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ABSTRACT 

Death in textbooks: teaching materials analysis for grades 7-9. [Döden i läroböcker: 

läromedelsanalys för åk 7-9] My purpose is to examine how death is described in the 

students' textbooks in religious studies. I want to pass on knowledge of what the textbooks 

concern about death and grief. I will conduct a qualitative text analysis, because it suits well 

when you want to examine textbooks. The ideas of a secular society might be a reason why 

questions of life are hidden. They also influence how people act towards each other, 

especially when someone is under grief and loss. What I expect is that the textbooks used in 

schools today are lacking information about death and grief. The actual results show that parts 

of my expectations were correct. Large differences also emerged when looking at the 

textbooks issued to the current curriculum in comparison to the old textbooks that is still in 

use at school's teaching today. 
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1. Inledning

1.1 Introduktion 

Alla är vi individer, med olika erfarenhet, värderingar och livsåskådning. I en lärares roll 

ingår det att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och 

pedagogiskt sätt. Bedömningarna är sammanlänkade med undervisningen och syftar till att 

klarlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska 

kunskaper och utvärdera utbildningen.
1
 En lärare ställs i sitt arbete inför många frågor och 

ställningstaganden. Hur ska vi pedagoger till exempel möta elevers sorg? Att möta människor 

omkring oss som upplever en tung period är inte någon enkel uppgift. När det rör ett sådant 

känsloladdat ämne som döden kan kunskaper om människors livsåskådning vara till hjälp.  

 

Dagens unga spenderar över trettio timmar i veckan i skolan, för att lära sig olika 

ämneskunskaper och utvecklas som individer. När man ställs inför livsändrande förhållanden 

kan skolan kännas mindre viktig för eleverna. Exempelvis en förälders dödsfall är en av de 

mest mödosamma händelser som en ungdom kan vara med om under sin uppväxt. Det drabbar 

tyvärr omkring tre till fyra procent av barn/ungdomar före 18 års ålder.
2
 När man upplevt 

något slags trauma kan det ha en stor påverkan på lärandeprocessen i skolan, och därtill 

samspelet med andra.
3
  

 

Den svenska läroplanen som nu är i kraft reglerar att vår undervisning ska stimulera eleverna 

till att reflektera över olika livsfrågor, sin egen identitet och sitt etiska förhållningssätt. 

Undervisningen skall skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning 

och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
4
 Vad presenterar till 

exempel läroböckerna i religionskunskapen om ämnet döden för grundskolans senare del? I 

det centrala innehållet står det att viktiga tankegångar, urkunder och livsfrågor ska behandlas 

inom kristendomen samt världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
5
 Jag 

har valt att undersöka vad de abrahamitiska religionerna säger om livet efter döden.  

                                                 
1
 Skolverket. http://www.skolverket.se/bedomning (Hämtad 23-05-2016). 

2
 Bergman, Ann-Sofie och Hanson, Elizabeth.  - Barn som anhöriga när en förälder avlider En kunskapsöversikt 

om effekt av metoder för stöd till barn. Webb-upplaga. 2014. (Hämtad 13-09-2016). 
3
 Information om trauma och PTSD. https://posttraumatiskstress.com/komplex-traumatisering/  

4
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2011. S.206.  

5
 Ibid, 209.  

https://posttraumatiskstress.com/komplex-traumatisering/
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Ämnet död är tungt och kan kännas som ett belastande ämne och frågan är hur mycket tid det 

får i grundskolans senare del. I timplanen för grundskolan beskrivs hur mycket tid som skall 

avsättas till varje ämne, där redogörs det endast för ämnestimmar. Den går inte ner på 

detaljnivå. Den 22 oktober 2015 skedde en skolattack i Trollhättan där en ung man gick in och 

attackerade personal och elever.
6
 Gärningsmannen var 21 årige Anton Lundin Pettersson. 

Under senare utredningar har det visat sig att motivet var rasism, i skolan högg han ner fyra 

personer varav endast en överlevde.
7
 Han var klädd i svart kappa och svart ansiktstäckande 

hjälm medan han vandrade runt i korridorerna med ett svärd.
8
 Gärningsmannen sköts sedan 

ihjäl av polisen.
9
 Livsändrande öden kan försvåra för elever att nå målen för skolans 

ämneskunskaper. Skolattacker kan ge trauma som i sin tur leda till rädslor, frågor och 

funderingar.  

 

Jag tror att olika läroböcker lyfter olika aspekter av död och sorg vilket ligger till grund för 

min undersökning. Min hypotes är att genom ökandet av sekularisering, privatisering av 

religioner och globalisering tror jag att döden får en mindre plats i samhället samt att 

livsfrågor inte får ta plats i skolan. Sekularisering innebär att en religion förlorar sitt 

dominerande inflytande över delar av det gemensamma samhällslivet. Främst gällande vad 

som räknas som giltig kunskap. Sekulariseringen är en långvarig trend som kan spåras tillbaka 

ända till hög- och senmedeltiden, men som pågår än idag i vårt samhälle. Privatisering i denna 

mening hänvisar till att religioner förlorar sitt inflytande i det offentliga rummet som utgörs 

av statliga institutioner. Dvs. att religionen blir en personlig angelägenhet istället för en 

statlig.
10

  Globaliseringen har revolutionerat vårt samhälle på så vis att det har radikalt ökat 

människans möjlighet att kunna jämföra sig med andra i sin omgivning.
11

  

                                                 
6
 Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skolattacken_i_Trollh%C3%A4ttan sist ändrad 21 oktober 2016 kl. 

22.33.  
7
 Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22425097.ab Publicerad 11-03-2016  (Hämtad 07-11-

2016). 
8
 Expressen. http://www.expressen.se/gt/utredningen-av-skol-attacken-offentliggors/ Publicerad 08-03-2016 kl: 

10:59 (Hämtad 07-11-2016). 
9
 Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22425097.ab Publicerad 11-03-2016 (Hämtad 07-11-

2016). 
10

 Rassmussen, Tarald och Tomassen, Einar. Kristendomen en historisk introduktion. Oslo. Artros och Norma 

bokförlag, 2000. s.394-395. 
11

 Andersson, Daniel och Sander, Åke. (Red) Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring.  uppl. 2:4 

AB Lund. Studentlitteratur, 2009:49. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/22_oktober
https://sv.wikipedia.org/wiki/2015
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skolattacken_i_Trollh%C3%A4ttan
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22425097.ab
http://www.expressen.se/gt/utredningen-av-skol-attacken-offentliggors/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22425097.ab
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur döden tas upp i elevernas läroböcker inom 

religionskunskapen.  

 Vad säger de abrahamitiska religionerna om livet efter döden? 

 Vad står det om döden i läroböckerna? 

 Skiljer sig innehållet i de ”äldre ”läroböckerna jämfört med de som tillkommit efter 

Lgr11. Vad är i så fall skillnaden? 

 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Val av metoder 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ textanalys handlar om att man har texter 

som utgångspunkt för att försöka förstå hur olika frågor och samhällsfenomen framställs i 

olika medier. En kvalitativ textanalys som metod passar bra när man skall undersöka skriftliga 

texter och dokument som exempelvis läroböcker.
12

 För att kunna fullfölja min analys kommer 

jag att ta hjälp av Lennart Hellspongs metoder för brukstexter. Jag kommer även att ta hjälp 

av fyra olika analysformer: strukturell analys, funktionell analys, läsbarhetsanalys och 

slutligen en komparativ analys. 

1.3.1.1 Strukturell analys 

Först kommer jag att genomföra en strukturell analys där själva syftet är att ge en mångsidig 

beskrivning av en texts språkliga, innehållsmässiga och sociala struktur mot bakgrund av 

textens sammanhang. Då analysen är inriktad på allmänna textdrag passar den bra till att 

analysera läroböcker. Gällande frågor som i vilka sammanhang texten uppträder i, 

beskrivandet av situationen samt om samspelet med andra texter och kulturbakgrunden är 

relevanta. 

 

Kontexten är viktig att se över. I vilket sammanhang uppträder texten?
13

 Jag kommer att 

fördjupa mig i situationskontext där fyra frågor tas upp.  

1.  När publicerades texten?  

2. Till vilken verksamhet är den knuten?  

                                                 
12

 Fejes, Andreas. Thornberg, Robert. - Handbok i kvalitativ analys. Uppl.1. Nacka. Liber, 2009:136. 
13

 Hellspong, Lennart – Metoder för brukstextanalys. Uppl. 1:7 AB Lund. Studentlitteratur, 2001: 61. 
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3. Vilka är textens sändare och mottagare? Är de som texten riktar sig till (målgruppen) 

de som också är mottagarna? Är relationen mellan sändaren och mottagaren 

symmetrisk eller asymmetrisk när det gäller makt, kunskaper och 

kommunikationsresurser?  

4. Hur vill jag beskriva textens kommunikationstext? Till vilken genre tillhör den?  

Har den en bred eller smal kod? Är koden knuten till en särskild aktivitet eller en 

särskild grupp? Vilken är textens medium? 

 

Utöver situationskontexten kommer jag att ta med de relevanta delar från kulturkontext som 

jag anser som nödvändigt. Vid kulturkontext läggs fokus på att beskriva textens allmänna 

kulturbakgrund, materiellt, socialt eller andligt.  Har den inslag som är viktiga för texten? Ger 

texten samtidigt uttryck åt olika kulturkontexter dvs kan man urskilja ett möte eller brottning 

mellan dem?
14

 Slutligen kommer jag använda mig av en egenmodifierad form av Hellspongs 

ideationella struktur. Vad präglar textens innehåll, kan man urskilja tydliga teman i en text 

och därefter läsa sig till vad temat säger om ämnet?  Framkommer det tydligt om texten har 

ett makrotema, mikrotema, kan man se textens betydelse genom en rubrik då är det ett 

makrotema. Jag kommer inte leta efter teman i texten utan jag har redan fasta teman jag söker 

efter. Hellspong uppmuntrar till att gärna läsa textens innehåll mellan raderna. Att tänka på 

om det uppträder implicita dvs. underförstådda budskap, samt om det framkommer någon 

attityd. Eller om det finns olika värdeord eller känslouttryck. 

1.3.1.2 Funktionell analys 

Syftet med en funktionell analys är att undersöka vilka funktioner en text har. Exempelvis ska 

brukstexter av funktionell karaktär fylla en funktion dvs. lagböcker talar om i skrift vad vi får 

och inte får göra, en lärobok vill förmedla kunskap mm. För att en funktionell analys skall nå 

sitt syfte måste texten få en önskad effekt på läsaren. Vidare framkommer det att genom att 

utföra en funktionell analys kan de ge mer mening åt en strukturell analys.
15

  

 

En viktig aspekt är att tänka funktionellt när texten analyseras genom att ställa frågor till den. 

Vad är innebörden, kritik, smickrar texten för att ställa sig in?
16

  

                                                 
14

 Hellspong, Metoder för brukstextanalys, 62-63. 
15

 Ibid, 66-67. 
16

 Ibid, 82. 
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1.3.1.3 Läsbarhetsanalys 

En anledning till att vi läser brukstexter är för att vi söker upplysning om något. Om en text är 

lätt eller svår att läsa beror på vilka krav texten ställer på läsaren. Ju mer den fodrar av tid, 

ansträngning, motivation, förkunskaper och skicklighet, desto svårare blir den.
17

 Själva syftet 

med en lärbarhetsanalys är att bedöma hur tillgängligt en text är för vissa läsare med vissa mål 

(läsbarhet) hur stora krav den ställer på motivation och förkunskaper (dess lättläshet) och hur 

lätt den är att avläsa för ögat (dess läslighet). Denna metod är lämpad att använda för texter 

som är informativa. Viket läroböcker, instruktioner och broschyrer anses vara. Jag vill 

undersöka om läroböckerna är svårlästa eller väl anpassade till åldersgruppen 13-16 år. 

Genom att nyttja läsbarhetsanalysen i samband med den komparativa analysen. 

Kompletterande analys till den funktionella analysen är den sista metoden jag kommer 

behandla vilket är en komparativ analys. Där det framkommer en uppmuntran att man gärna 

skall jämför texter med samma (antagna) funktion vilket läroböcker ska ha.
18

  

1.3.1.4 Komparativa analysen 

Den komparativa analysen har som syfte att jämföra texter för att få reda på likheter, 

skillnader eller påverkan mellan dem. Man jämför texterna med hänsyn till olika punkter. 

Sammanhanget, språket, innehållet, sociala tonen och stilen.
19

 

1.3.1.5 Metoddiskussion  

Det mest gynnsamma för studien är att undersöka läroböckerna med hjälp av de metoder jag 

valt ut. Fördelen är att den strukturella metoden påvisar det resultat som jag eftersträvar. Den 

visar resultatet som en helhet och ger en tydlig visuell bild om vad som böckerna behandlar. 

Den funktionella analysen åsyftar till att undersöka vilka funktioner en text har. Vilket 

framkommer inom den komparativa analysen. I den komparativa analysen kommer de 

läroböcker som tillfaller under läroplanen Lpo94 jämföras med de läroböcker som tillfaller 

under den aktuella läroplanen, Lgr11. Läsbarhetsanalysen åsyftar till att ta reda på om en text 

anses som lätt eller svår att läsa. Vilka krav ställer texten på läsaren.  

 

Ju mer den fordrar av läsarens tid, ansträngning, motivation, förkunskaper och skicklighet, 

desto svårare blir den. Detta framkommer också under den komparativa analysen. 

 

                                                 
17

 Hellspong, Metoder för brukstextanalys, 85. 
18

 Ibid, 84. 
19

 Ibid, 78-81. 
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1.3.1.6 Teman  

För att besvara mina frågeställningar har jag valt följande teman: begravning, död, Gud, 

helvetet, himmelen, själen, sorg och den yttersta dagen. Värt att nämna är att Sverige länge 

har varit ett kristet land, vilket bör avspeglas i min undersökning. Då temana i stor 

utsträckning är kristendomscentrerade. Temana valdes utifrån mitt eget perspektiv som jag 

känner är kopplade till död och sorg.  

 

Då jag själv nyligen varit på min väns begravning nere i södra Sverige under 2015 har min idé 

varit att utföra ett arbete kopplat till begravning. Under min verksamhetsförlaggda utbildning 

stötte jag på elever som upplevde sorg, vilket fångade mitt intresse att undersöka vilket stöd 

man som lärare har i form av läromedlen. Därav blev begravning, död, sorg första temana jag 

tänkt på. Gud som tema kom till då många vid sorg tar stöd ifrån religioner samt att ute på 

vfu:n
20

 var det just religionskunskap jag undervisade om. Då Sverige är ett kristet land har 

man sedan egen skolgång blivit präglat mot att ha den livsåskådningen, därav har jag vid 

krisartade situationer funderat mycket kring vad själen är för någonting. Idén om att det finns 

ett liv efter döden har länge funnits hos människan, vilket de flesta åskådningar tror någonting 

om, därav tillkom mina sist valda teman helvetet, himmelen, och den yttersta dagen. 
21

  

1.3.2 Material  

Min empiri bygger på brukstexter. Jag ska undersöka grundskolans senare dels läroböcker. (7-

9).  Läroböcker som är anpassade till Lpo94 samt den nya läroplanen Lgr11. 

1.4 Avgränsning                                                                                                                                                      

Jag kommer att analysera läroböcker som är skapade för grundskolans senare del 7-9. 

Böckerna kommer väljas noggrant då jag vill att de ska vara anpassade för den nya läroplanen 

som tillkom 2011 (LGR11) . Då många skolor fortfarande använder sig utav gamla läromedel 

ska jag också undersöka läroböcker som är anpassade till Lpo94. Läroböckerna är utvalda 

efter grundskolornas verksamma böcker, skolorna tillfaller en kommun i Västerbotten. Där 

jag efter kontakt med olika skolor fått reda på vilka böcker som fortfarande är i bruk som 

undervisningsmaterial. 

 

                                                 
20

 Verksamhetsförlagd utbildning. 
21

 Läs mer i kap 4. Avslutande diskussion. 
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1.5 Teoretisk bakgrund 

Sverige har gått från ett kulturellt och relativt homogent land till ett mångetniskt och 

mångreligiöst land. Där migrations och globaliseringsforskare antytt at vi endast sett början av 

denna utveckling.
22

 Går vi nog långt tillbaka i Sveriges historia räknas alla människor som är 

bosatta i Sverige som invandrare. Den svenska kulturen har under tiden ideligen påverkats av 

yttre impulser.
23

 Ända långt in på 1900-talet var Sverige påverkade av nationalism och en 

strävan efter assimilation. Svensk religionsfrihetspolitik och landets immigrationspolitik var 

långt in på 1900-talet sammanflätade. Det främsta målet var att konservera den svenska 

folkstammen. I nutid ser det annorlunda ut och mycket har ändrats sedan början av 1900-talet. 

Förändring har skett genom nya kulturer som slagit rot likaså olika/nya religiösa åskådningar. 

Detta skedde via migration, internationalisering och den snabba utvecklingen av globalisering 

som påverkat Sverige och övriga Europa i stort.
24

 I det nutida senmoderna samhället 

diskuteras forskningen kring sekularisering i debatter mellan olika synsätt på samhället och 

sekulariseringens konsekvenser och dess utveckling.  

 

Hur man bör förstå sig på de förändringar och processer av religiösa aktiviteter.
25

 Flera 

sekulariseringsteorier förutspår religionernas avtagande. 
26

 ”Sverige omnämns ofta som ett av 

världens mest sekulariserade länder ”
27

 

 

Det är heller inte någon överdrift att påpeka att de stora livsfrågorna, de djupa existentiella 

frågorna lever ett liv i en undangömd vrå i vår kultur. I dagens moderna samhälle förväntas 

vetenskapen och teknologin ha svaren som människan undrar över.
28

 Man kan undra varför vi 

har så bråttom med att lära våra barn att se på världen på samma sätt som vuxna gör dvs. 

mekaniskt materialistiskt. På det här viset förlorar man barns spontana sätt att se på världen.
29

 

  

Livsfrågor kan inte besvaras med hänvisning till fakta. Men det betyder inte att de inte 

kan besvaras överhuvudtaget.
30

 

                                                 
22

 Andersson och Sander,  (Red) Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring, 27. 
23

 Ibid, 30. 
24

 Ibid, 31. 
25

 Ibid, 38. 
26

 Ibid, 40. 
27

 Andersson och Sander,  (Red) Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring, 27. 
28

 Dahlin, Bo. Om undran inför livet. Uppl. 2. Studentlitteratur. 2004:11. 
29

 Ibid, 23. 
30

 Ibid 51. 
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Människans övertro på den vetenskapliga arenan har gett oss en attityd, som gör att vi anser 

att det som inte kan fastställas på ett vetenskapligt sätt inte blir relevant. Fakta som aldrig 

fastställts genom forskning räknas inte som lika användbart eller lika värt att veta. Vi har 

heller inget val när det kommer till att svara på de existentiella frågorna. Vi ger svar på dem 

via vårt sätt att handla och leva. I dagens tid har religionen allt mer omvandlats till en fråga 

om åsikter. Det blir tydligt i elevernas uppfattning om vad religion handlar om. Svaren på 

livsfrågorna tillhandahåller man inte av någon ren fakta, det är snarare frågan om klokhet och 

visdom. Visdom är någonting mer än faktakunskaper och åsikter.
31

 

 

Det är så att säga grädden eller essensen på personliga erfarenheter, reflektioner och 

kunskaper. Vi kan själva ge svar på våra livsfrågor genom vår klokhet eller vår brist på 

klokhet.
32

 

 

Sekulariseringen ger förändringar på hela samhället, som tidigare nämnts ligger fokusen på de 

förändringar som sker inom de religiösa rörelserna. I Sverige har kristendomen genomsyrat 

landet, likaså Västeuropa. Med en kristen grund får man också en speciell hållning till frågor 

kring sorg, liv, död mm. Tron på ett kommande liv i antingen himmelen eller helvetet är en 

kristen grundläggande uppfattning. Idag har kyrkan inte samma makt som den tidigare haft, 

den är långt ifrån lika central som under tidigare generationer. Barn går inte till söndagsskola, 

man ber inte bordsbön till vardags, familjer åker inte på gudstjänster en eller fler gånger i 

veckan. Under kyrkans andakter ges det tid till att reflektera och undra om livet, döden osv. I 

nutid är inte de religiösa rörelserna det som anses som relevant utan det viktiga idag är 

vetenskapen och elektronikens framgångar. Exempelvis så kommer det ut en ny modell 

mobiltelefon varje halvår och det har blivit status att ha det nyaste. Även autonomi och 

individualismen har utkristalliserat sig tydligt i vår nutida värld, detta genom den pådrivande 

globalisering som tagit världen med storm. Konsekvenserna kring detta har lett till att 

livsfrågor hamnat i skym undan, därmed också modet om att våga fråga, undra och få känna 

oro öppet inför människor omkring oss.  

