan därmed kanske 

sägas spegla äldre läroplaner där direktiven var tydligare. Man har velat presentera en 

heltäckande lärobok som kan användas inom i stort sett alla moment av undervisningen. När 

det gäller Söka svar å andra sidan har läroplanen nu hunnit etablera sig mer i skolan och 

undervisningen. De lärare som utexaminerats under senare tid har arbetat med och studerat 

den nya läroplanen i sin utbildning. Också internets nya position har haft inverkan. Boken är 

därför anpassad efter en annan situation där lärares och elevers såväl som läroböckers roller 
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har förändrats. Elevernas roll i skolan är inte längre att enbart ta emot information utan också 

att själva söka reda på den och utveckla sina kunskaper.  

    Kanske skulle man kunna se det som att Hela livet och Söka svar representerar de olika 

utgångspunkter i läromedelsutvecklingen som Juhlin Svensson (2000) talar om16. Hela livet 

kan då sägas motsvara den utgångspunkt där i stort sett allt det som enligt kursplanen ska tas 

upp i undervisningen finns med. Söka svar å andra sidan skulle då representera den 

utgångspunkt som innebär att läroboken endast ses som ett av många läromedel som används 

i undervisningen. Dessa båda utgångspunkter skulle också kunna ses som uttryck för olika 

kunskapssyner där den senare i sådana fall skulle kunna motsvara den kunskapssyn som 

kommer till uttryck i Lpf 94.  

 

6.3 Lära om eller lära av religion  

I religionsämnet är det, enligt kursplanen, människan och människans situation som ska vara 

det man studerar och människans upplevelser och behov av livstolkning ska stå i centrum. Det 

ska vara ”ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor” (RMG 2000, s 146) 

så att ämnet blir ”konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande” (RMG 2000, s 146). 

Här är det viktigt att religion definieras funktionellt, så att det är något som berör alla elever, 

även de som inte ser sig själva som troende eller tillhörande någon religion. Något som är 

svårt att komma ifrån men som trots det är viktigt att ha i åtanke, är att religioner och kulturer 

inte beskrivs statiskt i termer av ”så här gör muslimer”, ”så här tycker judar” eller liknande. I 

både Hela livet och Söka svar har vi dock stött på just detta fenomen när det gäller 

beskrivandet av de olika religionerna. Böckerna har visserligen egna kapitel som behandlar 

religion och tro generellt utifrån ett funktionellt perspektiv. För att skapa förståelse i 

bemärkelsen empatisk förståelse för andra människor, kanske med en annan tro eller religion 

än eleven själv, tror vi emellertid att det är viktigt att visa på vad just dessa religioner har för 

betydelse för de troendes liv och levnadssätt. Det blir därmed viktigt att inte enbart lägga an 

ett utifrånperspektiv. Med en funktionell definition av religion räknas dessutom elevernas 

kunskap och erfarenheter lika mycket som lärarens, som inte enbart får rollen som ”expert”. 

    I det här sammanhanget blir det också aktuellt att beröra de olika perspektiven lära om 

respektive lära av. Ett av målen med religionsundervisningen är ju som nämnts ovan att 

eleven ska ges möjlighet att utveckla sin egen personliga hållning i livsåskådningsfrågor. 

Båda dessa perspektiv kan ses som viktiga i undervisningen då de kompletterar varandra; för 

                                                 
16 Se sid. 22-23 
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att kunna lära av måste man först lära om. Det har dock visat sig att lära om-perspektivet är 

det som dominerat undervisningen och läroböckerna historiskt sett i Sverige. Även de båda 

analyserade läroböckerna presenterar de olika religionerna främst ur detta perspektiv. 

    Man kan lätt få för sig att det är eftersträvansvärt att religioner beskrivs så objektivt och 

neutralt som möjligt. Som vi har sett är det dock inte möjligt att till fullo beskriva en religion 

utan att låta sin beskrivning vara färgad av några värderingar. Det är inte heller önskvärt att 

inta ett ”neutralt” förhållningssätt till religionerna. Trots att vi lever i en postmodern tid, eller 

kanske just därför, ska undervisningen inte vara värdeneutral vilket innebär att läroböcker 

faktiskt har en uppgift att förmedla värden. Skolan skall lära ut och praktisera demokratiska 

värderingar: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpf 

94, s 3).  