 

När man skall tala med barn om död och sorg är det viktigt att ha rätt tillvägagångssätt, detta 

för att det inte ska råka sända ut, eller ge helt fel signaler/uppfattningar.  

                                                 
31

 Dahlin, Om undran inför livet, 51-53. 
32

 Ibid, 53. 



9 
 

Ett sekulariserat samhälle där livsfrågor inte får ta någon plats kan ge uppkomst till introvert 

rädsla där hållningen till döden anses som skrämmande, vilket i sin tur gör att det blir fysiskt 

eller psykiskt påfrestande. Religion har sedan lång tid tillbaka gett människan svar och 

porträtterat upp bilder för vad som kommer i livet efter döden.  

 

Idag har barn/ungdomar inte mycket att gå på, förutom det som framkommer via film, media, 

tv-spel mm. Där döden minst sagt kan porträtteras både genom överdriven dramatik men även 

på felaktiga grunder.  

 

Religiösa åskådningar har genom tiderna gett människan en slags ångestdämpande effekt 

kring rädslan och oron inför döden. Barn har ungefär liknande funderingar kring döden som 

vuxna har, då man blivit tonåring skiljer det sig knappt alls ifrån de vuxnas tankar om döden. 

Ungdomarna närvarar många timmar i skolan och de måste få känna sig trygga och kunna 

fråga de vuxna om råd och hjälp. De yngre får idag inte tid att reflektera kring exempelvis 

varför mormor dog, eller varför deras klasskompis valde att ta självmord. Kanske får det inte 

ens närvara på begravningen. Redan där har de vuxna gett de yngre en uppfattning om döden.  

I välmening vill föräldrar skydda sina barn mot det som är tungt och jobbigt, men signalerna 

de sänder, är att döden är någonting obehagligt, sorgset och till besvär. Hur kan man hjälpa 

barn och ungdomar i sorg?  

 

Hur talar vi om döden, och hur vill vi att andra ska förklara döden för våra egna barn? Idag 

ser samhället annorlunda ut, människor tampas med sin sorg, sina skuldkänslor och sin egen 

rädsla inom sig själva. Är det så vi vill att det ska vara, en naturlig egenskap hos lärare är att 

veta, och lära ut. Hur blir det om vi inte kan svara på de frågor de undrar? Eller kanske till och 

med undviker frågan, vad sänder det ut för signaler? En del elever får inte hjälp med att 

hantera sin sorg i hemmet.  

 

En förklaring till det skulle kunna vara att föräldrar och syskon själva sörjer. När förlust 

drabbar en familj och frågorna inte besvaras kring den avlidne hemifrån kan eleven ta med sig 

dem och rikta dem till skolans personal. Kan inte lärare, rektor, eller kurator ge svar på 

frågorna bör de verksamma individerna ha vetskap om vart man kan skicka vidare elever, där 

de kan få tillgång till professionell hjälp. Exempelvis Rädda barnen, socialtjänsten, 

kvinnojouren, Bris mm. Helt beroende på vad saken gäller.  
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Idag är det så att människan har en övertro på den vetenskapliga plattformen vilket i sin tur 

har gett oss en attityd, som gör att vi anser att det som inte kan fastställas på ett vetenskapligt 

sätt inte blir relevant. Genom sekulariseringen och globaliseringen tror jag att döden får en 

mindre plats i samhället. Likaså genom privatisering av religioner, vilket gett återsken på att 

samhället fått livsfrågor som gömmer sig i det dolda. Religiositet uppenbaras inte allmänt 

utan ses idag som en privat angelägenhet. För att ta reda på om så är fallet har jag 

läroböckerna som undersökningsmaterial, resultatet därifrån kommer antingen bevisa, eller 

motbevisa min hypotes.  

 

1.6. Forskningsbakgrund 

1.6.1 Skolan och läroplanen 

Under denna rubrik har jag valt att lyfta en avhandling skriven av Keito Eriksson som heter 

på spaning efter livets mening – om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i 

en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande. Den stärker att från de äldre läroplanerna  

till den nu aktuella läroplanen är det fortfarande explicit uttryckt att en livsfrågecentrerad 

undervisning skall utföras i ämnet religionskunskap. I de senaste läroplanerna som tillkommit 

för grundskolan har livsfrågor fått en större plats för i undervisningen inom 

religionskunskapen.
33

 I läroplanen Lgr80 förväntas skolans utgångspunkt för undervisningen 

vara i elevernas egna livsfrågor. I kursplanen för högstadiet framkommer det att 

religionskunskapen skall behandla om: livsfrågor, tro, etik olika uppfattningar som leder oss 

till olika beslut, rätt, orätt, gott, ont synen på människan, skuld, förlåtelse, brott, straff, 

frälsning, nåd, tro, mening, meningslöshet, ensamhet.
34

  

 

I nästa kursplan som var i anslutning till Lpo94 läggs tonvikten mer på en livsfrågecentrerad 

undervisning i ämnet religionskunskap.
35

 

Religionskunskapen skall vidga och fördjupa elevernas erfarenhets- och begreppsvärld, 

ge dem möjligheter att reflektera över religiösa, moraliska och etiska frågor samt rusta 

dem inför ansvaret som medmänniskor och samhällsmedlemmar. Eleverna skall 

utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning.
36

 

                                                 
33

 Eriksson, Keijo. På spaning efter livets mening – om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever 

i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande. Lärarhögskolan, 1999:13. 
34

 Ibid, 13. 
35

 Ibid, 13. 
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Här har jag valt att lyfta fram boken, Förbered barnen för livet med död och sorg i skolan. 

Den är relevant då de tydligt beskriver att död och sorg är ett av många bortglömda och ett 

näst intill tabubelagt ämne i skolans värld. Trots att de allra flesta redan kommit i kontakt med 

sorg i någon sorts form. Ungdomar kanske aldrig har haft tillåtelse att tala om ämnet vilket 

leder till att det i senare skede blir svårt att formulera sina tankar och känslor till ord.  

Barns tankar och funderingar kring döden skiljer inte sig nämnvärt från de vuxnas. Det 

handlar inte om att barn i sig inte kan samtala om döden och sorg, utan hur samtalet förs.
37

  

 

Man kan läsa i kommentarerna för läroplanen Lgr 11 under rubriken Religion, etik och 

människosyn att vi ska utbilda eleverna om människosyn: 

 
Med människosyn avses i kursplanen skilda föreställningar om vad det innebär att vara 

människa och vilka egenskaper, möjligheter och begränsningar som följer av att vara 

mänsklig. Hit hör bland annat frågor om människovärde, den fria viljan, själens existens 

och beskaffenhet liksom människans relation till andra levande varelser.
38

 

 

Läroböckerna i skolan spelar fortfarande en roll i dagens skola trots de digitala medierna. 

Läroböckerna bidrar till att skapa rum för lärandet, detta genom att underlätta pluggandet för 

elever som eventuellt behöver flytta och byta skola eller då en elev är frånvarande på grund av 

sjukdom. De underlättar även när eleverna ska lära sig inför exempelvis ett prov. Det är enkelt 

att skapa sig en helhetsuppfattning om ett område med hjälp av en bok tack vare 

innehållsförteckningen vilket i sin tur ger möjligheten att man kvickt kan bläddra mellan olika 

kapitel. Elever kan självständigt läsa läromedlen, då möjligheten genom att kunna läsa samt 

förstå kan inverka positivt på elevernas motivation.  

 

I boken På spaning efter den goda läroboken om pedagogiska texters potential framkommer 

det att: ”Användningen av läroböcker påverkar elevens lärande genom att på olika sätt 

motivera elevens studier. Som tryckt medium är läroboken en auktoritet som kan påverka 

lärandet gynnsamt”.
39

  

                                                                                                                                                         
36

 Eriksson, På spaning efter livets mening – om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en 

undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande,13. 
37

 Lindgren, Ulla och Wallin, Birgitta. Förbered barnen för livet med död och sorg i skolan. Umeå. Drivkraft, 

2000:10. 
38

 Skolverket, Kommentarmaterial till religionskunskap. 29. 
39

 Wikman, Tom. På spaning efter den goda läroboken om pedagogiska texters potential. Åbo. Åbo akademis 

förlag, 2004. s.144. 
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Läroböcker som ges ut skall vara anpassad till en tänkt åldersgrupp. Eftersom eleverna är 

egna individer och läromedelsförfattare väljer en viss svårighetsnivå kan läroboken vara både 

svårläst eller för lätt för eleven att bemöta.
40

 

 

I Washington post kan vi läsa om “Why death should be discussed in school — and how 

teachers should handle it”. Där framkommer det att en klasskamrat dött av hjärncancer. 

Frågan kom från en förälder om lärarna talat om klasskamratens död. Svaret blev att barnen 

började prata om det, men läraren då avbrutit deras samtal. Orsaken till reaktionen läraren gav 

kan bero på att de inte vet hur man ska gå till väga eller vet vad som anses som lämpligt att 

säga till barnen enligt läkaren Kelly Michelson som intresserar sig för familjer med döende 

barn och har en vana vid att ha dessa samtal, detta blir också bekräftat av experten på sorg 

Kristin James.  

Teachers should not feel alone as they help children cope with illness, death, and grief. 

Learning to cope with life’s tragedies is as important as reading, writing or arithmetic. 

Having teachers who know how to talk about death in age-appropriate ways will help 

our students heal, learn, and grow.
41

 

 

Dessa samtal är viktiga. Men som i allas liv, förekommer också död överallt. Det sänds på de 

lokala nyheterna och porträtteras i alla skräck/actionfilmer som ett barn med högsta 

sannolikhet kommer att se. Ytterligare kommer de flesta barn uthärda döden av en 

familjemedlem eller nära vän innan deras artonde födelsedag. Forskning av New York Life 

Foundation och American Federation of Teachers
42

 fick kunskap om att 7 av 10 lärare har en 

elev i klassrummet som sörjer. Vissa vill veta varför skolan ska ha något ansvar för att hjälpa 

barn med att hantera döden och döendet. Den optimala platsen för sådana samtal är i hemmet, 

där innehåll och reflektion avgörs av föräldrarna eller vårdnadshavarna. Föräldrarna bör vara 

de som tar sig tid för samtalet och ge sina egna värderingar och kulturella uppfattningar om 

döden, till sina egna barn, till exempel om det finns ett liv efter detta eller inte.  

 

Samtycke finns om att föräldrar och vårdnadshavare bör ta uppgiften att tala med sina egna 

barn om döden. Men då verkligheten och det önskvärda inte alltid överensstämmer är 

sanningen att barnen fortfarande kan vända sig till betrodda lärare på skolan, och de logiska 

                                                 
40

 Ibid, 144. 
41

 Kelly Michelson, associate professor of Pediatrics at Northwestern University 

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/11/13/why-death-should-be-discussed-in-school-

and-how-teachers-should-handle-it/ Publicerad 13-11-2015 (Hämtad 04-11-2016). 
42

 Forskning utförd 2012. 
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följderna av att undvika dessa samtal är betydande. Barn som drabbats av dödsfall kan 

uppleva ångest, depression, regression, mardrömmar, sängvätning, med negativa följder så 

som sämre skolprestationer. Det som framkommer som ytterst signifikant är att lärare i skolan 

ska ha lärdom om att kunna samtala ärligt och öppet kring frågor om döden samt att skolan i 

sig är en gedigen plats för elevernas samtal. Lärare i skolan behöver en lättillgänglig metod 

för att kunna bemöta frågor kring döden. Enligt American Psychological Association skall det 

vara okej för en lärare att tala om för sina elever att dåliga saker i livet kan ske, samtidigt skall 

man inte glömma att vi inte är själva i samhället. Vi kan lugna elever genom att hänvisa till att 

det finns många människor som jobbar för det goda och trygga. Till exempel familj, vänner, 

räddningstjänsten och polisen.
43

   

Texten avrundas med ett avlutande citat: 

Learning to cope with life’s tragedies is as important as reading, writing or arithmetic. 

Having teachers who know how to talk about death in age-appropriate ways will help 

our students heal, learn, and grow.
44

 

 

Eleverna går i skolan för att lära sig ämneskunskaper, men livet i sig erbjuder på erfarenheter 

som man ibland kan hantera med hjälp av ämneskunskaper och ibland krävs det mer. Det är 

viktigt att lyfta detta ämne och reflektera och samtala kring hur vi som pedagoger skall kunna 

bemöta elever som har det svårt och sörjer i vårt klassrum. 

 

1.6.2 Död och begravning 

I boken Religionsundervisning, beskrivs det vi ser som motsatsen till liv vilket är döden som 

ses som den oundvikliga avslutningen för varje fysisk levande ting. När en människa når 

puberteten innebär det gränsen till vuxenlivet. Det i sin tur gör att individen ställs inför nya 

skyldigheter som skall prövas. Den unga vuxne ska bevisa för andra omkring sig likaså för sig 

själv att han/hon kan ta sig an de krav som ställs på en vuxen. Men innan barnen växer upp 

och blir vuxna måste många erfarenheter prövas. Vad beträffar de existentiella och döden kan 

hjälp leda dem på vägen mot att bli vuxna självständiga individer i samhället.
45

  

 

                                                 
43

 Kelly Michelson, associate professor of Pediatrics at Northwestern University 
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Riter kring döden kan tolkas som övergångsriter. Vid dödsfall ska den döde föras över till det 

som skulle kunna uttryckas som andra sidan eller till gravens vila. För de som tror på ett 

dödsrike, där alla samlas är det viktigt att allt går rätt till så att den döde blir väl mottagen på 

andra sidan. Detta för att de skall kunna finna sig till rätta i sin nya tillvaro. De döda har större 

makt än de levande enligt mångas uppfattning. Man ska alltid hålla sig väl med de döda, ett 

sätt att hedra dem är att ge bort gåvor i samband med övergången från deras jordiska existens 

till livet efter döden. Givandet fortsätter sedan genom offer vid de dödas gravplats. De döda 

belönar sina närmaste med gåvor. De som är missnöjda med gåvor kan hämnas genom 

missväxt och sjukdom. Därför kan man säga att de döda är mest levande. 

 

Vördnaden för de döda har alltid varit aktuellt. En av anledningarna till att boken 

religionsundervisning tas upp är för att den tydligt förklarar ett synsätt som idag är anammat i 

Sverige. Mest centralt var att hedra sina närmaste. Dock måste alla döda respekteras.  

Så småningom blev det allt för många döda förfäder för att kunna hedras personligen, då 

tillkom den välkända högtiden som en kollektiv helg för att hedra alla döda, i Europa kallas 

den hyllningsdagen för Alla helgons dag.
46

 

 

På Svenska kyrkans hemsida kan vi läsa: ”Av jord är du kommen. Jord skall du åter bli. Jesus 

Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen”.
47

 I boken 

religionsundervisning står det att det är en brottslig akt att låta kroppen till den döde ruttna i 

värmen och ännu värre om man låter djur få äta från kroppen. Liket får inte kremeras om man 

har tron på en framtida uppståndelse. Det vill säga att då Jesus Kristus skall uppväcka de 

kristna när den yttersta dagen kommer då går man miste om en uppståndelse. För att uppnå 

det låter man kroppen förmultna, detta görs för att ”materialet” skall finnas tillgängligt den 

dag det kan tänkas behövas.
48

   

 

I judendomen och islam tror man olika men i båda religionerna är det önskvärt att liket skall 

tvagas efter inträffandet av döden och därefter läggas i graven.
 
En naturlig tanke är att tänka 

sig döden är en följd från högre makter. Vissa seder i samband med dödsfallet är konstruerade 

för att de anhöriga verkligen skall kunna förstå det som inträffat. En konsekvens kan annars 

bli att händelsen inte blir verklig för de anhöriga på grund av chock.  

                                                 
46

 Ibid, 74. 
47

 Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker/begravning (Hämtad 12-10-2016). 
48
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Döden är med i allas vardag genom dator, tv-spel, kriminal/rysare historier men att den inte 

tränger på vårt privatliv.  När döden är virtuell kan vi hålla den på avstånd och därmed hålla 

den under kontroll. Det är många som aldrig sett en död människa, vilket gör att chocken blir 

mer påtaglig då vi stöter på döden i sin fysiska, verkliga form.
49

  

 

Livet är ett obegränsat ämne för eviga diskussioner och reflektioner. Frågan om livets mening 

har många filosofer försökt analysera. Ungdomar tampas med oro ångest av olika slag och 

skäl.  

Ungdomar söker sig till sina förebilder vilket ofta är vuxna för att få tröst och vägledning om 

sina funderingar.  Ibland kan de vuxna hjälpa till men eftersom lärare är egna individer och en 

gång själva varit unga dyker andra frågor upp. Exempelvis vad existerar? Hur ska man leva? 

Finns det högre makter? Finns det liv efter döden? osv.   

 

Ungdomar kommer i alla tider ifrågasätta de vuxna samt att den viktigaste uppgiften för en 

lärare är att kanalisera de ungas idealitet till någonting konstruktivt, till en insats som skall 

bygga på eftertanke och respekt för världen. De erfarenheter som skapas på medmänsklighet, 

respekt och samverkan är i längden mest effektivt samt att det finns meningsfulla uppgifter 

som i sin tur ger mening åt livet.
50

  

 

Vad är verkligt och vad är sanning?  Elever kan ha hört påståenden som ”det man kan se och 

ta på”. En av anledningarna till ungdomarnas svar kan vara att vuxna vid flera tillfällen sagt 

det. Möjligtvis som svar på om spöken existerar och för att avvisa de övernaturliga 

fenomenen. Tron innebär en tolkning av verkligheten som sedan vetenskaper studerar och 

beskriver. Om man tycker sig förstå ett mönster i sin egen tillvaro, då har man gjort en 

livstolkning. Det kan inte bevisas, andra kanske inte ser mönstret men för den individ som 

urskiljer sig ett mönster tolkar det som en sanning, en sanning som grundar sig på tro. 