    En central fråga är, som vi har sett, vilken roll de religiösa traditionerna och 

livsåskådningarna har att spela som grund för dessa värden. Enligt ett konstruktivistiskt och 

pragmatistiskt synsätt är det i ett ständigt pågående samtal som det ska avgöras vilka värden 

som ska gälla, inte genom hänvisningar till traditioner och olika slags anspråk på sanning. Vi 

tror dock att de religiösa traditionerna fortfarande har en viktig roll att spela när det gäller 

skolans värdegrund. Oavsett om vi är troende eller inte kan religion ses som ett sätt för 

människan att skapa mening. Religion behöver inte definieras på ett kunskapsteoretiskt sätt 

som gör att vi måste ta ställning till dess sanningsanspråk. Med ett pragmatistiskt - eller 

hermeneutiskt - synsätt kan vi se det som att religion handlar om hur vi ska leva, om vilka 

konsekvenser olika sätt att tro får i mitt och andras liv. Det anspråk på mening som religioner 

ställer kan vi studera utan att göra det i termer av sant eller falskt. Vi kan av olika skäl anse 

det vara viktigt att det finns fasta och i någon bemärkelse överordnade värden. Dessa värden 

är dock, anser vi i anslutning till den diskussion som förts ovan, inte förbehållna den kristna 

tron och traditionen. Det är ett gemensamt religiöst och kulturellt arv. 

    Av betydelse för hur värdegrunden kommer att gestaltas i skolans undervisning är vilken 

kunskapssyn som ligger bakom densamma. Den slags förståelse elever kan uppnå genom att 

inte enbart lära sig om olika religioner utan också någonting av dem torde mer höra ihop med 

ett synsätt som betonar tolkning och olika perspektiv än en syn i vilken en objektiv och 

”sann” kunskap anses vara möjlig. Det handlar framför allt om att texten bör ha ett tolkande 

och öppet förhållningssätt till det som behandlas. Här är det viktigt att eleven bjuds in i 

resonemanget och uppmuntras att tänka till själv, genom frågor och andra uppgifter. 
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    I de aktuella böckerna har vi exempel både på faktafrågor och frågor av en mer 

djuplodande och diskussionsvänlig art. Vad som kan ses som problematiskt i det här fallet är 

dock att ingen av de båda böckerna inbjuder till någon slags kritik av det som står i böckerna. 

Med tanke på att alla läroböcker står inför vad vi skulle kunna kalla ett urvalsdilemma 

gällande vad som skall tas med eller inte blir det än viktigare att eleverna ges möjlighet att 

ifrågasätta och reflektera kring det som valts ut och kanske framförallt kring det som valts 

bort.  

     

6.4 Metoddiskussion 

När det gäller den metod som används i studien anser vi att den har visat sig vara relevant för 

vårt syfte. Med hjälp av en kritisk-konstruktivistisk metod har vi analyserat konstruktivistiska 

strategier som används i läroböckerna samt implikationer av dessa. Vi har även kritiskt 

utvärderat dessa strategier. Då denna form av textanalys går ut på att tolka, till skillnad från 

att förklara och beskriva, är det emellertid viktigt att komma ihåg att det handlar om 

subjektiva tolkningar som vi har gjort, utifrån den kontext som vi befinner oss i. Andra 

textanalyser kan komma att visa på andra resultat utifrån andra perspektiv. En risk med denna 

metod är att man som tolkare läser in det resultat man är ute efter eller övertolkar de resultat 

man menar sig ha funnit. I analyser som denna där det har ägt rum ett urval av texter som ska 

representera en större mängd text, i det här fallet hela läroböcker, är det viktigt att vara 

medveten om att ett annat urval hade kunnat generera andra resultat. Vi har emellertid även 

sett på textavsnitten i dessas sammanhang och anser att de resultat vi har kommit fram till är 

av betydelse. 

 

6.5 Vidare forskning 

Det vi har undersökt i denna studie är lärobokstexters innehållsliga aspekter, ett område som 

inte verkar vara föremål för någon högfrekvent forskning. En annan ofta förbisedd aspekt av 

detta område är själva förutsättningarna för det meningsskapande som texterna är en del av. 