Religioner kan ge människor föreställningar om vad som komma skall efter döden. Livet efter 

döden kan endast de döda uttala sig om, svaret om vad som sker efter döden är inte 

tillgängligt för dem som ännu lever.
51

 Men Kristus har övervunnit döden och gjort det möjligt 

för varje människa att få evigt liv. 
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1.6.3 Himmel och helvetet 

Till denna rubrik har jag valt att lyfta Ljungman, Staffans bok döden – en del av livet. Han 

menar att riktiga människor ses vi som när vi har både en funktionerande kropp och själen är 

intakt. Den vanligaste uppfattningen grundar sig i att helvetet ligger nedanför oss och 

himmelen ligger ovanför. En vidare reflektion kring det är hur man skall kunna orientera sig 

på en plats där det inte existerar tid och rum. Svaret finns inte beskrivet i skrift utan är 

konstruerad av människans idé.  

Däremot kan man läsa i nya testamentet om människans resa efter livet och inställningen till 

Gud som senare påverkar följderna med Gud i evigheten. I bibeln talar Jesus ofta om 

himmelriket men även om helvetet.
52

  

 

En självklar bok som präglat landets religiösa anda länge är Bibeln detta för att den har klara 

meningar om vad just helvetet och himmelen är för någonting. Många i Sverige har också 

växt upp med detta synsätt. I Matteus kan vi läsa om domen som människosonen ger till 

folket. 

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ´Kom ni som har fått min faders 

välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 
53

 Sedan 

skall han säga till dem som står till vänster: ´Gå bort från mig, ni förbannade, till den 

eviga eld som väntar djävulen och hans änglar”. 
54

 Dessa skall gå bort till evigt straff 

men de rättfärdiga till evigt liv.
55

 

 

Under dessa citat från bibeln kan vi tyda att ett paradis eller himmelsliknande rike är 

förutbestämt redan från början. Tanken från Gud är att föra alla människor till himmelen, och 

låta djävulen och hans änglar vara i helvetet. De människor som kommer till helvetet är på fel 

plats. Det finns en porträttering om hur helvetet och himmelen ser ut och vad de betyder för 

människan att hamna där. Det människan kan tyda från detta är att det finns en stor skillnad 

mellan dem, samt att det är ett öde som komma skall omgående efter döden och därefter i all 

evighet. Hamnar vi i himmelen kommer vi närmare Gud. Kommer vi ”ner” till helvetet är vi 

långt ifrån Gud.  

 

Bibeln målar upp en visuell bild för sina läsare genom att tid och rum inte är densamma kan 

då rosor leva för evigt och aldrig vissna. Nere i helvetet brinner elden och slocknar aldrig. 

                                                 
52
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Hela konceptet av vad som sker efter livet är för komplicerat för oss att förstå och därmed går 

det inte uttrycka rättfärdigt. Man kan tänka att de som inte hamnar i himmelen går miste om 

något värdefullt, helvetet behöver inte betyda eld och fysisk lidande utan lidandet tillkommer 

då man är på långt avstånd från Gud. Gud vill ge sin kärlek till människan och man kan då ha 

svårt att tro att tvång är något som är understött. Om en människa valt att leva som ateist och 

därmed valt bort ett liv från de religiösa åskådningarna kan himmelriket bli ett helvete för 

denne.  

Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har 

makt att kasta ner i helvetet.
56

 

 

Det framkommer tydligt och flertalet gånger om helvetet i Bibelns texter, många gånger är det 

Jesus som uttalar sig om det. Den engelske teologen David Pawson antyder att en intressant 

del är att det riktas egentligen inte till människorna utan är anvisade till lärjungarna. Bibeln är 

i största sanning mycket flertydig och ingen kan med rätt säga att människor hamnar i helvetet 

men inte heller påstå att människor skall bli räddade och få komma till himmelriket efter 

döden. Det sammanfattas likaså en risk och ett hopp för det kommande öde som väntar i livet 

efter döden. den dubbla utgången som komma skall kan ses som en förberedande bild då 

ingen levande kan veta vad som exakt kommer ske. Livet har alltid överraskningar för 

människan som inte ingår i dennes egna plan.
57

 

 

1.6.4 Själen, dualism och den yttersta dagen 

Då själen och människors emotionella status är relevant för min undersökning är det viktigt 

att ta reda på vad själen är för något och hur den tolkas. Det framkommer i kommentarerna till 

läroplanen att själens existens och den fria viljan ska undervisas om i grundskolan är det 

nödvändigt att fundera på vad själen faktiskt är.  

 

En förklaring lyfts i boken Döden – en del av livet. där de framkommer att under en lång tid 

har den mänskliga själen setts som en förbindelse med den jordiska människan och den 

överjordiska människan. Men vad är egentligen själen, kan vi se den, ta på den? De flesta 

religiösa har uppfattningen om att själen är i simpelt uttryck någon sorts yttre eterisk substans.  
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I boken Vad är meningen med alltihop skriven av Nagel, Thomas framkommer det att 

uppfattningen är att människan består av en kropp plus en själ, samt att ditt mentala liv pågår i 

din själ det kallas för dualism.
58

 Ellegård Alvars bok Om själen, informerar oss om att det är 

tydligt att under de senaste decennierna har vår kunskap om den människliga hjärnan 

utvecklats. Aristoteles skrift ”om själen” går att tolka som funktionalism de vill säga att själen 

är ett knippe egenskaper hos organismen. Aristoteles föreställde sig två olika sorters själar, 

den intellektuella och den.  animala. Den animala ser han som helt funktionalistisk. Det är 

människans funktion att kunna skapa minnen och känna kärlek.  

Intellektet är mer otvivelaktigt och ses som ett mer gudomligt ting. Själen är av den substans 

som har tagit sig formen hos en naturlig kropp som besitter liv.
59

 

 

I boken Vad är meningen med alltihop? Tas ett bra exempel upp. Frågan ställs om ”vad 

händer, till exempel när du biter i en chokladkaka?” Chokladen smälter på din tunga oh 

orsakar kemiska förändringar hos dina smaklökar. Smaklökarna sänder några elektriska 

impulser med nerverna som leder från din tunga till din hjärna, när dess impulser når din 

hjärna orsakar de ytterligare förändringar där. Slutligen känner du smaken av choklad.”
60

 

”Om en forskare tog av din huvudskål och tittade på din hjärna medan du åt chokladkakan, 

skulle han bara se en grå massa av hjärnceller. Om han använde instrument för att mäta vad 

som hände inuti, skulle han upptäcka komplicerade fysiska processer av många olika slag. 

Men skulle han hitta smaken av choklad?”
61

 Det verkar inte som att forskaren inte kan hitta 

smaken av choklad genom att se på hjärnan. Detta eftersom att din upplevelse av 

chokladsmaken är instängd i ditt medvetande på ett sätt som gör det omöjligt för någon annan 

att observera. ”Dina upplevelser är inuti ditt medvetande ett slags ”inuti-het” som skiljer sig 

från det att varpå din hjärna finns inuti ditt huvud”
62

 Din upplevelse är inuti ditt eget 

medvetande och går inte att observera utifrån, vad finns då mer än din kropp och ditt 

nervsystem. En slutsats är att det är din själ som är knuten till din kropp vilket gör det 

omöjligt för någon annan att se deras införlivande med varandra.
63
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Detta exempel valde jag att lyfta för att ge en bild över hur sorg kan vara, likt att 

chokladsmaken är instängd i vårt medvetande är också våra tankar instängda. En tanke till 

exemplet är också att när man äter choklad och känner chokladsmaken är att man hamnar i ett 

tillstånd. När man sörjer eller är ledsen är man också i ett ”tillstånd”. Ingen annan kan känna 

det någon annan känner i sorg och förtvivlan. Ingen vet heller hur länge den perioden kommer 

vara för just den människan. Allt man i själva verket kan se på ytan är endast kan de fysiska 

processerna som i detta fall skulle kunna vara aggressioner, tårar och nedstämdhet, sämre 

koncentration, mindre vilja, lägre skolresultat mm. Ingen i vår omgivning kan se eller förstå 

vårt medvetande. Det gör att det är omöjligt för någon annan att observera hur vi tänker och 

känner under sorg om vi inte väljer att dela med oss. 

 

I boken om själen förklaras själen olika utifrån vilket perspektiv man har. En modern 

naturvetare ser själen mer som något som existerar som en form av egenskap i människans 

psyke.
64

 Tidigare ansågs en själ eller de själar som befann sig i människan i regel vara mer 

eller mindre kopplade till människans egna fysiska organ eller substanser. Ytterst blodet, 

hjärtat eller kopplat till vår andning. Denna tanke existerade då det är nödvändiga för livet. 

Tanken var inte att själen i sig är blodet eller hjärtat. När döden inträffat och blodet kallnat 

och andningsluften gått ur fanns själen bevisligen inte kvar i kroppen.  

 

Då kan man tolka blodet och andningsluften som bärare till vår själ. Men efter döden var tog 

själen vägen? Själen nådde sitt högsta läge när den befann sig i den levande kroppen. Man 

insåg nu att kroppen var en begränsad och tillfällig tillgång på jorden medan själen sågs som 

evig och oförstörbar. Själen var på något vis närmare gud än den fysiska kroppen. Lite som en 

förbindelselänk med Gud. Den astronomiska världsbilden gav inspiration till kosmologi, där 

den framväxande kristendomen samt andra samtida religiösa rörelser påverkades av. Än idag 

är påverkan starkt påtaglig för den västerländska och den muslimska grund tron i nutiden.
65

     

 

I de nutida abrahamitiska religionerna ses det eviga livet som en grundingrediens. En tro på 

själen som en permanent del av jaget gav ett stöd som tidigare lidits brist på. Den starka 

länken mellan själen och odödlighet är en stark riktlinje som präglar vår egen västerländska 

kulturkrets än idag. Själen som en fristående, eterisk substans är synbarligen en huvudlinje i 

flera religioner och inte endast kristendomen. 
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I Allt om bibeln. Skriver Thor-Leif Strindberg om livets resa och in i evigheten skall vi också 

bli dömda, i första Petrusbrevet står det: "Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med 

Guds hus..." 
66

 det är alltså nu som Gud dömer människan det är följaktligen klart att bibeln 

skriver om att döma, och domen i den meningen att det inte endast är under den yttersta 

domen man skall bli dömd. Bedömningen sker ständigt och under en längre tidsperiod än 

endast den sista domen.
67

 När man tänker på begreppet yttersta dagen eller domens dag tolkas 

det naturligt som en dag där allt avgörs. Thor-Leif förklarar här att den yttersta dagen inte är 

den enda dagen som man blir dömd på utan det sker ständigt en bedömning. 

1.6.5 Livsfrågor och livsåskådning 

I en rapport som heter Livet tillfrågas (Gem-rapport 7)  ges den vida förklaringen till att en 

livsfråga har vidare skilda innebörder för olika individer, och det blir en livsfråga först när 

den direkt har att göra med våra föreställningar ”av emotionell, normativ eller kognitiv art.”
68

 

Anledningen till att denna rapport ses som relevant är då läroplanen för grundskolans senare 

del tydligt begär att livsfrågor ska behandlas i undervisningen, blir det viktigt att tydliggöra 

kort vad en livsfråga är för någonting.  

 

En livsfråga är likaså ett uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser av vår 

omgivning, vår egen personlighet i relation till omgivningen och till tillvaron i helhet med 

fokus på anknytning till den egna personen. Då livsfrågor ger till följd till en behövlighet att 

bearbeta personliga upplevelser och tankar om livets grundvillkor kommer reflektionen allt 

mer i mittpunkten. Trots detta är det problematiska lika för oss alla då döden är en gemensam 

faktor som alla slutligen möter.  

 

I boken På spaning efter livets mening – om livsfrågor och livsåskådning hos äldre 

grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande, framkommer det att 

livsfrågor i sig kan vara både besvarade och obesvarade. De besvarade livsfrågorna är de med 

frågeställningar där man kan få information utifrån tillgänglig kunskap.  
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De obesvarbara är de frågor av den karaktär där inget givet bevisbart svar finns att tillgå 

exempelvis frågor om livets mening.
69

 En persons världsåskådning benämner summan av 

hennes mer eller mindre medvetandegjorda föreställningar. När det rör sig om begreppet 

’livsfråga’ förekommer emellertid flera olika förståelsenyanser som vilket relaterar till den 

religionsfilosofiska begreppsgenomgången och som även söker sig vidare fristående från den. 

Man kan förstå att en livsfråga är ”en början till” och ”ett uttryck för en persons 

världsåskådning.” Som jag förstår det menar de att livsfrågan både initierar och 

kommunicerar en människas världsåskådning. 

 

1.6.6 Sorg och död i skolan  

I boken Förbered barnen för livet med död och sorg i skolan framkommer det att tidigare dog 

folk vanligtvis i sina hem och döden sågs som någonting naturligt.  

Mestadels på grund av att döden inträffade i samband med ålderdom eller sjukdom. Det mest 

brådskande efter döden tog de anhöriga ansvar för. Efter det låg den döde kvar i några dagar. 

Under den tiden kunde alla som ville komma förbi och ta ett sista förväll av den avlidne. 

Även här stödjer Lindgren och Wallin att döden i fysisk form kommer vi inte kontakt med. Vi 

blir upplysta om det via massmedia. När ett dödsfall inträffar det vanligen att barn/ungdomar 

aldrig ställer frågar vilket är nödvändigt för vidare bearbetning.
70

 

 

Någonting som vi alla är medvetna om men inte gärna vill tala om är att livet förändras. Det 

går inte att alltid vara glad. Tids nog kommer alla bemöta lidande, sorg och död. Vid brister 

på omtanke, närhet, bekräftelse och uppmärksamhet kan individer råka illa ut och tilliten till 

dem omkring minskar. Det i sin tur kan försvåra möjligheten till djupare samtal om all 

existens. Skolans utbildning ska via personalen förmedla till ungdomarna om mänskliga 

värderingar och kulturer. Undervisningen bör läggas upp konsekvent, på ett sådant vis att 

förtroende fulla relationer skapas, vilket har sitt stöd i läroplanerna. Familjen liksom skolan 

utgör kärnan för en ung människas utveckling, socialisation och förståelse av omvärlden.
71

  

 

I boken döden en del av livet förklaras sorg på ett tydligt sätt, den som dör, går på sätt och vis 

ur tiden. De som har den långa vägen kvar att vandra är de efterlevande som lever kvar på 
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jorden. Desto större kärlek man gav till den som man förlorar, desto större blir också sorgen 

efter den. Ibland kan man önska att sorgen inte gjorde så pass ont som den gör, men det hade 

ungefärligt varit detsamma som att önska att man inte hade hållit av den som avlidit. Sorgen 

är på sätt och vis kärlekens baksida. Det enda sättet vi kan undvika sorg för att mista de vi 

håller kärt är att inte älska något/någon. Problematiken är att sorg då kan uppstå pga. 

ensamhet. All kärlek vi delar ut blir otroligt sårbar. Att ge sin kärlek till någon innebär alltid 

en risk att mista det. Sorgens väg är densamma oavsett religiös åskådning. Att tiden kan läka 

alla sår, stämmer det verkligen? Tiden kanske inte läker alla sår men kan lindra sorgen och få 

människor att leva med sina sår. Genom att vara med om sorgsna erfarenheter kan 

verkligheten fördjupa människors livssyn och insikt. Ingen undgår sorgen, alla blir vi tillslut 

drabbade.
72

 

1.6.7 Hur påverkar en livsändrande kris barn och ungdomar i skolan 

Under denna rubrik har jag valt att lyfta fram boken krispedagogik, då den ger en konkret 

förklaring till hur en livsändrande kris kan påverka våra elever i skolan. Vår kunskap om sorg 

och kriser inverkar på vårt sätt att bemöta andra.
73

  

 

Krishjälp ges som stöd till de grupper och individer som blivit drabbade av en krisartad 

situation. Genom erfarenheter och kunskap har man sett på situationer där man erbjuder tidig 

hjälp eftersom det påvisar mentala hälsovinster, i jämförelse med de situationer där det 

förekommer bristande hjälp eller ingen hjälp alls.
74

 En av de främsta forskarna har studerat 

hur upplevelserna rent fysiskt formar våra hjärnor.
75

 Det finns inget som är mer biologiskt än 

våra egna erfarenheter. Deras minne av erfarenheter lagras och stora delar av 

skräckupplevelsen påverkar relationer och tilliten till hela vuxenvärlden.
76

 Om det finns 

någonting som kännetecknar traumatiserade barn så är det att de påvisar problematik i att 

styra sina emotionella känslor till den pågående situationen. Rädslan och paniken tar övertaget 

och det förekommer flera yttre impulser som kan både oroa och provocera dem till kamp och 

flyktberedskap. Ett sätt att närma sig någon som upplever obehag efter en kritisk livshotande 

händelse är genom att nyttja språket.
77

  

                                                 
72

 Ljungman, Döden – en del av livet, 88-100. 
73

 Raundalen,  Magne och Schultz, Jon-Håkan. Krispedagogik. Uppl. 1:1. Poland. Studentlitteratur, 2007:9. 
74

 Raundalen och Schultz, Krispedagogik,14. 
75

 Ibid, Perry 1997. 
76

 Ibid, 18-19. 
77

 Ibid, 19. 



23 
 

Många barn och unga tvingas leva ensamma med sina känslor under kris hela skoldagen. När 

det gäller kollektiva kriser finns alltid hjälp närmare till hands. Problematiken uppstår då en 

kris drabbat en enskild individ som är i desperat behov av hjälp.
78

 Självmord bland barn och 

ungdomar är ett växande problem som inte får nog med uppmärksamhet. Det skall ses som 

naturligt för skolans anställda att vara öppna men trygga och gärna ta del av den kris som en 

elev drabbats av (om så är önskat).
79

  

Så tidigt som vid ett års ålder kan man se att familjens kultur färgar av sig. Förmågan att 

prova sig fram genom kopiering av de vuxnas språk och beteende sker ständigt under hela 

barndomen. I högstadiet prövas ungdomarna, då de skall utvecklas från ett beroende till att 

hitta en egen självständighet.  

I viss uträckning betyder det att ungdomarna är oemottagliga för de råd som de vuxna har att 

bidra med. Vid död och kris kommer beroendet efter de vuxna att öka återigen igen.
80

 Det 

man kan gör för att hjälpa barn och ungdomar genom en tung och krisartad period är att utgå 

ifrån den redan existerande och inneboende inlärningsförmågan. Förmågan av att dra lärdom 

utifrån den kris som uppstått, fokusering på någonting nytt samt undanröja de dåliga 

erfarenheterna. Det är viktigt att bygga på en ljus framtidstro, detta för att det blir fort 

ogynnsamt att leva i en kritisk livssituation.
81

  

 

Hur påverkar livsorienterande öden lärandet i skolan , och vad är 

krispedagogik? 

Begreppet krispedagogik åsyftar till att överföra de principer som man vet fungerar för 

terapin, de grundar sig på välkända och beprövade metoder från terapin som sedan har 

acklimatiserats efter en klassrumsmiljö. Genom att organisera undervisningssituationerna till 

ett positivt, konstruktivt lärande och genom att tillgodose elever som befinner sig i kris den 

sorts undervisning som de har rätt till.
82

 Ungdomars kris och deras inlärning är ett allsidigt 

tema. Det framkommer att en del hävdar sig genom att antyda att de som inte genomgått 

någon ”riktig kris” i sitt liv inte heller har fått några erfarenheter, kort sagt de har inte lärt sig 

någonting utan de har endast levt sitt liv på utsidan.  
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Hur stor krisens läropotential är beror på vilken sorts kris det är och för vem den inträffar. 