Texten som sådan skapar ju inte mening utan det är i ett särskilt sammanhang i vilket texten 

används, exempelvis i undervisning, som texten får sin mening. Detta samspel mellan text och 

kontext är något som skulle kunna vara föremål för fortsatt forskning. Ofta studeras också 

vilka uppfattningar de studerande har om olika undervisningsinnehåll. Något som inte 

studeras lika ofta är lärares olika uppfattningar om ett och samma ämne, t.ex. 
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religionskunskap17. Sådan forskning skulle kunna visa på att det finns olika sätt att 

kontextualisera och ge olika slags mening åt ett på ytan liknande innehåll (se Englund, 1997). 

    En annan intressant forskningsuppgift skulle kunna vara att, i anslutning till Ajagán-Lesters 

resonemang ovan18, undersöka huruvida det inom specifika läromedel, exempelvis inom 

religionsämnet, finns inbyggt stereotyper och eurocentriska föreställningar.   

    Något som också är ett intressant föremål för vidare forskning är de bilder som förekommer 

i läroböcker i religionskunskap, såväl fotografier som illustrationer. Dessa kan i lika hög grad 

som det skrivna ordet förmedla attityder och värderingar, och således motverka eller främja 

förståelse.19  

    Som nämndes inledningsvis skulle dessutom en studie som denna med fördel kunna 

kompletteras med en kritisk analys av den text som utgör läroplanen. Vad är det för 

uppfattningar och värderingar som ligger bakom olika skrivelser i läroplanen? Vilka 

perspektiv har satt sin prägel på texten? Är dessa motsägelsefulla? Vad har valts ut som 

viktigt och vad har valts bort? Vad får det för konsekvenser för tolkningen av läroplanens 

direktiv?  

    Något som förmodligen inte har forskats närmare om är, slutligen, hur man rent konkret 

kan göra för att lära av, med andra ord förvärva nya insikter och erfarenheter i mötet med, 

religioner och andliga traditioners sätt att formulera livsfrågorna (se Skogar 2000a).  

 

 

                                                 
17 Björn Falkevall (1995) har genomfört en sådan studie av lärares tänkande om sitt handlande inom ämnet 
religionskunskap. I sin studie, som baseras på intervjuer av lärare på det som tidigare kallades högstadiet, 
kommer han fram till att lärare i sitt dagliga arbete inte anser sig i någon hög grad vara styrda av läroplanen. När 
det gäller i vilken mån lärare anser sig vara styrda av läroböcker i sitt ämne tyder studien på att läroboken styr 
mer ju ”svagare” elevgruppen uppfattas, såväl studiemässigt som språkmässigt. Också när läraren själv känner 
sig osäker finns en större tendens att läroboken styr. Även dessa aspekter kan vara intressant att studera vidare. 
 
18 Se sid. 24 
 
19 Jan Hjärpe berättar om en incident som visar på detta fenomen. ”När jag skrivit Nationalencyklopedins artikel 
’Islam’, kom jag i konflikt med bildredaktören. Jag hade föreslagit några illustrationer, dels bilder av viktiga 
centra i den muslimska världen, dels av islamisk praxis i Sverige- en pappa med sin lille son vid fredagsbönen i 
Malmö-moskén, en koranklass i Stockholmsförort osv. Bildredaktionen ville ha andra bilder, en koranklass, 
javisst, men i någon by i subsahariska Afrika, och liknande etnografiska kuriositeter. Själva huvudnumret var en 
beslöjad kvinna med en kalashnikov i handen. Jag sa nej till den bilden, men fick den inte mindre än tre gånger 
med begäran om en bildtext. Först i sista korrekturet lyckades jag bli av med den genom att hota att dra tillbaka 
hela artikeln (och allt vidare samarbete) om inte bilden togs bort. De illustrationer som nu finns är en sorts 
kompromiss. De är inte bra, det är fortfarande det exotiska som framhävs. Men de är åtminstone inte så totalt 
missvisande som att låta en Mata Hari med slöja och maskingevär illustrera uppslagsordet ’Islam’. Vad var det 
för en (undermedveten) mental process som gjorde att den bilden bedömdes som en lämplig illustration? Var det 
inte en motvilja, eller oförmåga, att inse att islam idag är en svensk företeelse, ytterligare en religion från 
Mellanöstern som nu sällat sig till de två vi tidigare fått därifrån?” (Hjärpe 2003, s 44) 
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6.6 Slutord 

Avslutningsvis kan sägas att det är anmärkningsvärt att tidsandan och dess diskurs i så hög 

grad har satt sin prägel på de böcker som analyserats. Den rådande diskursen påverkar inte 

bara utformningen utan också innehållet i läroböckerna. Själva titlarna säger också en del om 

detta, och om vilka ambitioner som finns med de respektive böckerna. Hela livet gör anspråk 

på att vara en heltäckande lärobok medan Söka svar utger sig för att vara en lärobok tänkt att 

kompletteras med andra läromedel. Som titeln avslöjar handlar det för eleverna om att söka 

svar, kanske på egna livsfrågor de arbetar med. Det mest påfallande resultatet torde dock vara 

hur radikalt olika de båda böckerna framställer islam.   

    Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken mån två läroböcker i 

religionskunskap kan sägas uppfylla läroplanens direktiv om att undervisningen ”skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94, s 3).  Hur läroböcker bör 

utformas för att svara mot läroplanens skrivning om förståelse och inlevelse är naturligtvis en 

stor och svår fråga som vi inte gör anspråk på att kunna besvara fullt ut. Vad som blivit tydligt 

i vår studie är dock att det för såväl lärare som läromedelsförfattare är viktigt att vara 

medveten om vilka begreppsapparater man rör sig inom och att inte ensidigt använda sig av 

en enda. För att skapa förståelse, inlevelse och engagemang, är det också viktigt att både 

lägga fram grundläggande fakta om de olika religionerna och visa på vad religionen kan 

betyda för den som bekänner sig till eller på annat sätt ser sig som tillhörande den aktuella 

religionen. Vi ser det också som betydelsefullt att eleverna lär sig ett kritiskt förhållningssätt; 

att de görs medvetna om det faktum att texter och framställningssätt alltid påverkas av 

kontexten. Ett sätt att tydliggöra detta skulle kunna vara att även presentera texter ur ett 

ickeeurocentriskt perspektiv. Här förordar vi alltså inte att man byter perspektiv utan att man i 

undervisningen använder sig av ett inkluderande perspektiv, det Ajagán-Lester (1999) kallar 

ett multiperspektiv.   

    För att främja förståelse och inlevelse för andra människor bör skolan också använda sig av 

ett hermeneutiskt förhållningssätt. Då olika religioner och traditioner kan sägas representera 

olika diskurser är det, menar vi, av avgörande betydelse att dessa tolkas för att eleverna ska 

kunna förstå och relatera till dem i den kontext de befinner sig inom idag. Religionerna kan på 

detta sätt lyftas fram som något som kan erbjuda mening vilket inbjuder till att man inte 

enbart lär om dem utan också av dem.   
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Bilaga 

 
Analystexterna 
 
Hela livet 
 
Judendom 
Lära 
Judendomen betonar att Gud gett sitt folk en etik som ska följas av judarna. Det förklarar de 
många buden och varför Mose och de efterföljande lärarna (rabbinerna) fått en så 
framträdande roll inom judendomen. Samtidigt betonar judendomen att alla människor kan ha 
en relation till Gud genom att sträva efter att göra det goda. Judendomen utgör ett exempel för 
andra folk. 
     Den judiska läran framställs ofta så att den gäller mer att leva ett rätt och gott liv än att tro 
på ett antal lärosatser. Den judiska trosbekännelsen lyder ”Hör, Israel, Herren, vår Gud, 
Herren är en’ och följs av ordet: ’Du ska älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all 
din själ och av all din kraft” (5 Mos. 6:4-5). 
     Religion och etik hör ihop. I sina handlingar riktade mot medmänniskorna visar människan 
sin tro. De tio budorden i andra Moseboken uttrycker samma förening av gudstro och 
handlingar. Budet om sabbatsdagen visar detta tydligt: ”Sex dagar ska du arbeta och förrätta 
dina sysslor; men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat; då ska du ingen syssla 
förrätta” (2 Mos. 20:4). 
     Judendomen visar stor tilltro till människans förmåga att välja det goda och bekämpa det 
onda. Den som lyckas med det kallas rättfärdig. Människan undgår dock inte helt att utföra 
onda gärningar. Då erbjuder Gud försoning och en möjlighet till återupprättelse för den 
människa som uppriktigt önskar detta. En tröst är att när den messianska tiden kommer 
innebär den förverkligandet av det goda livet. I hoppet om detta ska den judiskt troende leva 
sitt liv och med goda handlingar påskynda denna tid. 
     I budet om att hedra sin fader och sin moder bekänner judendomen sin tro på familjen. Där 
sker överföringen av den [sic.] judiska traditionerna till nästa generation. Där grundas den etik 
som ger de goda handlingarna. Att leva sitt liv inom familjen är en rekommenderad väg till 
det goda livet (Olivestam, Thorsén & Westermark 1994, s 68-69). 