Gärna vill man understryka att barn och ungdomar ska lära sig och tampas med sina problem 

och erfarenheter med de vuxnas hjälp.
83

 

 

Det som är fastställt är att kriser och trauman kan ha en negativ inverkan för skolprestationer. 

Då menar man kriser som sker inom familjen, till exempel oväntade dödsfall, olyckor, 

sjukdom, skilsmässa mm. Det finns all anledning att påstå att obearbetade trauman och 

personliga kriser har en avgörande negativ effekt på oss. Något som ej har tillräckligt med 

belägg är de uppenbara negativa påverkningar man kan utsättas för efter en kris, som till 

exempel sömnproblem och mardrömmar. Vad skulle kunna vara bakomliggande orsak till att 

skolprestationer sjunker och påverkas negativt? Svaret är flertydigt och det finns mer än en 

förklaring till det.  

 

Exempelvis vet vi att en avgörande faktor för inlärning är vår minnesfunktion. Läsningen sker 

via automatik utan att information tas in och följderna blir då att den som nyligen läst inte 

minns vad som stod. Detta påverkas då en sämre koncentrationsförmåga uppstått. Har man ett 

överbelastat inre finns ingen energi över till skolans krav och uppgifter. Även sömnproblem 

rubbar elevers förmåga att minnas. Deras koncentration och kapacitet påverkas ogynnsamt.  

En viktig del för inlärning är motivationen, dess betydelse är signifikant och näst intill 

avgörande för all sorts inlärning i skolan. När livet blir meningslöst har skolan uppgiften att 

inge en lockande drivningskraft, genom att jobba för en positiv inlärningsmiljö där fokus 

läggs på förhållandena till klasskamraterna, relationerna till lärarna, trivseln och på 

uppmuntran. Kliniska undersökningar påvisar att vänlighet är underskattat. Då en elev tappar 

sina positiva förväntningar på sig själv (self-efficacy) blir inlärningen blockerad och ingen vet 

hur länge det förblir så. Det man vet är att det påverkar individens egen självbild negativt. Det 

bör då ses som allvarligt eftersom att det med tiden kan det utvecklas till en livsstil. Dilemmat 

är då att möjligheterna till att ge hjälp minskar. Vid förlust och sorg kommer också naturliga 

perioder av nedstämdhet och depressiva reaktioner, vilket i sin tur resulterar i en låg 

energinivå, energi för skolan och inlärning sållas då bort. En konsekvens av en kris är en 

minskad tro på framtiden. Det självklara antagandet som tidigare funnits om att nära och kära 

skall skydda en är nu borta. Dock saknas det en systematiserad forskning om detta.  
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Det finns dock starka skäl till att utgå ifrån att en framtidspessimism kommer stagnera 

människans mobilisering av energi. Det ger svårigheter i att kunna satsa mot nya, och 

framtida mål.
84

 Det är evident att dåliga skolprestationer påverkar självbilden negativt. 

Återuppbyggnaden av sin tro på sig själv och sin egen självbild måste ske stegvis, likande en 

trappa där vissa steg kommer att behövas byggas upp igen. Det som vi medlar till eleverna 

och det som vi samtalar om måste givetvis grunda sig från sanningsenlig fakta. Det primära 

skälet är att ge ungdomarna en så tydlig bild det går redan från början. Vilket görs för att det 

inte sedan skall uppkomma nya fakta, som kan tvinga dem att uppleva värre saker längre 

fram. Det är också viktigt att de får reda på dödsorsaken, om den är naturlig, skett via mord, 

olycka eller om självpåtagen.  Orsaken till att det är viktigt är för att reaktioner inom familjen 

inte blir obegripliga för dem som inte är informerade.
85

  

 

Lärare i skolan måste bedöma situationen och elevernas behov samt om det behövs 

bearbetning i klassrummet. Alla har vi olika syn på om man överhuvudtaget skall ta upp 

problematiken i klassen. Hur mycket tid skall då avsättas till det som kan ses som nödvändigt, 

trots att annat då blir lidande.
86

 

 

1.7 Disposition 

Det första kapitlet omfattar en inledning där en kort introduktion om ämnet lyfts fram, följt av 

studiens syfte, vilket är att undersöka hur ämnet döden tas upp i elevernas läroböcker inom 

religionskunskapen. Jag vill förmedla kunskap om vad läroböckerna berör om död och sorg. 

Frågor som jag vill få besvarade, följt av en beskrivning av olika metoder för att kunna 

fullfölja analyserna av läroböckerna. Hur arbetet är avgränsat, vilken hypotes grundar sig 

studien på samt en forskningsbakgrund. I kapitel två framhålls resultatet, de abrahamitiska 

religionernas syn på livet efter döden, läroböckerna presenteras samt dess resultat. 

Beskrivning om vad en beredskapsplan är för något och hur den kan hjälpa både syftet och 

resultatet. Under kapitel tre framkommer undersökningens analys, en komparativ analys.  I 

kapitel fyra får man en avslutande diskussion, man får veta om undersökningen gav svar på 

frågeställningarna. Avslutningsvis kommer slutord från författarinnan samt källförteckning. 
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2. Resultat 

2.1 De abrahamitiska religionernas syn på livet efter döden 

Ritualer och kulturella samlingar av normer kopplade till döden utövas olika beroende på 

kultur, tro, och geografiskt område. Då det är relevant att veta vad som berörs i läroböckerna i 

syfte av att kanske kunna få hjälp av de i att möta sorg.  

 

Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död 1 § 

Vid tillämpning av bestämmelser i lag eller annan författning som tillskriver en 

människas död rättslig betydelse skall gälla att en människa är död när hjärnans 

samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.
87

 

 

Hur döden tolkas går inte att göras via någon generalisering, lagen definierar död då en 

människas hjärna tappat samtliga funktioner, då det är omöjligt att återkalla en hjärnfunktion. 

Olika religiösa åskådningar har olika sätt att tolka döden och livet efter döden.  

 

Frågan om människan alltid har haft en tro på ett liv efter döden går naturligtvis inte att 

besvara. Men det som vi vet om är att det finns inget folk i historien som inte i någon sorts 

form haft föreställningar om ett liv efter döden. Genom att studera de gamla religionerna 

deras urkunder och andra efterlämnade dokument får vi en klar uppfattning om att en 

föreställning om ett liv efter detta fanns redan då. Gamla religioner som till exempel den 

egyptiska, den babyloniska den grekiska osv. Var som helst där man har en tro på livet efter 

döden, ägnar de en viss vård till de som dött. Genom att de begravs, och med dem skickas 

vissa ting med i graven. Gravgåvor kunde vara allt ifrån ett husdjur, verktyg, eller ting för 

välbehag som exempelvis tobak. Detta påvisar ett intresse och omsorg för de döda.
88

 

 

2.1.1 Judendomen 

Enligt en gammal rabbins allegori från 300-talet ha de flesta personer en bakåtvänd syn på 

livets början och slut.
89

 ”Så är världens gång: när en människa föds, gläds alla, men när hon 

dör, då sörjer alla.”
90

 Ingen kan veta vad som väntar exempelvis barnet på deras resa genom 

livet. När en människa levt och sedan dött i frid, då bör alla glädja sig.  
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Då har man insett att hon avslutat sin resa och lämnat efter sig en odödlig strålglans av gott 

namn.
91

 Enligt den judiska traditionen har varje barn till Adam och Eva i varje släktled ett 

inneboende värde i detta liv och livet efter döden. Denna inställning är en direkt konsekvens 

av Bibelns människosyn och leder raka vägen mot de två styrande principerna vilket 

bestämmer hur judiska föreskrifter, traditioner och seder kring dödsfall och sorg ska tillämpas 

i varje enskilt fall. Det viktigaste är inte födseln eller döden, utan det som betyder är resan 

mellan dessa två stationer dvs livet. Det var med största sannolikhet fariséerna som 

utvecklade idéerna om belöning och straff för individens handlingar på jorden samt om 

kroppens och själens återförening på domens dag, dessa var tankar som sedan kommer till att 

prägla judendomen i framtiden.
92

 

 

Detta tyder inte på att judendomen inte tror på livet efter döden. Judendomen har aldrig 

anammat någon dogmatisk tro om hur livet efter döden kommer att bli. Idéen om att döden är 

slutet på en människas själsliga existens tas som en självklarhet men då Gud vår skapare är 

barmhärtig och älskande behöver vi inte oroa oss.
93

  

 

Tron på livet efter döden 
Talmudrabbinerna enade med att kropp och själ är skilda anseenden: ”Människans själ 

kommer av himmelen och hennes kropp av jorden”. 

 

De tre vanligaste benämningarna på själen är nefesh, ruach och neshama, vilka ger uttryck åt 

olika perspektiv av det vi kallar själ.  

1. Nefesh syftar till blodet, livet och livskraften, vilket människan har gemensamt med 

djuren. Därför skall alla djur behandlas med respekt samt att deras blod inte skall 

användas till matlagning. 

2. Ruach betecknar själens rörlighet.  

3. Neshama påvisar det personliga väsendet och människans karaktär. De ansluter med 

människans egna psyke vilket gör att människan står högre än djuren och har därmed 

möjligheten att välja mellan goda eller onda handlingar.
94
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Den judiska tron lägger mest värde på livet vi lever på jorden. Trots den uppfattningen har de 

judiska lärda engagerat sig och ifrågasatt varför människan är tvungen att genomgå döden. 

Flera rabbinska dogmer sammanlänkar själva döden med det som Adam uträttade. Närmare 

bestämt de hävdar att döden blev ett straff som kom in till världen på grund av honom.
95

 

Vilket i sin tur leder till en vanlig uppfattning om att döden är en följd av folkets synder här 

på jorden. Värt att framhäva är att det också finns många andra tolkningar. Den judiska 

sedvänjan har aldrig klarlagt några läror om dödens uppkomst, utan den har accepterats som 

en andel av den sköna värld Gud har skapat. Får man leva ett långt liv ses det som något 

positivt, döden kommer för alla men man ska bekämpa den så länge man kan. Det finns inte 

framställda fasta trossatser om vad som inträffar efter döden.  

 

De äldre heliga skrifterna från israelisk tid utger information om att man trodde att de döda 

sov i dödsriket.
96

 En vanlig föreställning som förekom i stora delar av Mellanöstern utom 

Egypten var att man såg livet efter döden som en plats, ett skuggrike. Tron på att de gick att 

nå och att de hade någon form av existens efter döden. Arkeologiska fynd av nyttoföremål 

som hittats i israelitiska gravar kan rikta mot att man i folktron hoppades på ett mer aktivt liv i 

dödsriket. Grav dyrkan verkar ha funnits på många ställen, trots att det förekommer förbud 

mot det i Moseböckerna.
97

  

 

Föreställningar om en fysisk uppståndelse stöter man på först efter den babyloniska 

fångenskapen. Innan det ger bibelskrifter en bild av livet efter döden som en plats där man 

hamnar och befinner sig utom räckhåll för gud. Ungefär vid vår tidräkning börjar de lärda 

intressera sig för själva individen. Dess öde, döden och livet efter döden. Det formades en 

uppfattning om att människan består av en kropp och en odödlig själ. Uppfattningen om de 

dödas uppståndelse är sammankopplade med läran om belöning och straff. Under tidigare 

skeende var uppfattningen, att Guds straff och belöning skulle utlovas på joden. Men stegvis 

skapades tron att summan av en individs handlingar skulle visa sig i nästa liv. 

 

Det förklarade varför så många till synes onda människor fick leva ett lyckligt liv, medan de 

laglydiga och barmhärtiga fick lida.
98
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Ända sedan Gamla testamentets tid har de judiska anhängarna väntat på Messias. Han har fått 

välsignelse och är utvald av Gud, när han anländer till jorden kommer den förvandlas till ett 

gudsrike, där alla människor ska leva i fred och lycka. Det ska påminna om det paradis som 

Gud skapade för de två första människorna, Adam och Eva.
99

 Himlen nämns ofta som Edens 

lustgård, och en återkommande tanke är att de rättfärdiga får tillbringa livet med Tora studier.  

Idéen om en plats där de skyldiga får sina straff finns också. Man avvisar emellertid tanken på 

en evig undergång Groth menar att det snarare rör sig om en begränsad reningstid. Det antas 

vara elva månader som är max för reningstid. födelsen och slutar med döden är en av de 

grundläggande trosuppfattningarna inom den judiska religionen.
100

 Det kan man tydligt se om 

man läser en vers i Predikaren som antyder att ”Stoftet vänder åter till den jord det kommit 

ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.”
101

 Den judiska Bibeln är samma som de 

kristnas gamla testamente.
102

 Den första delen av Tanach heter Tora, vilket är hebreiska för 

lagen och läran där de fem Moseböckerna ingår i. Den andra delen är Neviim vilket är 

profeterna. Den tredje är Chetuvim vilket står för skrifterna. De judar som bekänner sig till 

judendomen tror på ett liv efter döden. I Tanach talar profeterna om en plats där det råder 

harmoni, likt gudsrike där det goda och lycka härskar. När Messias kommer ska allt bli 

verkligt det vackra paradiset som Eva och Adam levde i kommer åter komma till jorden. Det 

finns inte någon precis uppfattning av vad som kommer hända efter döden. Enligt den judiska 

tron kommer människan till en ny tillvaro efter jordelivet. De som ses som gemensamt med 

kristendomen är att individen kommer att stå till svars för sina handlingar. 

 

Inom rabbinsk tradition finns många olika uppfattningar om vilka som skall få del av världen 

efter döden samt vad som händer med de andra, dessa frågor belastar inte den vanlige judiska 

anhängaren.
103

 

Den rabbinska traditionen knyter också ihop idéerna om den framtida icke fysiska världen där 

kropp och själ kommer att återförenas inför domens dag.
104
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Men många judar säger att Guds paradis är någonting som vi själva ska ordna på jorden. 

Därför är det viktigt att vi alla lever på ett sådant sätt att detta sköna gudsrike kan bli 

verklighet.
105

 

 

2.1.2 Kristendomen 

Kristendomen har en särställning från de abrahamitiska religionerna när det kommer till 

gudssynen. Detta är känt som treenigheten, det finns tre personer i gudomen fadern, sonen och 

den heliga anden. Läran om treenigheten grundar sig i att alla har de samma substans med lika 

mycket gudom, samtidigt som de är skilda från varandra och därmed uppträder var för sig 

med en egen vilja.
106

 Den troende har direkt kontakt och upplevelsen blir verklig med Kristus 

för den som är fullt hängiven i de kristna riterna exempelvis nattvarden. När de äter brödet 

och dricker det röda vinet som symboliserar Kristi kropp och blod till minne av Kristus 

offerdöd. Offerdöden påvisar att Kristi har en betydande signifikant ställning i den kristna 

religionens tro och lära.
107

  

 

Det finns ett djupare symboliskt innehåll i två plan. Budskapet om Kristus samt om själens 

väg till Gud. Tredelningen i treenigheten ligger i linje med skillnaden mellan kropp, själ och 

ande.
108

 I den tidiga kyrkan medverkade Augustinus
109

 till att upprätta en fast åtskillnad 

mellan de båda slagen av synd. Det han kom fram till var att mindre allvarliga och enklare 

synder inte kommer bryta upp själens förbindelse med Gud.
110

 Inom den äldsta 

kristendomsuppfattningen fanns det en spänning mellan två olika föreställningar om vad som 

blir verklighet med den unika människan efter döden. I evangelierna stöter man oftast på ett 

eskatologiskt perspektiv. Ena föreställningen grundar sig i tron på att Kristi återkomst 

kommer ge nytt liv till de människor som är begravda, och till dem ges evigt liv hos Gud.  

Den andra föreställningens syn tolkas från Paulus brev, där det framkommer att när döden 

inträffat kommer själen lämna kroppen och återgå till sitt eviga mål i form av himmelen. 

 

Under det andra århundradet började iden om Kristi återkomst att försvagas och 

föreställningarna om själens väg till gud efter döden tog överhand. Själens väg till Gud 
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tolkades som en riskabel väg, vilket endast kunde fullföljas av den som var rättfärdig och 

troende in i själen. Dem som inte var hängiven och troende skulle gå vilse längst vägen. De 

närmaste anhöriga till den avlidne hade en skyldighet att i sina böner be om hjälp för den 

avlidnes själ så att den kan komma fram till sitt slutmål.
111

 

 

Tron på livet efter döden 

I bibeln kan man läsa: ”Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och 

barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.”
112

 

 

Av citatet får vi veta att genom tro får vi evigt liv och behöver inte frukta döden, då fortsatt 

liv väntar efter dödens inträffande. Vad menas egentligen med evigt liv? Evigt liv är väl att få 

komma till paradiset efter döden i ett saligt tillstånd där man får stanna för alltid? För många 

kristna har detta varit det självklara svaret vilket har skänkt tröst och trygghet i en 

olycksbådande och osäker tillvaro.  Bibeln har en förskönad bild av paradiset efter döden där 

skaror och änglar med vita kläder spelar och sjunger för Guds ära. Jerusalem skall en gång 

framträda med pärleportar och gator av guld. Då kan man se framför sig en väg som de alla 

döda måste vandra upp till himmelens port. Där man möter Petrus som släpper förbi de goda 

in till himmelen, medan de onda hamnar nere i helvetet.
113

 Denna syn påvisar vilka problem 

som en förenklad uppfattning om livet efter döden kan leda till. Vad menar man med en 

evighet? Begreppet evig kan ha minst två olika betydelser. Det kan vara att någonting som 

står utanför tiden, alltså ett läge där tiden inte existerar dvs. tiden som vi förstår den finns inte. 

Något som vi människor aldrig kommer ha full förståelse för. En evighet kan således betyda 

ett tillstånd eller en tillvaro där alla förutsättningar är så annorlunda att tid inte längre finns, 

därav uttrycket en avliden person har gått ur tiden.  

 

Men evighet kan också avse en oändlig tid, och så kan det ofta uppfattas när man talar om 

evigt liv. Då finns fortfarande tiden men den existerar helt utan gräns. Kan man koppla 

samman de båda betydelserna, evig tid som frånvaro och en evig tid som oändlig tid? Man 

kan tolka evigt liv som ett liv utan slutpunkt, ett liv som inte har de begränsningar som finns 
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här på jorden. Då innebär det ett fullkomligt liv. Gud är fullkomlig, och evigt liv är 

följaktligen ett liv i gemenskap med Gud.
114

 

 

Att leva sitt liv som kristen gör man inte för att bli belönad, utan för att det är ett värdigt och 

meningsfullt liv. Det är en belöning i sig. De människor som konverterar sig på dödsbädden 

har därför gått miste om något värdefullt. De kanske anser att syndaren har haft ett roligare liv 

än den som försökt leva efter Guds vilja. Men så ser inte Jesus på det och kanske inte den som 

syndat heller.  Här kan det komma in tankar som ligger långt från vad Jesus menade. Det går 

inte att betala för att få ett liv hos Gud efter döden. Livet med Gud skänks av nåd eftersom att 

man själv vill ha det och tycker att det är värdefullt. Jesus sade: Döm inte för att ni inte skall 

bli dömda!  Även på Jesus tid sade han att man efter döden kom till ett dödsrike vilket kunde 

vara mer eller mindre trivsamt. Det trivsamma dödsriket kallades för paradiset, det andra för 

Gehenna. I dödsriket fick man stanna tills jorden skulle gå under. När det skulle ske väntade 

den slutliga domen. Allt de onda skulle förintas och en ny värld skapas, utan något ont. Dit 

fick alla anlända som hade sökt sig till det goda under sitt liv på jorden. Den innebär då att det 

finns ett mellantillstånd mellan den enskildes död och den slutgiltiga domen.
115

 

 

Dödens gåta  

Cecilia Wikström är präst i den svenska kyrkan hon har också suttit som riksledarmot för 

folkpartiet och föreläser ofta om krishanteringsfrågor. Som begravningspräst har hon 

oräkneligt många gånger läst samma bön.
116

 

Du gav honom livet, ta emot honom i din vård.  

Ge honom för din kärleks skull en glädjerik uppståndelse.
117

 

Då jorden har en stor symbolisk betydelse har hon alltid tagit upp en handfull jord och lagt på 

kistan, hon menar att tanken kring jord är livets avskeds och hoppets djupaste symboler.  

Alla begravningsceremonier kan se olika ut. För henne betyder det främst att visa att det inte 

är farligt att vidröra jorden som symboliserar slutet på våra liv på jorden.  

När vi väl möter döden kommer vi leva vidare genom våra anhöriga och våra vänner. Vårat 

liv blir till bilder och minnen som dem vi hade omkring oss för vidare. När vi talar om den 

personen som dött genom att dela minnen och bilder kommer de leva kvar i någon mening.
118
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Jesus som besegrade dödens makter har gett en verklig erfarenhet till de kristna och dess 

ritualer har olika innebörd. Exempelvis att den som genomför dop, blir befriad från synd och 

död för att bli född på nytt. Nattvarden skall i sin tur bevara den döptes nyvunna identitet, 

genom att äta Kristi kött och dricka hans blod blir man ständigt delaktig i Guds offerhandling 

för människornas skull.
119

 

 

Vad säger Bibeln? 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom djupet täcktes av 

mörker och en gudsvind svepte fram över natten.
120

 

 

I första Moseboken kan man läsa att det var gud som skapade himmelen och jorden. Innan 

Gud beslöt sig för att skapa ljus, vatten, jord mm. var jorden täckt av mörker. Enligt Bibeln är 

gud skaparen till allt. 

Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande 

vet heller vad som finns i Gud.
121

 

 

Här i stycket påstås människan ha en egen ande, det är då någonting som inte går att ta på 

eller se, men det finns inom oss. Gud har sin egen ande. (treenigheten)  

Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som 

hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras han som herren Jesus skall 

dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den 

Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under 

och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju 

inte velat ta emot den kärlek till sanning som kunde ha räddat dem.
122

 

 

Detta stycke kommer från det andra Thessalonikerbrevet en hälsning från Paulus, Silvanus 

och Thimotheos till församlingen i Thessalonike. Det här visar att i Bibeln står det klart och 

tydligt om gott och ont.  

 

Det målas upp tydligt då de beskriver att de laglösa endast är påverkade av Satan och att Jesus 

själv skall dräpa dem. Det finns en Gud och Satan som drar människor till det laglösas sida.  
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2.1.3 Islam 

Islams grundläggande uppfattning bygger på tron på den ende guden Allah, samt på den 

yttersta domen. Där de onda hamnar i den eviga helveteselden och de goda människorna får 

bli en del av paradiset efter döden.
123

 Muslimernas grundläggande tro ligger på uppenbarelsen 

som livets bruksanvisning. Gud har skapat människan och gett livet som en gåva. Gåvan ger 

människorna i sin tur möjligheter där de både kan välja rätt och fel. Dessa olika val kan få 

följder till mer lidande och sorg än glädje. Därav har människan blivit given en 

bruksanvisning från gud som hjälp. De troende kan se sin egen religion som en manual, som 

stöd och hjälp att leva livet på rätt sätt.
124

 

 
Tron på livet efter döden 

En döende muslim skall få hjälp att uttala trosbekännelsen som sina sista ord, finns inte de 

möjligheterna på grund av omständigheterna skall orden viskas i hans/hennes öra. När döden 

inträtt skall den avlidnes ögon slutas och munnen stängas samt att fötterna skall fästas ihop. 

Tvättningen skall helst utföras av samkönad (som den avlidne). Då inte vatten får komma in i 

öppningarna på kroppen täpps de för. Slutligen sveps den döde i flera lager likt en 

liksvepning. Efter en bönestund i moskén eller den dödes hem förs liket till gravplatsen. En 

begravning skall ske inom 24 timmar från att döden inträffat, ofta sveps den döde in och 

huvudet vänds mot Mekka.
125

  

Människan är lätt påverkad av omgivningen, vi vet till exempel om att mediciner kan ha en 

lugnande effekt och att alkohol och droger påverkar hjärnan och därmed människans val och 

uppförande. Den fysiska naturen har också en effekt på vår själ. Effekten kan ha mer eller 

mindre inflytande, det beror helt på om människa ger efter eller kämpar emot den. En viktig 

aspekt är att vara medveten om att det finns en relation mellan anden och de fysiska 

elementeten. Ofrånkomligt påverkar de varandra.  

Allahs budbärare vägledde människan i rätt riktning som hjälp i hur man kan hantera kampen 

mellan kroppen och människans grundläggande jaget och anden.
126
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Vad säger Koranen om livet efter döden?  

Värt att nämna är då man talar om Koranen avser man alltid originaltexten som är på arabiska, 

alltså olika översättningar från Koranen anses inte som den rätta. Anhängare till islam påvisar 

att det är en åtskillnad. Jag använder mig av Koranens budskap vilket författaren Mohammed 

Knut Bernström valt att uppkalla sin översättning till "Koranens Budskap" Det är inte tillåtet 

för en person att tyda Koranen utan kunskap. Jag skriver därför endast en tolkning från mig 

som lärarkandidat. Oavsett om jag väljer att skriva, ”de säger”, ”Koranen” osv. hänvisar jag 

det till min egen uppfattning av Koranens budskap.  

 

Det finns inget liv utom livet på jorden. Några [av oss] och några lever [vidare] och 

enbart tiden förintar oss.” och när någon läser Våra klara budskap högt för dem, kan de 

inte finna något annat att säga än: Låt då våra förfäder stiga fram, om det ni säger är 

sant.”
127

  

 

Gud har sin egen plan för alla ting, varje människa kommer bli belönad eller bestraffad av 

Gud i överensstämmelse med sina egna handlingar, om de varit goda eller onda gärningar. 

Den förklaring som Koranen ger beträffande nödvändigheten av ett liv efter detta är 

densamma som människans moraliska medvetande kräver. Skulle det inte finnas något liv 

efter jordelivet blir hela konceptet att dyrka en gud irrelevant. Om man tror på en gud måste 

svar finnas. En Gud kan inte skapa allt och sen bara strunta i dess öde. Gud skall vara rättvis. 

Straff skall utges till de tyranner som begått brott. Människan har en mycket kort livslängd på 

denna jord, och denna fysiska värld är inte heller evig. Så bestraffningar eller belöningar som 

står i rättvisans namn är inte upp till oss att avgöra.  

I Koranen läggs tung vikt på att Domens dag kommer. Då kommer Gud att besluta om varje 

individs handlingar väger för det goda eller det onda. 

Men de som förnekar sanningen säger: ”Den yttersta stunden drabbar oss aldrig!” Säg” Vid 

min herre! Helt visst skall den drabba er! Vid honom som vet allt som är dolt [för människor 

skall den drabba er]!” Ingenting i himmelen eller på jorden, [även om de bara har] ett 

stoftkorns vikt, undgår honom ingenting finns, vare sig mindre eller större än detta, som 

saknas i [Guds] öppna bok, för att han skall belöna dem som tror och lever som rättskaffens 

[människor]; dem väntar syndernas förlåtelse och en frikostig belöning. Men de som 

motarbetar Våra budskap och framställer dem som betydelselösa får se fram mot ett svidande 

bittert straff.
128
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Uppståndelsens dag kommer att bli den dag då Guds rättvisa och nåd till fullo kommer att 

visas. Gud kommer att visa sin barmhärtighet och sin godhet mot dem som led för Guds sak 

under jordelivet och trodde att evig himmel väntade dem. Men de som utnyttjade Guds gåvor 

och inte brydde sig om det tillkommande livet kommer att hamna i ett ytterst eländigt 

tillstånd.  

Kan den som Vi har lovat det [högsta] goda, ett löfte som han får se uppfyllt [vid 

uppståndelsen], jämföras med den som Vi skänkt jordisk glädje men som på Uppståndelsens 

dag skall höras till dem som radas upp [för att straffas].?
129

 
 

Det koranen också talar om för oss är att det liv som vi lever på jorden egentligen endast är en 

förberedelse, för det eviga livet som kommer efter döden. De människor som är i förnekelse 

med det kommer istället att bli förslavade av sina egna begär och passioner. De individerna 

kommer också till insikt med det men inte förrän de ligger inför sin egen död. Då de chanslös 

önskar ytterligare en till möjlighet för att kunna göra rätt i den fysiska världen. Individerna 

hamnar antingen i det eviga eländet eller i det lycksaliga paradiset som den uppriktigt 

troendes belöning blir, skildras tydligt. 

 

 [DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner 

dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja låt mig få återvända [till livet], 

så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad han säger är ord [utan 

mening]. Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den 

dag då de kallas till nytt liv. Den dag då basunen ljuder skall inga släktskapsband bestå mellan 

dem och de kommer inte att fråga efter varandra. Vinnarna är de vars [goda handlingar] väger 

tungt i vågskålen, och de vars [goda handlingar] väger lätt i vågskålen är förlorarna som har 

förverkat sina själar; de ska förbli i helvetet till evig tid. Där skall deras ansikten svedas av 

Elden och deras anletsdrag förvridas i en grimas [av smärta].
130

 

 

Genom att lägga sin fulla tro på livet efter döden kommer man att garanteras framgång i 

nästkommande liv. Det i sin tur ger lycka och frid i det jordligalivet, genom att göra 

människorna mer ansvariga och plikttrogna i alla sina trosuppfattningar.  

                                                 
129

  Koranens budskap, 678. 28:61. 
130

  Koranens budskap, 598. 23:99-104. 



37 
 

2.2 Presentation av läroböckerna  

Läroböcker skulle kunna användas som en idébank vilket ger lärare någonting att utgå ifrån. 

Användandet av läroböcker kan ge mer underlag till diskussioner i klassrummet. Man kan 

även låta sina egna elever hämta inspiration från läroböckerna till uppgifter som ges. 

Läroböcker används ofta som en utgångspunkt till själva undervisningen.
131

  

 

Jag har valt att analysera läroböcker som är skapade för grundskolans senare del 7-9.
132

 

Böckerna är valda noggrant och väl anpassade för den nya läroplanen 2011. (LGR11) Många 

skolor har inte ekonomin att beställa nya böcker särskilt ofta och läromedlet ute på plats 

hänger ofta tyvärr inte med de nya läroplanerna som kommer ut. Då många skolor idag 

fortfarande använder sig utav äldre läromedel ingick även några av de äldre läroböcker i 

undersökningen. Böckerna jag valt till min undersökning presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 1: Undersökningsmaterialet 
 

Läroplan Lpo94 Lgr 11 

1 Berlin, Ingrid och Ring, Börje. 

Religion ämnesoken. Uppl. 1. 

Nacka. Almquvist och Wiksel, 2003. 

Högberg, Ole, Isaksson, David och 

Sundqvist, Mats. Prio S Religion. Uppl. 

1. Stockholm. Sanoma utbildnig, 2014. 

2 Berlin, Ingrid och Ring, Börje. 

Religion Maxi. Uppl 2. Stockholm. 

Liber, 2009. 

Ring, Börje. Religion helt enkelt. Uppl. 

1. Stockholm. Liber, 2012. 

3 Falkevall, Björn, Thor, Annika, 

Wälwarmegård, Ewa. Religion 

människor och tro. Uppl. 1. Örebro. 

Almquvist och Wiksel, 2003. 

Molund, Mats och Sjöbäck, Karin. 

Religion A åk 7-9. Uppl. 3:2 Malmö. 

Interskolförlag AB, 2013. 

4 Göth, Lennart och Lycken, Katarina. 

Grundbok religion för 

grundskolans senare del. Uppl. 1. 

Viborg. Natur och kultur, 2007. 

Molund, Mats. Religion B åk 7-9. Uppl. 

3:2 Malmö. Interskolförlag AB, 2012. 
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= behandlas i eget kapitel/stycke i boken som       

inte tillfaller under någon särskild religiös 

åskådning. 

Det finns olika teman som jag valt ut i förhand, som jag vill lägga fokusen på för att 

undersöka om läroböckerna kan ge svar på mina frågor. Dessa är: 

1. Begravning  5.   Himmel/Paradis 

2. Död   6.   Själ 

3. Gud  7.   Sorg 

4. Helvete  8.   Yttersta dagen 

 

2.2.1 De abrahamitiska religionerna i läroböckerna 

För att få en helhetsbild av sidantalet mellan de olika delarna och böckerna har jag framställt 

ännu en tabell. Där det tydligt framkommer sidantalets skillnad mellan de olika religionerna i 

respektive bok. Skolans mål är att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

har ”fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt 

fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken”.
133

  

2.2.2. Resultat 

J = Judendomen   

K  = Kristendomen  †               

I  = Islam  

Tabell 2: Undersökningens resultat 
 

Lpo94 

 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

94.1 J     

K     † 
I     

 

† 
 

 

† 
 

  

† 
 

   

† 
 

94.2 J      

K     † 
I    

 

† 
 

 

† 
 

 

† 
 

 

† 
 

   

† 
 

94.3 J 

K 

I 

 

† 

 

† 
 

 

† 
 

 

 

 

   

94.4 J 

K     † 

I 

 

† 

 

† 

  

† 
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Lgr11 

 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

11.1 J       

K      † 

I 

 

† 

 

† 
 

  

† 

 

† 

  

11.2 J 

K 

I 

 

† 

 

† 
 

  

† 

   

11.3 J 

K 

 

*1 

 

† 
 

 

 

† 
 

 

 

† 
 

 

 

† 
 

   

† 
 

11.4 *2 

 

I 

  

 

     

*1 Islam behandlas ej i A-boken 

*2 Judendomen och kristendomen behandlas ej i B-boken. 

 

Av de fyra böckerna som tillverkades under den förgångna läroplanen kan man se en stor 

skillnad från de ”nyare” läroböckerna. Jag stödjer inte att jag kommer att finna någon generell 

uppfattning eller sanning i min undersökning. Det är undersökningens mål att skapa en bild av om 

läroböckerna som analyseras tar upp om de förbestämda begreppen.  

2.2.3 Resultat för läroböcker utgivna till läroplanen 1994. (Lpo94) 

2.2.3.1 Lärobok 1. Religion ämnesoken.  

Tidslinje och inledning i början. Boken innehåller bilder på varje sida och till passande 

stycke. Denna lärobok har en särställning då det är den enda som under undersökningen har 

fler sidor tillfallande judendomskapitlet än kristendomen. Dock finns det samlade sidor till 

alla tre abrahamitiska religionerna i början av boken. Det finns uppgifter, frågor till texten, 

arbeta med texten samt frågor som ger möjlighet till att arbeta vidare. Sammanfattningsrutor 

förekommer efter ett par sidor.  

 

För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J      

K     † 
I     

 

† 
 

 

† 
 

  

† 
 

   

† 
 

 

Begravning nämns i alla religioner dock är det kort sammanfattat i fem meningar där det 

framkommer, vilken begravningsplats, ceremonin och bön.  
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Döden nämns i aktuella högtider samt under begravningsstycket. Gud nämns flera gånger i 

alla kapitel och under alla högtider. I denna bok beskrivs aldrig helvetet, själen eller sorg och 

den yttersta dagen nämns bara i kristendomskapitlet. 

 

2.2.3.2. Lärobok 2. Religion Maxi.  

Likt den första boken finns en tidslinje och inledning i början. Boken innehåller 

genomsnittligt med bilder för att vara en lärobok. Då det är samma författare till denna 

lärobok samt 2.2.3.1 ser man att det är samma stil och upplägg. Även här finns det uppgifter, 

frågor till texten, arbeta med texten samt frågor som ger möjlighet till att arbeta vidare. 

Sammanfattningsrutor förekommer efter ett par sidor. 

 

För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J      

K     † 
I    

 

† 
 

 

† 
 

 

† 
 

 

† 
 

   

† 
 

 

Begravning tas upp under en egen rubrik med sex meningar inom judendomen, åtta meningar 

för kristendomen och fyra meningar för islam. Döden nämns i samband med 

begravningsstycket. Gud är bland det mest centrala och förekommer ständigt. Helvetet och 

himmelen tas upp under en egen rubrik, ”vad är himmel och vad är helvete”? Helvete nämns 

också under en underrubrik ”ordet helvete finns inte i Bibeln”. Beskrivningen tar upp det nya 

testamentets syn på helvete och himmelen. Men inte i judendomskapitlet där nämns varken 

helvetet eller himmelen. Själ och sorg är inget som nämns och den yttersta dagen tas upp i 

både kristendomen och islam men inte judendomen. 

 

2.2.3.3 Lärobok 3.Religion människor och tro. 

Läroboken har tio sidor per kapitel, med en luftig text och många bilder. Efter varje kapitel 

finns det två sidor med frågor. Frågor till texten, fundera mera och sök vidare på egen hand.  
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För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J 

K 

I 

 

† 

 

† 
 

 

† 
 

 

 

 

   

 

            = behandlas i eget kapitel/stycke i boken som inte tillfaller under någon särskild 

religiös åskådning.  

 

Både begravning och sorg tas upp i enskilda kapitel som inte tillfaller under de abrahamitiska 

religionernas egna kapitel. Under kapitlet människan, livet och döden tar boken upp om livets 

slut, rädslan inför döden, döden förr och nu, begravning, reaktioner när någon dött och finns 

det liv efter döden. Död nämns i kristendomen under rubriken Räddningen ” Att gå under 

innebär att dö och försvinna för alltid. Kristna anser att tron på Jesus kan rädda människor till 

ett liv efter döden”
134

 samt under högtiden påsk, ” Jesus uppståndelse för de kristna uppfattas 

som beviset för att Gud har kraften att besegra det onda och att det är möjligt för människor 

att få evigt liv. För den som tror på Jesus är döden inte slutstationen”.
135

 Gud tas upp i alla 

kapitel. Helvete nämns endast i kristendomen ur ett citat från Bergspredikan ”det är bättre för 

dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet.”
136

 Himmelen i 

islam berörs när de beskriver legenden om Muhammeds himmelsfärd.
137

  Själen berörs inte 

och den yttersta dagen tas inte heller upp. 

 

2.2.3.4. Lärobok 4. Grundbok religion för grundskolans senare del. 

Uppfattas som mycket text, välfyllda kapitel och stycken. Mer brödtext än de övriga tre med 

många bilder. Alla kapitlens början är uppbyggda på olika intervjuer till ungdomar som är 

troende till de olika abrahamitiska religionerna.  
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För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J 

K     † 

I 

 

† 

 

† 

  

† 

   

 

Begravning nämns endast i kapitlet om kristendomen och endast en gång om Jesus ”Hans 

döda kropp lades i en klippgrav nära avrättningsplatsen”. 
138

  döden nämns flertalet gånger 

men endast i kristendomens del, om Jesus död och dess påverkan för människors liv och död. 