 
 
Kristendom 
Kristendomens grundtankar 
Vetskapen om att ha funnit vägen till ett fulländat liv har i kristendomen kopplats till 
uppgiften att sprida denna frälsande kunskap till alla jordens folk. Matteus avslutar sitt 
evangelium med att låta Jesus uttala en missionsbefallning: ”Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar”. Det är en uppgift som kyrkorna idag mer än någonsin ägnar sig åt att fullgöra. 
Samtidigt betonar den kristna tron att människan är älskad som hon är och inte på grund av 
vad hon gör. Människan kan aldrig hur hon än anstränger sig bli perfekt. Upplevelsen av att 
misslyckas är nedslående. Människan upplever sin skuld. I den kristna tron får människan 
känna sig misslyckad men samtidigt uppleva att hon ändå är lyckad. Genom att ta emot 
förlåtelsen genom tron på Kristus blir hon befriad från sin skuld. ”Så älskade Gud världen att 
han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.” 
(Joh. 3:16). 
     Att vara misslyckad och lyckad samtidigt verkar vara en motsägelse, en kristendomens 
paradox. Den grundar sig på erfarenheten om Jesus korsdöd och uppståndelse. När han dog 
såg det ut som ett misslyckande. Ur detta växte en tro på det kristna livet fram. 
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     Kristendomens tro uttrycks i den för de flesta kyrkor gemensamma trosbekännelsen. Den 
tillkom vid ett kyrkomöte inom det dåvarande romarriket, i Nicea år 325 och kallas därför den 
nicenska trosbekännelsen. 
     Utgångspunkten är: ”jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och 
jord, av allt vad synligt och osynligt är.” 
     Gud är den självklara förutsättningen och han fortsätter att bry sig om sin skapelse. Varje 
människa är skapad av Gud och som medskapare har hon en uppgift i livet och en mening 
med sitt liv. Så långt överensstämmer kristendomen och judendomen. 
     ”Jag tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, … som för oss människor och 
för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande 
av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius 
Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, och stigit upp till 
himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma 
levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände.” 
     Bekännelsen till Jesus Kristus är kristendomens verkliga kärna. Födelsen, döden och 
uppståndelsen lyfts fram som det centrala i denna trossats. Detta hör till varje människas 
livsfrågor som hon aldrig kan befria sig från. Varför föddes jag till detta livet? Varför finns 
det så mycket ont och så mycket lidande i världen? Vad innebär det att dö? Finns det ett liv 
efter döden? 
     Den kristna tron besvarar dessa frågor med att hänvisa till att Jesus med sin gärning gått in 
under människans livsvillkor, frivilligt tagit på sig lidandet och därigenom besegrat det onda 
och berett en möjlighet till befrielse och evigt liv. 
     ”Jag tror på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på 
honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom 
profeterna; och på en enda allmännelig och apostolisk kyrka. 
     Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse 
och den tillkommande världens liv.” 
     Genom att ta till sig det kristna budskapet om Jesus kärlek och förlåtelse återupprättas 
människan. Genom att räkna med den helige Andes närvaro får människan nya förutsättningar 
att forma sitt liv. I kyrkans gemenskap får hon hjälp och stöd att leva i samhället och världen. 
     Den kristna tron grundas på Gud som skaparen, Jesus som frälsaren och Anden som 
hjälparen. Den kristna tron påverkar synen på mig själv och mitt förhållande till mina 
medmänniskor och är samtidigt en kraft som påverkar samhället och världen. 
     Kyrkan är redskapet för denna tro. Dopet är ett av de sakrament (helig handling) som 
innebär ett yttre tecken på den kristna tillhörigheten (Olivestam, Thorsén & Westermark 
1994, s 89-91). 
 
Islam 
Islams lära 
Islam omfattar inte endast livet utan även livet efter döden eftersom Gud både har skapat och 
styr allt efter sin allvishet. Allah ska en gång döma människorna och därför har han i förväg 
meddelat efter vilka principer domen ska ske. Såväl person-, familje-, församlings- som 
samhällslivet är noga reglerat. Reglerna omfattar allt från hur man ska styra en stat till hur 
man ska borsta tänderna. De kallas sharia. Det betyder rätt väg eller exempel och anger vad 
Allah har uppmuntrat människan att leva efter. 
     Sharia skiljer mellan olika handlingar. En del är obligatoriska. Rätt utförda medför de 
belöning, om de försummas följer bestraffning. Andra handlingar rekommenderas men 
medför varken belöning eller bestraffning. Samma gäller för de ogillade handlingarna och för 
handlingar som inte omnämns i sharia. Förbjudna handlingar slutligen medför alltid 
bestraffning. 
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     Eftersom människan föds syndfri enligt islam, kan hon själv bestämma sig för att leva ett 
rättfärdigt liv eller att bryta mot Allahs skapelsetanke. Hon väljer själv om hon vid domens 
dag ska hamna i helvetet eller i paradiset. En annan föreställning är att människans slut är 
förutbestämt (predestination). Muslimen får förlita sig på Allahs välvilja. Båda synsätten har 
stöd i Koranen. Koranens beskrivning av dom, himmel och helvete tolkas också olika. En del 
tolkar dem som realistiska skildringar, andra tolkar dem symboliskt eller hävdar att endast 
Allah vet innebörden i dessa begrepp. Gemensamt för dessa tolkningar är att de inskärper 
Guds krav på människan att leva ett ansvarsfullt liv. 
     Sharia grundas på Koranen där de moraliska principerna återfinns och på sunna där 
profeten Muhammed förklarar dessa principer. En särskild grupp av teologiskt inriktade 
jurister har som specialitet att bevara och tillämpa den islamska lagen. 
     Här skiljer sig sunniter och shi’iter åt. Sunniternas sharia grundas enbart på de koran- och 
sunnalärdas gemensamma mening (ijma) liksom på de handlingsregler (qiyas) som kan sägas 
härstamma från Koranen och sunna. Shi’iterna följer dessutom sina imamers sunna, deras 
samlade uttalanden” (Olivestam, Thorsén & Westermark 1994, s 130-131). 
 
 
Söka svar 
 
Judendom 
Vad är en människa? 

      
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 
skapade han dem.  
1 MOSEBOK 1:27 (2000 ÅRS BIBELÖVERSÄTTNING.) 

 
Enligt det judiska sättet att se är människan skapad till Guds avbild. Hon ska vara Guds 
medhjälpare och har därför av honom fått del av den gudomliga härskarmakten. Denna makt 
ska människan använda till att skapa rättvisa och harmoni i världen. 
     Människan består av kropp och själ. Men till skillnad från till exempel hinduismen ser inte 
judendomen kroppen som något ont och själen som något gott och gudomligt. Istället är 
människan en helhet där kropp och själ fungerar som en enhet. Människan har i sin natur 
förmågan att göra ont eller gott, men dessa egenskaper är inte knutna till antingen kroppen 
eller själen. 
     Judendomens människosyn är ljus och optimistisk eftersom den menar att människan både 
har möjligheten till och viljan att göra det goda. Däremot kan människan välja det onda 
framför det goda eftersom hon av Gud fått en fri vilja. Det är främst utifrån den fria viljan 
som judendomen förklarar det onda som sker i världen och mellan människor. Människan kan 
aldrig skylla det onda hon gör på något eller på någon ond makt. Hon är själv ansvarig för alla 
sina handlingar. Till skillnad från djuren har människan fått moraliska egenskaper av Gud. 
Gud vill att människan ska välja det som är bra och moraliskt för att hon själv vill det, inte 
därför att Gud befallt henne. Om människan ändå väljer det onda kan hon alltid få Guds 
förlåtelse. För att människan aldrig ska tveka inför vad som rätt och fel har Gud givit henne 
bud och regler att följa. 
     Det finns inom judendomen inte så många klart utformade tankar om människans liv efter 
döden. Sedan 100-talet börjar en tro på liv efter döden uppstå, men judarna aktar sig för att 
beskriva exakta detaljer. Gemensamt är dock tron på uppståndelsen inför Domens dag. Vissa 
judar menar att det är både kropp och själ som uppstår, medan andra enbart talar om själens 
uppståndelse. I båda fallen är det endast Gud som exakt vet vad som händer. 
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¤ Judendomen har en positiv och ljus uppfattning om människan. Delar du den 
människosynen? Är människan en god skapelse eller överväger de mörka sidorna?  
(Leif Eriksson, Malin Mattsson & Uriel Hedengren 2003, s 220-221) 
 