Gud förkommer i alla kapitel varav helvete inte i något. Himmel tas upp i kristendomen och 

islam men inte i judendomen. Själen och sorg är inget boken behandlar och den yttersta dagen 

avhandlas i kapitlet om islam. 

2.2.4 Resultat för läroböcker utgivna till läroplanen 2011. (Lgr 11) 

2.2.4.1 Lärobok 1. Prio S Religion. 

Många rubriker, med välfyllda stycken, färgglada och passande mängd bilder. Historisk 

tidslinje förekommer på två sidor som detaljerat målar upp händelser och årtal. I slutet av 

varje kapitel finns en ruta med tio frågor till texten som eleverna kan jobba med. 

 

För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J       

K      † 

I 

 

† 

 

† 
 

  

† 

 

† 

  

 

Under en egen rubrik tas begravning upp under åtta till tolv meningar vilket upprepas i alla 

kapitlet. Döden nämns likaså flertalet gånger. Gud ses som det centrala och förekommer 

därför i alla delarna. Helvetet, och himmelen nämns i en mening i judendomskapitlet i samma 

mening nämns själen. ”Efter döden lever själen vidare, men tillvaron är inte uppdelad i 

himmel eller helvete”. Himmelen berörs i alla de abrahamitiska religionerna.  

Själen nämns också i kristendomskapitlet ”du skall älska din herre, din Gud, av hela ditt hjärta 

och med hela din själ”.
139

 Sorg kommer aldrig på tal och den yttersta dagen nämns endast i 

islam.
 
 

                                                 
138

 Göth och Lycken, Grundbok religion för grundskolans senare del, 168. 
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2.2.4.2. Lärobok 2. Religion helt enkelt. 

Varje kapitel börjar med en kort inledning samt en ruta där det avslöjas vad kapitlet 

behandlar. Varje kapitel har ca 5 delar, och i slutet av varje kapitel finns en ruta där det står 

”minns du?”. I slutet på sista delen är det en ordlista med ”ord att kunna”.  

 

Judendomen och islam har ungefär lika mycket utrymme i boken och kristendomen har tio 

sidor mer. Mycket fakta är i punktform samt numrerat. Rimlig mängd bilder för att vara en 

lärobok, rutor med frågor som hänvisar till att fundera på efter man läst en sida eller ett 

stycke. 

 

För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J 

K 

I 

 

   † 

 

† 
 

  

† 

   

 

Begravning och döden nämns i samma mening i kapitlet om islam. ”Familjer samlas och äter 

god mat, ger varandra presenter och många besöker begravningsplatser för att hedra de 

döda.”
140

 Det är allt som nämns om begravning och de döda. Döden i kristendomen ”Jesus 

dömdes till döden”. Varken begravning eller döden lyfts upp i judendomskapitlet. Helvetet 

nämns inte alls, himmelen kommer upp i kristendomskapitel. Själ och sorg är inget läroboken 

behandlar inte heller den yttersta dagen nämns. 

 

2.2.4.3 Lärobok 3. Religion A åk 7-9. 

Trettiotre sidor behandlar både judendomen och kristendomen. Men efter det blir det en stor 

sid skillnad mellan de två religionerna. Judendomen tar 9 sidor och kristendomen tar 97 sidor.  

 

Dessa två sista läroböcker är delade och behandlar endast judendomen och kristendomen i A-

boken. Sedan i B-boken behandlas islam, buddhismen och hinduismen. Boken är väl 

balanserad mellan bilder och textstycken. I slutet av kapitlet kommer en sida med rutor 

”minns du” där det finns 25-30 frågor. 

 

                                                                                                                                                         
139

 Högberg, Isaksson, och Sundqvist, Prio S Religion, 182. (Judendomskapitlet och s. 213 kristendomskapitlet) 
140

 Ring, Religion helt enkelt,141. 
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För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

J       

K       

I       1* 

 

† 

 

 

† 
 

 

† 

 

 

† 

 

 

 

  

† 

       1* Islam behandlas ej i A-boken. 

Begravning nämns inte. Döden i judendomen nämns i två meningar och själen i en. ”den 

vanliga tron är vid kroppens död släpps själen fri för att på något sätt återvända till Gud. Vad 

som väntar efter döden har inget öga sett, tilläggs det ofta.” 
141

 I kristendomen nämns döden i 

samband med Jesus, Gud är det centrala i bägge kapitälerna, berörs därför i båda. Helvetet, 

himmelen och den yttersta dagen/domens dag kan man också läsa om i kristendomens avsnitt, 

även djävulen tas upp.
142

 

 

2.2.4.1 Lärobok 4. Religion B åk 7-9.  

Då B-boken är uppföljaren och fortsättningen på A-boken är deras upplägg och stil identiska. 

Många rubriker, textstycken, välanpassade bilder till textmängden. Islams kapitel är beskrivet 

på 27 sidor. I slutet av kapitlet kommer en sida med rutor ”minns du” där det finns 25-30 

frågor. 

 

För illustrationens skull är här utdrag från tabell 2: Undersökningens resultat. 

Begravning Död Gud Helvetet Himmel/Paradis Själ Sorg Yttersta 

dagen 

        2* 

I 

  

 

 

     

       2* Judendomen och kristendomen behandlas ej i B-boken. 

 

Döden nämns under rubriken församlingen och familjen där de skriver att mord bestraffas 

med dödsstraff eller böter, likaså otrohet skulle bestraffas med spöstraff eller döden.
143

  

Nästa gång döden nämns är det i upprepning. Döden nämns också när Muhammeds död 

beskrivs. Helvetet och himmelen framkommer som en fråga i läroboken, ”ska du belönas i 

himmelen eller straffas i helvetet? ”  

                                                 
141

 Molund och Sjöbäck, Religion A åk 7-9, 63. 
142

 Ibid, 83. 
143

 Molund, Religion B åk 7-9, 26. 
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Gud är med flertalet gånger.  Helvetet dyker upp flera gånger ”för den som ser tillbaka på ett 

själviskt och ogudaktigt liv återstår bara en sak: Helvetet!”
144

  Det går att läsa om vägen till 

paradiset, ”nyckeln till paradiset är kärleken till de små och fattiga.”
145

 Själen nämns under 

rubriken ”själen ska hålla livet ut” där en tjej blivit intervjuad och berättar att de som skadar 

kroppen skadar också själen. Sorg är inget som boken valt att lägga fokus på. Den yttersta 

dagen /domens dag beskrivs genom en kopiering ur Koranen sura 81 om domedagshotet.  

2.2.5 Komparativ analys 

Då det framkommer tydligt i den nuvarande läroplanen att västerländska kulturarvet är viktigt, 

framkommer likaså i antalet sidor i respektive kapitel i läroböckerna. Det intressanta med 

denna tabell är hur vida sidantalet utkristalliserar sig i läroböckerna och hur mycket plats de 

olika religionerna tillägnas i läromedlen. Här kan man tydligt urskilja en klyfta i hur mycket 

plats de olika religionerna får ta. 

2.2.5.1  De abrahamitiska religionernas utrymme i läroböckerna i förhållande till 
läroplanen 
 

Tabell 3: Kapitel och dess sidantal 146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                 
144

 Molund, Religion B åk 7-9, 21. 
145

 Molund, Religion B åk 7-9, 22. 
146

 För att ta reda på vilken lärobok se över Tabell 1. 

Lpo94 Antal sidor per 

kapitel 

 

94.1 

 

J, 42 

K, 32 

I, 34 

 

94.2 

 

J, 26 

K, 56 

I, 32 

 

94.3 

 

J, 10  (1 sida med 

K, 10 jämförande           

I, 10   uppgifter) 

 

94.4 

 

J, 30 

K, 33 

I, 31 

Lgr11 Antal sidor per 

kapitel 

 

11.1 

 

J, 25 

K, 32 

I, 31 

 

11.2 

 

J, 29 

K, 37 

I, 27 

 

11.3 

 

33 sidor behandlar både 

Judendomen och Kristendomen. 

J, 9 

K, 97 

 

11.4 

 

I, 27 
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De abrahamitiska religionernas utrymme i läroböckerna till läroplanen 

1994. (Lpo94)  

Om vi tittar på första boken som faller under 1994 års läroplan 94.1
147

 kan man se att den 

religion som fått mest utrymme är judendomen, följt av islam sedan kristendomen. Det är en 

urskiljning från majoriteten av de resterande läroböckerna. Ser man sedan på boken 94.2 får 

judendomen 26 sidor medan kristendomen har fått 56 sidor, nästan dubbelt så mycket 

utrymme. Islam har 32 sidor och hamnar mittemellan. Judendomen får i de följande 

läroböckerna en mindre plats. Likvärt kan man se i 94.3 där alla kapitel om de abrahamitiska 

religionerna tillägnas lika många sidor.  

 

Sista boken för den äldre läroplanen påvisar också en jämn fördelning mellan de olika 

kapitlen. Huruvida det västerländska kulturarvet framkommer mer eller mindre går endast att 

se på en av läroböckerna och det är 94.2 där kristendomen har fått betydligt mer plats än de 

övriga religionerna. 

 

De abrahamitiska religionernas utrymme i läroböckerna till läroplanen 

2011. (Lgr11)  

Om vi tittar på den andra boken som faller under 2011 års läroplan 11.1
148

 kan man se at den 

religion som har mest utrymme är kristendomen följt av islam sedan judendomen. I den andra 

boken 11.2 har kristendomen mest plats men sedan kommer judendomen sist islam.  

 

Den tredje boken 11.3 är en A-bok och behandlar därför endast judendomen och 

kristendomen. Där är det en stor klyfta mellan de olika kapitlen, 33 sidor behandlar båda 

religionerna därefter har kristendomen hela 97 sidor med information medan judendomen 

endast har 9 sidor. Den sista boken är B-boken från samma serie som A-boken och där 

behandlas endast islams religion, dess kapitel har naturligt många sidor (27) då man utgår 

ifrån tabellen då flertalet enskilda kapitel ligger runt 25-35 sidor. 

 

 

                                                 
147

 För att ta reda på vilken lärobok se över Tabell 1. 
148

 För att ta reda på vilken lärobok se över Tabell 1. 
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2.2.5.2 Mina teman i jämförelse 

Vad beträffar mina teman har jag valt att exkludera två begrepp inför den komparativa 

analysen, detta beslut har tagits i mån för tidsramen. De teman som kommer jämföras är de 

som har störst signifikans för syftet och undersökningen, de är: begravning, död, helvetet, 

himmel/paradis, själ och sorg.
149

 

 

Läroböcker till 1994 års läroplan (Lpo94)  

Död och begravning – de två första böckerna har egen rubrik där begravning beskrivs 

kortfattat. De resterande som tas upp är ur historiskt perspektiv, exempelvis Jesus död, 

Muhammeds död, Josefs död. I ena boken tas döden upp i eget kapitel, där det framkommer 

om en kristen död som ”norm” bläddrar man längre fram kommer också en ruta med de fem 

världsreligionernas syn på livet efter döden. 

Himmel/paradis och helvetet –  Himmelen och paradiset beskrivs i texten rätt fåordigt, 

helvetet nämns mer sällan än himmelen.  

Trots det lyckas ett stycke ut islams kapitel beskriva helvetet tydligt, där man efter livet 

plågas. Ingen bok förklarar tydligt om de abrahamitiska religionerna syn på himmelen och 

helvetet.  

Själ och sorg – själen är helt uteslutet från de äldres läroböcker. Dock sorg nämns i en bok där 

i ett fristående kapitel, där de beskriver att olika ritualer kan vara till hjälp då man skall 

bearbeta sorgen efter någons bortgång. 

 

Läroböcker till 2011 års läroplan (Lgr11)  

Död och begravning –  En bok har likande stycke med rubriken begravning som de äldre 

läroböckerna. I de övriga kommer man i kontakt med döden och begravning i historisk 

mening, då Jesus, Muhammed dog eller då Ali blir mördad. 

Himmel/paradis och helvetet – himmelen beskrivs inte alls trots att det nämns flertalet gånger 

i läroböckerna.  

Själ och sorg – själen nämns, dock inte mycket det som beskrivs är i exempelvis judendomens 

kapitel att den vanligaste tron är att vid döden släpps själen fri från vår kropp för att på något 

vis återvända till gud. Någon beskrivning på vad en själ är, eller hur definitionen på själen ser 

ut framkommer inte. Sorg nämns inte alls.

                                                 
149

 För att ta reda på vilka böcker som tagit upp vad gå till tabell 2. Undersökningens resultat. 
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Jämförelsevis framkommer det mer om död och begravning i de äldre läroböckerna, då det 

har en egen rubrik och kort beskrivning om begravning av den döde i de olika religionerna. 

Himmel, paradiset och helvetet nämns likvärdigt mellan de äldre och de nyare läroböckerna. 

Det intressanta är när vi stöter på själ och sorg, där själen inte nämns alls i de äldre men det 

framkommer ändå i de nyare. Tvärtom blir det med sorg, där hittas det i de äldre läroböckerna 

men inte en enda gång i de nyare läroböckerna. Trots att de äldre läroböckerna har mer av död 

och sorg finns det stora brister. Begreppen finns med, men någon förklaring till dem finns 

inte. Vad är en själ till exempel? Denna brist förekommer i alla åtta läroböcker både de äldre 

och de nyare, begreppen går att hitta men oftast nämns de i historisk anda och någon 

förklaring om vad exempelvis sorg är framkommer inte.  Det jag skulle vilja ha mer av är just 

förklaringen till exempelvis, hur ser judarna på själen, vad innebär människans själ? Gärna 

mer av att sorg är naturligt efter någon kärs bortgång. Likaså kan begravning utvecklas 

mycket mer i läroböckerna, både utförande och livet efter någons död. Gärna mer utförliga 

stycken kring de abrahamitiska religionernas riter vid död och begravning. 

 

2.2.2.3 Hur många illustrationer framkommer som är kopplade till döden? 

Tabell 4: Antalet illustrationer som är kopplade till döden. 

De bilder som räknas med i tabellen är de som på något vis går att förknippas med döden. Det 

kan vara bilder på gravplatser, änglar, djävulen himmelen, helvetet, och olika symboler. 

 

 

 

                                                 
150

 Berlin och Ring, Religion ämnesoken.  
151

 Berlin och Ring, Religion Maxi.  
152

 Falkevall, Thor, Wälwarmegård, Religion människor och tro.  
153

 Göth och Lycken, Grundbok religion för grundskolans senare del.  

Läroböcker till Lpo94.  Antalet bilder 

94.1150 94.2151 94.3152 94.4153 
J 

 

4 

K 

 

11 

I 

 

4 

J 

 

1 

K 

 

11 

I 

 

4 

J 

 

0 

K 

 

1 

I 

 

1 

J 

 

2 

K 

 

8 

I 

 

2 
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Sammanställningen av bilderna presenteras i tabellen ovan, dock kommer jag endast lyfta 

fram ett antal bilder. Sammanfattningsvis har judendomen och islam rätt lika många bilder 

som går att förknippa med döden. Mestadels inom judendomen porträtteras bilder från 

pogromer som till exempel förföljelserna under 1400-talet samt om förintelsen under andra 

världskriget då det är starkt kopplat till döden. Islams kapitel har valt att visa ängeln Gabriel 

majoriteten av gångerna och bilder förekommer också på Muhammed och hans gravplats i 

moskén i Medina. Man kan utläsa att kristendomen har flest bilder i sina kapitel som går att 

förknippa med döden, många av dem bilderna är Jesus på korset samt porträtteringar av det 

gudomliga som exempelvis änglar och små djävular.  

Även det kristna korset visar flertalet gånger som en symbol för Kristus korsfästelse. Bilder 

på helvetet förekommer också. Det är inte konstigt att kristendomen fick högst resultat då de 

också har mest utrymme i läroböckerna över lag.  

Visas bilderna på ett positivt eller negativt sätt?  

Judendomen – inom judendomen kan man tolka en negativ aspekt av bilderna ifrån alla 

läroböcker till de båda olika läroplanerna som är kopplade till döden. Majoriteten av bilderna 

visas på ett sorgset vis. Då de bilder som är med i läroböckerna hänvisar till pogromer eller 

massmord som försiggicks under förintelsen. I de äldre läroböckerna tar två av fyra böcker 

upp förintelsen där det visas med starka fotografier. Likaså i de nyare läroböckerna 

framkommer förintelsen i två av fyra böcker. I judendomen är bild antalet jämnt fördelat. I de 

äldre läroböckerna finns det 7 bilder som är kopplade till döden och de nyare läroböckerna 

finns det 6 bilder som är kopplade till döden. 

Kristendomen – inom kristendomen får man en splittrad aspekt av de bilder som visas 

förknippade med döden.  

                                                 
154

 Högberg, Isaksson, och Sundqvist, Prio S Religion.. 
155

 Ring, Religion helt enkelt.  
156

 Molund och Sjöbäck, Religion A åk 7-9.  
157

 Molund, Religion B åk 7-9.  

Läroböcker till Lgr11.  Antalet bilder 

11.1 154 11.2 155 11.3 156 11.4 157 
J 

 

3 

K 

 

4 

I 

 

1 

J 

 

2 

K 

 

2 

I 

 

0 

J 

 

1 

K 

 

18 

 

 
  I 

 

0 
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Majoriteten av bilderna visar på Jesus lidande då han tog på sig människornas synder genom 

att bli korsfäst. Bilderna som porträtteras upp av ett liv efter döden är himmelen och helvetet. 

Där flertalet bilder visar helvetet och lidandet. En intressant är att helvetet målas upp detaljrikt 

medans liknande bilder om hur himmelen/paradiset skulle kunna se ut inte framkommer. En 

annan tolkning från de bilder som är med är att de gestaltar Gud (fadern) som trygghet efter 

livet. Från de äldre läroböckerna visas en bild på en kalkmålning från katedralen i Florens 

med titeln ”helvetet”. Från de nyare läroböckerna visas en avbild ”helvetets alla fasor” av 

Dirck. Värt att nämna är att Gud, som fadern målas upp som en trygghet för folket. I 

kristendomen är bild antalet ojämnt fördelat. I de äldre läroböckerna finns det 31 bilder som 

är kopplade till döden och de nyare läroböckerna finns det 24 bilder som är kopplade till 

döden. Antalet bilder hade kanske varit jämnt om jag inte analyserat läroböcker som är en A 

och en B del där de abrahamitiska religionerna delas upp mellan böckerna. 

Islam – i de äldre läroböckerna har tre av fyra böcker om islam en mer positiv visualisering av 

bilder förknippade med döden. De bilder som är på ängeln Gabriel målas upp med mycket 

ljus och värme. Liknande kristendomen finns det inte någon bild som beskriver paradiset, det 

beskrivs i brödtext. Bilder på Muhammeds himmelsfärd porträtteras upp med värme och likt 

en stjärnhimmel där änglarna rider på människohästar fram till himmelen.  

I de två andra finns det en bild vid rubriken ”domens dag” där man får se Muhammed med 

ängeln Gabriel, på hans färd upp till paradiset. I läroboken 94.4 finns inte himmelsfärden med 

som illustration men det visas en bild på när ängeln besöker Muhammed för andra gången. I 

de nyare läroböckerna visas ingen bild på Muhammeds himmelsfärd, eller på ängeln Gabriel. 

Även i de nyare läroböckerna förekommer fler fotografier än tecknade bilder. Färre bilder 

visas som är förknippade med döden. I de äldre läroböckerna finns det 11 bilder inom islam 

som är kopplade till döden. I de nyare läroböckerna finns det endast en bild som är direkt 

kopplad till döden där de visar en bild på Muhammeds grav. 

Värt att nämna är att alla de abrahamitiska religioners kapitel är formade olika. I majoriteten 

av undersökningsmaterialet har kristendomen fått mest utrymme och därmed blir det logiskt 

att de har flest bilder. I de abrahamitiska religionerna kan man se fler bilder som är 

förknippade med döden i jämförelse med den text som beskriver döden. Om man slår ihop 

både text och bilder som har med döden att göra blir det rätt mycket död i de olika kapitlen. 

Men som tidigare nämnts saknas det förklaringar, förklaringar på begrepp och dess 

definitioner.  
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2.2.5.4 Finns det skillnader mellan texternas texttäthet, språket och innehållet 

över lag? 

Förbindelsen till alla läroböcker är densamma, det är läroböcker som är verksamma i skolor, 

och funktionerar som hjälpmedel och undervisningsmaterial. Att innehållet skiljer sig från de 

olika böckerna vet vi om.
158

 Som tidigare nämnts under resultat skiljer sig utformningen 

mellan de olika läroböckerna. Under de äldre läroböckerna finns det en bok
159

 som är 

förtydligat på ett enklare språk. Där texten är luftig och uppehåll med bilder görs. Medans de 

två har ett relativt simpelt språk och bilder, den sistaläroboken har mycket text och bilder. 

Under de nyare läroböckerna är det mer blandat, den första boken
160

 har mycket text men 

många rubriker och den uppfattas därför som mer krävande att läsa. Den andra boken
161

 är 

mindre i storleken och har därmed betydligt mindre textstorlek och relativt simpelt språk. De 

två sista läroböckerna ger ett sken av mycket text, men har större textstorlek och ett enklare 

språk. Språket påvisar också en skillnad mellan de olika årgångarna. 

 

Tabell 5. Läroböckernas språk, förtydligat eller invecklat? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jämfört med de äldre läroböckerna uppfattas de som språkligt svårare än de moderna 

läroböckerna. Varav en svår, uppkom under de modernare läroböckerna. Slutsatsen blir att 

generellt ligger de äldre läroböckerna på en mer jämn nivå, medan valmöjligheter i texttäthet 

och svårhet uppenbarade sig under de nyare läroböckerna. 

 

 

                                                 
158

 Se tabell 2. Undersökningens resultat. 
159

 Berlin och Ring, Religion ämnesoken. 
160

 Högberg, Isaksson och Sundqvist, Prio S Religion. 
161

 Ring, Religion helt enkelt.  

Läroböcker till Lpo94 Läroböcker till Lgr11 

94.1. Enkel 11.1. Svår 

94.2. Medel 11.2. Medel 

94.3. Medel 11.3. Enkel 

94.4. Medel 11.4. Enkel 
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2.2.5.5. Diskussion kring analysformen 

Då den komparativa analysformen har som syfte att påvisa likheter och skillnader genom att 

man jämför de olika brukstexterna uppstod problematik. Till exempel när bildanalysen skulle 

göras var den första iden att åtskilja maskulina och feminina illustrationer. Följderna blev att 

en sådan jämförelse inte skulle bli helt passande till undersökningens helhet, samt 

tolkningsfrågan. Vad räknas som en maskulin bild och feminin? Bilder som är unisex hur ska 

man tolka dem och hur ska de sammanställas.  

 

Problematiken med bilderna gav uppkomsten till en ny ide. Genom att stryka den första iden 

kom jag fram till att endast ta fram de bilder i läroböckerna som på något vis är kopplade till 

döden. Ännu ett dilemma hade uppstått och det var hur man avskiljer gränsen från de bilder 

som skulle kunna symbolisera djupare mening och då ha en koppling till döden. Definitionen 

blev att endast välja de bilder som med hjälp av sin bildbeskrivning nämner död eller då 

illustrationerna själv påvisar en stark koppling till döden. Exempelvis genom Jesus på korset, 

änglar och symboler. 
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3. Analys 

3.1 Undersökningen av läroböckerna 

3.1.1 Sammanfattning av läroböckerna utgivna till läroplanen Lpo94  

Vad beträffar de ”äldre” läroböckerna berörs begravning i alla, i två böcker tas det upp i 

respektive kapitel och en bok har ett eget fristående kapitel från de abrahamitiska religionerna 

där begravning behandlas. I den sista boken nämns begravning endast i kristendomens del. 

Döden berörs i alla läroböckerna, varav i två böcker i alla tre religionerna, (94.1 och 94.2) och 

de andra två berörs det endast i kristendomens kapitel. (94.3 och 94.4) Gud är centralt i alla de 

abrahamitiska religionerna och nämns därför i alla böcker och alla kapitel. Helvetet berörs i 

två böcker 94.2 och 94.3 varav i ena berörs det i både kristendomen och islam (94.2) och den 

andra endast i kristendomen. (94.3). Himmelen/paradiset nämns i nämns i alla böcker men det 

är endast en bok som har det utspritt i alla religionerna vilket är 94.1. De andra läroböckerna 

har exkluderat judendomen. Förvånande nog nämns inte själen någonstans. Vad beträffar sorg 

kan man läsa om det i ett fristående kapitel i 94.3. Där de tas det upp i enskilda kapitel som 

inte tillfaller under de abrahamitiska religionernas egna kapitel utan under kapitlet människan. 

Den yttersta dagen berörs i alla böcker förutom i 94.3 Religion människor och tro dock i de 

andra läroböckerna nämns det inte under samma kapitel, utan i olika. 

 

3.1.2 Sammanfattning av läroböckerna utgivna till läroplanen Lgr11  

Vad beträffar de nyare läroböckerna berörs begravning i två av fyra läroböcker, kort 

sammanfattat. (11.1 och 11.2) Döden berörs i tre av fyra läroböcker där 11.3 valt att exkludera 

döden. Då gud är bland det centrala i en religionsuppfattning berörs det därför i alla böcker 

och alla kapitel. Helvetet nämns i tre böcker i 11.1 under judendomen och islam likaså i 11.3 

där nämns helvetet endast i kristendomens del, samt i 11.4 där det endast framkommer i 

islams del. Himmelen/paradiset förekommer i alla fyra böcker, dock ej i alla delar. I den fösta 

boken 11.1 nämns himmelen i alla de abrahamitiska religionerna, i 11.2 nämns det endast i 

kristendomens del likaså i 11.3. Och i den sista boken 11.4 förekommer himmelen endast i 

islams del. Själen lyfts fram i tre av fyra läroböcker, i 11.1 berörs själen i både judendomen 

och kristendomen i 11.3 nämns det i judendomskapitlet och i 11.4 endast i islam. Den bok 

som inte nämner någonting om själen är läroboken 11.2. Sorg nämns inte i någon bok. Den 

yttersta dagen berörs i tre av fyra läroböcker och då endast i kristendomen samt islams i 11.1, 

11.3 och 11.4. 
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4. Avslutande diskussion 

Undervisningen i skolan ska generera förutsättningar för eleverna, genom att utveckla dem. 

Eleverna skall så småningom bli självständiga och kunna stå på egna ben i samhället. Inom 

religionskunskapen är det viktigt att kunna bidra med en öppen trygg miljö där barn och 

ungdomar kan ha en god lärandemiljö. Förståelsen för sina egna tankar och insikten i andras 

liv och funderingar är något som vi ska behandla. I det centrala innehållet framkommer det 

även att viktiga tankegångar, urkunder och livsfrågor ska tas upp inom kristendomen samt 

världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.  

 

I den här undersökningen har jag avgränsat mitt arbete till de abrahamitiska religionerna. 

Ämnet döden är någonting som finns omkring oss ständigt men får aldrig komma upp till 

ytan, livsfrågor lever i skym undan och människor i Sverige verkar under sorg dra sig undan 

omgivningen.  

 

Desto äldre man blir desto mer kommer vi att hinna vara med om, på gott och ont. Det vi lär 

oss under resans gång är att livet i sig är långt ifrån planerbart. Död, sjukdom och olyckor 

väntar inte på att få en dag i din kalender, den tränger sig bara på. I skolan går all 

undervisning och elevernas dagar ut på just planering, schema, tidsplaner, mål att sträva mot 

mm. Tills det är dags för elevernas skolavslutning. Ungdomarna har sin egen planering, 

majoriteten av alla elever har idag en mobiltelefon som är uppkoppling till internet konstant. 

De kanske följer fyra olika tv-serier och spelar tv/data-spel hemma. Denna globaliserande 

utveckling gör att människan idag har fler möjligheter. Många har kontakt med flera, 

kvällsplanen kan bestämmas med fler personer än endast en person. Det ser inte ut som när 

min mor förklarade för mig när hon var yngre då det inte fanns mobiltelefoner. Ville man 

umgås med någon fick man ringa hemma och bestämma en plats och en tid, sedan se till att 

vara där.  

 

Genom de sociala medierna, som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat mm. har det blivit 

status att vara den som gör mest, reser mest, äter ute ofta och mycket därtill. Vårt liv har på 

sätt och vis förflyttats från den fysiska världen till våra elektroniska kära mobiler. Livsfrågor 

och existentiella funderingar får inte plats på en snygg propagerad bild som skall postas på 

Facebook där man till exempel äter god mat eller åker karuseller på Liseberg. Vårt liv 

publiceras genom propaganda där allt ska vara perfekt och fint, alla mår bra.  
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Dagens ungdomar spenderar mycket av sin tid i skolan. Och ett livsändrande öde passar sig 

inte in i våran stressiga och fullt planerande värld.  

 

Död och sorg tar ingen hänsyn till vem som är populärast och har flest vänner på Facebook 

eller flest följare på Instagram. Det drabbar oss alla. Människor som upprepande gånger 

postar saker som är negativa och sorgsna brukar tillslut få lite empati från folk. Efter ett tag 

om beteendet fortsätter och det blir till ett ständigt postande av negativa händelser, berättelser 

mm. kommer människor tillslut inte besvära sig att läsa dennes inlägg. I medians värld när det 

kommer till privatpersoner är det inte önskvärt att ha en negativ ståndpunkt. Bilder som 

påvisar positiva händelser genererar att få mer uppmärksamhet och blir därmed mer populära. 

Följderna av denna hållning blir att sorg och tråkigheter hamnar i skym undan.  

 

Syftet med min studie var att undersöka hur döden tas upp i elevernas läroböcker inom 

religionskunskapen. Min hypotes var att genom sekulariseringen och globaliseringen tror jag 

att döden får en mindre plats i samhället samt att livsfrågor inte får ta plats i skolan. För att ta 

reda på om det låg nära någon sorts sanning använde jag mig av läroböcker som 

undersökningsmaterial. Mina teman har haft en signifikant roll för studiens syfte och resultat 

då min idé varit att ta reda på om läroböckerna lyfter någon information om döden. Jag hade 

gärna velat utföra de fyra olika metoderna för analys på läroböckerna. Min första plan var att 

använda mig av fyra analysformer, den strukturella analysen, funktionella, läsbarhet och 

slutligen den komparativa analysformen. Då jag kände att tidsramen inte räckte till blev det de 

viktigaste analyserna prioriterade, vilket var den strukturella och den komparativa analysen. 

Den strukturella analysen ger en bild om vilka läroböcker som har med de teman jag var 

intresserad av, samt vad det står om dem. Den påvisar också vilka böcker som inte hade de 

teman jag var ute efter. Den komparativa analysen visar på skillnader och likheter mellan de 

olika böckerna som är utgivna till olika läroplaner. Då de fortfarande används i skolans 

undervisning ansåg jag att det var relevant att undersöka om de äldre läroböckerna hade mer, 

eller mindre information kopplat till döden. Trots att jag fokuserat på att använda mig av de 

strukturella och komparativa analysformerna i brist på tid, så tillkommer det ändå lite utav 

både funktionella och läsbarhetsanalysen inom den komparativa analysen. Där textens 

innehåll/funktion jämförs, samt texttäthet, läslighet mm.  

 

Efter undersökningen vet vi att det är bristande information om död och sorg i läroböckerna 

för religionskunskapen. Det som är med beskriver mest om historiska händelser än döden i 
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sig, och de böcker som har med om begravning och död har avgränsat det till ett kort litet 

stycke. Det skulle gå att utveckla det som de abrahamitiska religionerna valt att ha med om 

död och begravning.  

 

Man skulle till exempel kunna utveckla genom att skriva om vad familjerna gör när någon 

dött, hur de sörjer, vad själen är för någonting och vad har den för betydelse inom de olika 

religionerna. Tråkigt nog visar resultatet att de nyare läroböckerna valt att ta bort det lilla 

stycket om begravning inom de abrahamitiska religionerna. Dock har de nämnt själen vilket 

de äldre inte gör men själen förklaras aldrig. Jag tycker att det är konstigt att det inte 

framkommer mer om sorg, då det är så pass viktigt och oundvikligt. Ett bortglömt och näst 

intill tabubelagt ämne i skolans värld är just död och sorg. Trots att de allra flesta redan 

kommit i kontakt med sorg i någon sorts form. Jag tror att genom ökandet av sekularisering, 

privatisering av religioner och globaliseringens ökande har döden bevisligen fått en mindre 

plats i samhället och att livsfrågor inte får ta den plats i skolan som läroplanen efterfrågar.  

 

Sorg behöver inte enbart vara kopplat till döden. Det kan vara olycka, svårigheter i skolan, 

problem med klasskamraterna mm. Allt vanligare är att invandrare hamnar direkt i 

grundskolan utan att ha fått möjligheten att gå SFI.
162

 Problematiken uppstår om de inte får 

uppehållstillstånd och individen kanske varit i klassen ett tag, fått vänner och börjat bygga 

upp en trygghet.  

 

Sorg kan vi stöta på i olika former. Exempelvis kan människor uppleva sorg när de förlorat 

något de håller kärt. Det kan vara allt ifrån materiella ting till att jorden kan gå under. Man 

kan bli av med sin mobil, almanacka eller sina bilnycklar. Familjehuset kan brinna ner och 

alla minnen i det. Ett förhållande eller ett äktenskap kan ta slut, vilket kan leda till i stor 

utsträckning liknande yttringar som vid den sortens sorg någon upplever efter någons död. 

Ungdomar kan uppleva sorg då exempelvis en nakenbild tagits och riskerar att offentliggöras. 

Någons ”bästis” kanske måsta flytta långt bort. En vän kanske tar någon annans kärlek, 

snackar skit och ljuger. Exemplen finns vart vi än ser. Sorg finns i varje människa någon 

gång. Hur vi hanterar sorg och hur vi väljer att bearbeta den ser olika ut beror på vilket socialt 

stöd vi har. Skolan ska vara en trygg plats för alla som går där och när sorg i någon form 

drabbat våra elever måste vi vara kunniga att hantera det. Dels för eleverna och deras 

                                                 
162

 Svenska för invandrare 
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självkänsla men också då det finns belägg för att skolarbetet och inlärningen blir lidande 

eftersom motivationen försvinner. Vilket ofta sker i samband med trauman, sorg och död. 

 

Frågorna kvarstår dock. 

För att besvara mina frågeställningar hade jag förbestämt följande teman: begravning, död, 

Gud, helvetet, himmel, själ, sorg och den yttersta dagen. Sverige är ett kristet land vilket 

sårledes har genomsyrat såväl egen skolgång, undersökningen i sig samt resultatet. Vid 

problematisering av de valda temana har dessa således påverkat studiens resultat i riktning 

mot kristendomens värdegrund. Där man i beaktning får ta hänsyn till resultatet, då vissa delar 

blir självklara varför det inte tas upp i läroböckerna. En ytterligare anledningarna till att 

temana är kristendomscentrerade skulle kunna vara trosuppfattningarnas storlek. Då 

kristendomen har flest anhängare i världen. Men också uppkom temana efter egen undran, där 

motivationen legat som grund för att undersöka vilket stöd man som lärare kan få av 

läromedlen. 

 

 Vad säger de abrahamitiska religionerna om livet efter döden? 

Judendomen  –  Inom judendomen är det viktigaste inte födseln eller döden, utan det som 

räknas är resan mellan dessa två stationer dvs livet. Idéerna om belöning och straff för 

individens handlingar på jorden samt om kroppens och själens återförening skulle ske på 

domens dag, dessa tankar präglar judendomen.  Judendomen har aldrig anammat någon 

dogmatisk tro om hur livet efter döden kommer att bli. Idéen om att döden är slutet på en 

människas själsliga existens tas som en självklarhet men då Gud vår skapare är barmhärtig 

och älskande behöver vi inte oroa oss.  

 

Den judiska tron lägger mest värde på livet vi lever på jorden. En tolkning är att döden är en 

följd av folkets synder här på jorden. Får man leva ett långt liv ses det som något positivt, 

döden kommer för alla men man ska bekämpa den så länge man kan. De äldre heliga 

skrifterna från israelisk tid utger information om att man trodde att de döda sov i dödsriket 

Föreställningar om en fysisk uppståndelse stöter man på först efter den babyloniska 

fångenskapen. Ungefär vid vår tidräkning börjar de lärda intressera sig för själva individen. 

Dess öde, döden och livet efter döden. Uppfattningen om de dödas uppståndelse är 

sammankopplade med läran om belöning och straff.  
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Ända sedan Gamla testamentets tid har de judiska anhängarna väntat på Messias. Han har fått 

välsignelse och är utvald av Gud, när han anländer till jorden kommer den förvandlas till ett 

gudsrike, där alla människor ska leva i fred och lycka. 

 

Kristendomen  –  I evangelierna stöter man oftast på ett eskatologiskt perspektiv. Ena 

föreställningen grundar sig i tron på att Kristi återkomst kommer ge nytt liv till de människor 

som är begravda, och till dem ges evigt liv hos Gud. Den andra föreställningens syn tolkas 

från Paulus brev, där det framkommer att när döden inträffat kommer själen lämna kroppen 

och återgå till sitt eviga mål till himmelen. De som inte är hängiven nog kommer gå vilse 

längst vägen. De närmaste anhöriga till den avlidne har en skyldighet att i sina böner be om 

hjälp för den avlidnes själ så att den kan komma fram till sitt slutmål.  

 

Redan på Jesus tid sade han att man efter döden kom till ett dödsrike vilket kunde vara mer 

eller mindre trivsamt. Det trivsamma dödsriket kallades för paradiset, det andra för Gehenna. 

I dödsriket får man stanna tills jorden ska gå under. När det väl sker väntar den slutliga 

domen.  

 

Islam  –  De troende kan se sin egen religion som en manual, som stöd och hjälp att leva livet 

på ett rätt sätt. Gud har sin egen plan för alla ting, varje människa kommer bli belönad eller 

bestraffad av Gud i överensstämmelse med sina egna handlingar, om de varit goda eller onda. 

Uppståndelsens dag kommer att bli den dag då Guds rättvisa och nåd till fullo kommer att 

visas. Gud kommer att visa sin barmhärtighet och sin godhet mot dem som led för Guds sak 

under jordelivet och trodde att en evig himmel väntade dem. Men de som utnyttjade Guds 

gåvor och inte brydde sig om det tillkommande livet kommer att hamna i ett ytterst eländigt 

tillstånd.  

 

Det koranen också talar om för oss är att det liv som vi lever på jorden egentligen endast är en 

förberedelse, för det eviga livet som kommer efter döden. De människor som är i förnekelse 

med det kommer istället att bli förslavade av sina egna begär och passioner. De individerna 

kommer också till insikt med det, men inte förrän de ligger inför sin egen död. Då de 

chanslöst önskar sig ytterligare en till möjlighet för att kunna göra rätt i den fysiska världen. 