Kristendom 
Vad är en människa? 
Till största delen överensstämmer judars och kristnas syn på vad en människa är. Människan 
är Guds skapelse och uppbyggd av materia men hon är också något mer eftersom hon har ett 
medvetande, ett förnuft och ett språk. Människan har en unik position eftersom Gud givit 
henne en själ som förenats med kroppen. Genom sin själ har människan tillgång till den 
gudomliga världen. Hon är skapad till Guds avbild och har därför en särställning som Guds 
medarbetare i världen. Hon ska förverkliga Guds vilja med skapelsen. Det ger människan ett 
unikt ansvar. Dessutom har alla människor ett egenvärde. 
     När människan handlar illa beror det på människans fria vilja. Det är den fria viljan som 
gör att människor har möjlighet att välja mellan det goda och det onda, precis som Adam och 
Eva valde i edens lustgård innan de åt av den förbjudna frukten och syndafallet inträffade. 
Både kristna och judar tror alltså på den fria viljan men de kristna betonar mer det onda som 
finns i människan (arvsynd). 
     Människan kommer enligt kristen tro att fortsätta leva efter döden. Men bibeln beskriver 
inte exakt vad som händer med kroppen och själen eller vad som händer mellan döden och 
uppståndelsen inför domen. Klart är dock att det rör sig om uppståndelse till både kropp och 
själ; hela människan nyskapas. 

 
¤Vad anser du vara synd? (Leif Eriksson, Malin Mattsson & Uriel Hedengren 2003, s 256). 

 
Islam 
Vad är en människa? 
Islam tror, precis som judendom och kristendom, att människan skapades av Gud. Koranens 
berättelse om människans skapelse skiljer sig dock lite från Gamla Testamentets berättelse. 

      
Din Herre sade till änglarna: Jag vill skapa en människa av lera. När jag format henne och 
andats in i henne något av Min ande, fall då ned (alla) på era ansikten inför henne! 
SURA 38:71-72 

 
Gud skapade människan av lera och blåste sedan in sin ande i henne och eftersom människan 
är skapad av Gud är hon till sin natur god: ”Vi har skapat människan efter den skönaste bild” 
(Sura 95:4). Precis som i Gamla Testamentet är Adam och Eva de första människorna men 
islam avvisar bestämt den kristna tanken om att alla människor föds med ett visst mått av 
ondska i sig (arvsynd). Det finns syndiga handlingar och Iblis lockelser finns alltid där i 
bakgrunden men att alla människor skulle vara fördärvade av Adams och Evas försyndelse 
mot Gud är en för islam helt främmande tanke. I Koranens syndafallsberättelse är Adam och 
Eva jämlikt syndiga till skillnad från i Gamla Testamentet där Eva ges den största skulden. På 
grund av Adam och Evas synd är människan dödlig. 
     Människan är skapelsens mål och hon har ett unikt egenvärde. Eftersom alla människor har 
samma urföräldrar, Adam och Eva, är de också jämlikar. Alla är som syskon i samma familj 
och därför är alla människor världen över lika inför varandra och inför Gud. Inget folk står 
över ett annat utan varje individ är unik. Koranen gör visserligen skillnad på de roller som en 
kvinna respektive en man ska ha i förhållande till varandra, men de har precis samma värde. I 
haditherna står det att man och kvinna är: ”… så jämlika som en kams tänder”. 
     Människan har en särställning som Guds medarbetare och tjänare på jorden. Till hjälp har 
Gud givit henne ett förnuft, ett språk och en frihet att välja hur hon vill och bör handla för att 
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förvalta skapelsen så bra som möjligt. Denna roll som Guds tjänare ger människan ett stort 
och unikt ansvar. 

 
¤Vilket ansvar för jorden tycker du att du har? Har alla samma ansvar?   
(Leif Eriksson, Malin Mattsson & Uriel Hedengren 2003, s 298-300). 
 

 