Individerna hamnar antingen i det eviga eländet i helvetet eller i det lycksaliga paradiset som 

den uppriktigt troendes belöning blir. 
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 Vad står det om döden i läroböckerna? 

Läroböckerna nämner inte mycket om döden, det lilla som berörs finns i de äldre 

läroböckerna som är kopplat till begravning och korta riter inom de abrahamitiska 

religionerna. I de nyare läroböckerna finns döden dock så nämns det utifrån en historisk 

kontext. Till exempel Jesus korsfästelse eller Mohammeds död.
163

  

 

Funderingen som då uppstår är varför död och begravning inte längre är med inom de 

abrahamitiska religionerna i de nyare läroböckerna, samt varför döden endast uppträder när 

historian skall återberättas. Det står i läroplanen att livsfrågor skall behandlas inom 

religionsvetenskapen, mer fakta kring döden och de olika religiösa åskådningarnas syn på 

livet efter döden hade varit högst önskvärt. Därför att många lärare har läroböckerna som 

utgångspunkt till sin undervisning. 

 

 

 Skiljer sig innehållet i de ”äldre” läroböckerna jämfört med de som tillkommit efter 

Lgr11. Vad är i så fall skillnaden? 

Det är tydligt mer om död och begravning i de äldre läroböckerna. Trots de enligt min mening 

skulle kunnat utveckla sina stycken. När det gäller de nyare läroböckerna har det tagits bort 

och döden och begravning nämns inte alls, förutom i historisk kontext. Himmel/paradiset och 

helvetet nämns ungefär lika ofta i de äldre och de nyare läroböckerna. Sorg hittas i de äldre 

läroböckerna, men kommer inte fram i de nyare läroböckerna.  

 

När det kommer till själ nämns inte själen i de äldre läroböckerna men i de nyare Trots att de 

äldre läroböckerna har mer av död och sorg finns det stora brister. Till förvåning har de nyare 

läroböckerna mindre om död och begravning, vilket känns som ett baksteg då vi idag genom 

massmedian får mer information om vad som sker ute i världen. Genom att lära sig i skolan 

om döden blir saker som förekommer på tv:n kanske mer förståeligt.  

 

Eftersom den bild ungdomar ofta har när det kommer till döden är den bild massmedia sänder 

ut kan en verklig död ge uppkomst till oförberedd ångest där strategier inte finns för att 

hantera det.
164

 

                                                 
163

 För mer information se över 2.0 Resultat samt 3.2.3 Mina teman i jämförelse. 
164

 Resultatet visar på likheter och skillnader läs om det i den komparativa analysen 3.2. 
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En mer spekulativ fråga som uppkommit under undersökningen  

 Kan lärare hänvisa till elevers läroböcker när det kommer till existentiella frågor samt sorg 

efter någons bortgång?  

Min tanke var att om elever upplever en kämpig/tung period kommer rubriker som passar 

deras privatliv i läroboken att locka mer. Till exempel rubriker som livet efter döden, vad är 

meningen med livet osv. Idén var också att lärare skall kunna hänvisa till elevernas läroböcker 

om de upplever något jobbigt, känner sig sorgsen, fundersam, har frågor som rör livet mm. 

Resultatet av min studie påvisar att lärare inte får någon särskild hjälp av läroböckerna. De 

äldre läroböckerna hade mer om död och begravning i de abrahamitiska religionerna. Dock 

måste lärare i sin undervisning och alltid i elevers närhet vara objektiva och inte ta ställning 

för varken religiös åskådning eller exempelvis politiskt parti. För att kunna hantera elever i 

sorg och kunna samtala med dem om död, krävs det andra tillvägagångssätt som lärare måste 

hitta, då läroböckerna inte bidrar med tillräcklig information. Följdfrågorna blir, vad, hur och 

varför?  

 

Vad skulle lärarna kunna ha för nytta av att det står mer om existentiella frågor i 

läroböckerna? Genom att de snabbare kan ge eleverna hjälp. Det är också positivt om det 

funnits mer information om döden då många lärare använder sig utav läroböckerna som 

undervisningsmaterial till sina lektioner.  

 

Hur skulle man kunna uppnå mer om döden i läroböckerna? Genom att utveckla, och lägga 

till lite mer information om död och sorg. Även vad som är naturligt efter förlust och hur de 

abrahamitiska religionerna hanterar sin sorg. Det som nu framkommer i läroböckerna är 

kortfattat om begravning.   

 

Varför är det viktigt att läroböckerna ger ut mer information om livsfrågor, död och sorg? 

Därför att läraren då effektivt kan hänvisa till en källa där synen på döden, livsfrågor tas upp 

på ett objektivt sätt samt utifrån flera olika perspektiv genom olika religiösa åskådningar. Det 

vore också bra om eleverna inte behövde googla fram sina svar över internet eftersom de där 

kan stöta på alla möjliga sorters förklaringar och forum där människor kan hävda vad som 

helst. Det vore synd om ungdomarna lär sig fel eller tar efter någon som är destruktiv online 

på grund av bristande information i läroböckerna. 
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Döden är inte digital 

Döden är inte som i tv-serier eller tv-spel. Då det inte finns något manus att tillgå i verkliga 

livet. I filmatiseringar kan en karaktär till exempel vara känslokall och då ignorera sin sorg i 

flera år eller hela livet. Eller där en karaktär råkar ut för olyckor och sedan blir slutet ändå 

gott. I tv-spel/data-spel kan ungdomar spela torped eller vara med i krig där de skjuter sina 

motståndare, för att sedan spela en ny omgång då alla spelar igen. Verkligheten ser inte 

likadan ut, en del människor kan försöka undantrycka sin sorg i bekostnad på annat i livet, 

men tillslut måste den ändå bearbetas. Vi vet tillexempel att det är mest effektivt att få hjälp 

direkt, och att det blir svårare och kan ta längre tid att bearbeta sin sorg om man inte får hjälp 

i tid. Exempelvis en förälders dödsfall är en av de mest mödosamma händelser som en 

ungdom kan vara med om under sin uppväxt, vilket drabbar olyckligtvis omkring tre till fyra 

procent av barn och ungdomar före 18 års ålder. Vi vet också att det i sin tur kan påverka livet 

i skolan på flera olika sätt. Skolprestationer kan bli påverkade negativt, betygen kan bli 

lidande och samspelet med dem omkring blir lidande.  

 

Matningen av död i medians värld ger uppkomsten till en nonchalerande attityd till döden. Jag 

tror att genom den sekularisering som uppkommit och genom den globaliserade utvecklingen 

har det gett människan en avtrubbad bild till döden. Tills döden påminner oss genom att 

drabba de i vår närhet eller oss själva. 

 
 

Död, olycka eller självvald död 

Då mer kunskap om död och sorg påverkar oss i hur vi bemöter andra är det viktigt att ha mer 

vetskapen om det. Självmord bland barn och ungdomar är ett växande problem som inte får 

nog med uppmärksamhet. Många barn och unga tvingas leva ensamma med sina känslor då de 

inte vet vart de ska vända sig och då livsfrågor inte är prioriterade  i samhället. Forskning 

visar på att ingen kan i förväg avgöra vilka barn/ungdomar som kommer ta sitt liv och därmed 

tillhör riskgruppen för självmord.
165

 Självmord förekommer i större utsträckning än man tror, 

först när det händer i ens närhet blir det uppmärksammat. Tanken på att någon tar sitt eget liv 

är inte enkel att förstå. Vet vi om att ifall sjukdom eller diagnos är inblandad kan det vara till 

en liten förklaring. Med krispedagogik menar man att de principer som man vet fungerar för 

terapin anpassas till en klassrumsmiljö.  
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Skolan ska jobba för en trygg miljö vilket främjar inlärningen för elever. Vi vet om att 

minnesfunktionen är avgörande för inlärningen, samt att motivationen spelar en stor roll. Vid 

förlust eller vid sorg kommer också naturliga perioder av nedstämdhet och depressiva 

reaktioner, vilket i sin tur resulterar i en låg energinivå.  Arbetsprestationen till skolan blir inte 

prioriterad och koncentrationssvårigheter kan uppstå och därmed påverka skolresultaten. Den 

individ som lider får en sämre självbild av sig själv. Skolan måste jobba för att 

medvetandegöra lärare och verksamma på skolan om hur man bemöter andra människor i 

sorg. Barn och ungdomar i grundskolan utvecklas med tiden.  

 

I den senare delen av grundskolan är eleverna så pass utvecklade att de kan föra djupare 

samtal om livsfrågor. Önskvärt vore om det fanns mer information ute på skolorna om dessa 

frågor. Oavsett hur döden uppenbarar sig är det lättare att hantera den då man vet mer. Att 

vara ovetande gör att man undrar, fantiserar och kanske drar felaktiga slutsatser om vad som 

hänt. Vi vet om att en människa som sörjer djupt hamnar som i en egen bubbla, där tiden 

känns långsam och vardagliga sysslor kan verka som omöjliga.  

 

Framtidstron förvinner gradvis med sorgens stigande och här måste man få hjälp. Hjälp att 

börja bearbeta sin sorg, hjälp att komma vidare i livet trots de hemskheter man upplevt. Då 

det är ofrånkomligt att inte möta döden i någon mening är det viktigt att vi vet hur man kan 

agera i en krisartad situation. När döden inträffar i vår närhet blir den naturliga känslan 

hjälplöshet. I all välmening undviks ideligen samtalet om det, därför att det är jobbigt och 

besvärligt. Det finns beredskapsplaner som med konkreta råd beskriver hur man kan hantera 

samtal och möten med barn och ungdomar som sörjer. Dessa planer bör finnas tillgängligt och 

gärna ha genomgåtts med lärarkollegiet innan något ont sker. Om olyckan skulle uppenbaras 

vet lärare vart de kan vända sig för att få råd om hur man kan fortskrida. 

 

Man kan undra varför vi har så bråttom med att lära våra barn att se på världen på samma sätt 

som vuxna gör. Deras spontana sätt att förstå världen försvinner. När man är ung vill de flesta 

bli vuxna för då öppnas alla möjligheter. Man får köra bil, köpa det man vill och regler sätter 

man själv. Nu när man är vuxen är inte känslan att man vill bli ännu äldre, snarare tvärtom. 

Minnen från barndomen där allt sköttes åt en, då man inte behövde tvätta sina egna kläder, 

laga sin egen mat, betala sin bilförsäkring eller se till att betala sin hyra varje månad. Att vara 

barn var som en befrielse, en befrielse från alla de förpliktelser som vuxna måste handskas 

med dagligen. Vilket man tids nog ändå kommer stöta på.  
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När jag gick grundskolan fick man betyg första gången i årskurs 7. Hoppet från mellanstadiet 

till högstadiet var stort. Idag är den klyftan inte lika påtaglig utan har näst intill suddats ut. 

Elever idag blir betygsatta för första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Det nya 

betygsystemet har på så vis gjort att barnen i grundskolan tvingas ta ansvar för sina betyg 

tidigare och därmed växa upp lite snabbare. När det kommer till döden kan man inte anta att 

barnen/ungdomarna kan förstå allting på egen hand och därmed måste saker förklaras genom 

konsekventa samtal. 

 

Himmelen/paradiset och helvetet 

Föreställningen om himmelriket, eller gudsriket är positivt laddat. Genom att tro på 

himmelriket öppnar man också upp för tron på ett liv efter döden. Som tidigare nämnts har 

man genom att studera urkunder och andra dokument fått reda på att en klar uppfattning om 

en föreställning av ett liv efter detta funnits länge. Överallt där föreställningen om liv efter 

döden finns har det synliggjorts genom att de anhöriga ägnat den döde en viss vård. Genom 

att begrava dem med ting som de kanske kommer att ha användning för i sitt nästa liv. 

Oavsett religiös åskådning kan föräldrar säga till sina barn att exempelvis mormor eller pappa 

nu är i himmelen. Anledningen till det skulle kunna vara att man vill lugna sina barn genom 

att hänvisa till att den som dött nu är i himmelen. En bra plats där de döda kommer till efter 

döden. Det skulle också kunna vara på grund av att religiös åskådning till exemplen har 

många i Sverige levt med sina föräldrar som blivit uppfostrade av sina och under deras 

generation var kristendomen mer påtaglig. Om man funderar kring ordet helvetet, tänker jag 

mig att det tidigare använts som skrämsel för att upprätta disciplin.  

 

Rädslan av att hamna i helvetet istället för himmelen skrämde nog upp en och annan unge på 

1900-talet. Idag är det mest använt som en svordom, dess betydelse står för något negativ och 

fult. Ser man på hur de abrahamitiska religionerna ser på helvetet skiljer det sig inte mycket. 

Kristendomen och islam har liknande idé om att man plågas för sina handlingar som man 

gjort på jorden. Man ställs till svars den yttersta dagen/domens dag. Enligt kristendomen 

väntar antingen belöningen i form av himmelriket eller bestraffningen en evighet nere i 

helvetet. Enligt koranen blir människan bedömd av Allah efter de goda respektive onda 

gärningar man utfört på jorden. Om det goda väger tyngst kommer de till paradiset, medans 

om de onda väger tyngst blir man fördömd och hamnar i helvetet, som beskrivs som mycket 

plågsamt.  
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Enligt judendomen är själen skapad av gud och efter döden skall själen åter till gud, det 

andliga tillståndet efter döden går inte att detaljerat förklara. Dock i deras lära framkommer 

det att döden inte är slutet.  

 

Tyngdpunkten inom judendomens lära är inte föreställningen om livet efter döden utan livet 

vi lever på jorden, här och nu. 

Exkurs: hur kan man jobba vidare för elever som drabbats av förlust  

Mitt syfte med studien var att undersöka hur död och sorg berörs i läroböcker, mitt resultat 

visade på att över tid har det framkommit mindre information om just det. Då jag anser att det 

är så pass nödvändigt och död och sorg är oundvikligt har jag här lagt in en exkurs om hur 

man kan jobba vidare. Då människors emotionella status var relevant för min undersökning är 

det viktigt att ta reda på hur sorg påverkar människan och hur man hanterar situationer där har 

förlorat någon kär eller nära. Det är oundvikligt att frångå livet och dess svårighet med död, 

sjukdom, självmord, olycksfall mm. En följande känsla är hjälplöshet och i all välmening 

undviks ofta samtalet om det, då det anses som jobbigt och besvärligt.  

 

Rädda barnen har uppmärksammat detta och utgivit en skrift för att ge stöd åt skolor då 

barnets vardagsmiljö är just i skolan. Författaren och krispsykologen Dr Philios Atle 

Dyregrov har tillsammans med lärare och annan elevvårdspersonal från skolor både i Sverige 

och Norge samarbetat och sammanställt en ”handbok”. Med syfte för att öka både kunskapen 

och medvetenheten om sorg och krisreaktioner hos barn och ungdomar. Det framkommer 

konkreta råd för hur man kan hantera mötet med barn i svåra situationer som till exempel när 

de upplever sorg.
166

 Något som är gemensamt för alla trauman, och kris händelser är att de 

gör intrång och hotar oss. Det handlar vanligtvis om olika typer av förlust, vilket ger oss 

starka sinnesuttryck. Vilka situationer skall man helst undvika, vad ska man tänka på? Vad 

har idag blivit vanligt? Det optimala är att ha en beredskapsplan utformad redan innan den 

faktiska olyckan. Den skall vara genomarbetad och även godkänd av skolan, en oroande 

sanning är att barn mer än vanligt väljer att låta bli att berätta för vuxna om sina känslor och 

tankar. Detta görs i mening av att de inte oroa de vuxna. 
167
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Beroende på vilken krissituation det är bör olika åtgärder vidtas till grund för den enskilda 

händelsen.
168

 Kriser som drabbar skolan ger i stor utsträckning mer följder än man kan ana, 

reaktioner hos hela kollegiet blir oundvikligt. Detta då lärare i skolan är engagerade och gör 

sitt yttersta för att hjälpa och utveckla sina elever. 
169

 Förståelsen av döden är konkreta frågor, 

och rädslan av att förlora sina föräldrar eller de nära anhöriga blir en stark rädsla. Barn i 

grundskolans högre klasser kan ha en större insikt i att döden är oundviklig och därmed också 

att det är slutet på vårt liv. De har också mer förståelse för de konsekvenser långsiktigt och 

funderingar kring orättvisa uppstår. Om vi fortsätter i grundskolans senare del och in på 

tonåringar är reaktionerna liknande och börjar likna mer de vuxnas uppfattning om förståelsen 

av döden. Tonåringar har djupare insikt i döden och kan därmed föra och fundera kring 

djupare frågor om meningen i det som skett.  

 

Värt att nämna är att tonåringars tid är tuff nog då de redan prövas inför vuxenlivet och 

frigörelse från hemmet är ett faktum. De utvecklas och skall bli egna individer, en 

krishändelse kan ytterligare påverka den sköra utvecklingsfasen. 
170

  Jag har valt att inte gå in 

på deras exempel dock tas bruk av ritualer upp vilket har en signifikant roll för min 

undersökning.  

 

Ritualer möjliggör för oss att ge uttryck för våra känslor, detta genom att inte behöva använda 

våra ord. Det ger också en uppkomst för verklighets visualisering då eventuella fantasier 

förvinner.
171

 När det handlar om att få se den döda individen kan barn och ungdomar uppleva 

rädsla. Rädsla för att den döde på något vis skall komma tillbaka och hemsöka dem, straffa 

dem, eller säga något. Det är då viktigt att tala om för ungdomarna att det inte är ovanligt med 

upplevelser av att den döde talar till en. Det är inte på grund av något övernaturligt fenomen, 

utan att det är på grund av på vår egen sorg och saknad till den som avlidit.
172

 Vid oväntade 

och plötsliga dödsfall är det lämpligt att införa klassrumssamtal. Strukturerat samtal 

(psykologisk debriefing) där intentionen är att bena ut vad som har hänt, öppna upp för 

reflektioner mellan eleverna, tala om för dem att det inte är onormalt att känna, undran mm.
173
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En fortsatt intressant del är självmord. Under min egen gymnasietid hade vi en klasskompis 

som inte var närvarande särskilt mycket. Men de stunder hon var i klassen upplevde alla att 

hon var en glad och trevlig tjej. En dag kom läraren in i klassen och meddelade att hon tagit 

bort sig själv, samt att hon tidigare fått diagnosen bipolär. Under min universitetstid ute på 

praktik i en grundskola var det också en flicka som året innan jag var där hade tagit bort sig. 

Anledningen till att det blev relevant då var för att klassen jag undervisade i skulle ena dagen 

till kyrkan och ha minnesstund. Detta för att det då hade gått exakt ett år sedan flickan 

begravdes. Som om de erfarenheterna inte var nog, tog min nära vän bort sig själv i början på 

2015. Han led också av sjukdomen bipolär och han valde själv att inte ta emot någon medicin. 

Självmordsantalet hos de som inte tar medicin med en bipolär diagnos är hög.  

 

Forskning visar på att ingen i förväg kan avgöra vilka barn/ungdomar som kommer ta sitt liv 

och därmed tillhör riskgruppen för självmord. Det man vet om är att risken är högst bland 

tonårsgruppen, förekommer också bland de lägre åldrarna men inte i samma uträckning. Det 

är vanligare än man tror att ungdomar tänker på självmord, medan risken att de skall utföra 

handlingen inte är särskilt stor. Om personal på skolan skulle misstänka självmordstankar bör 

den eleven tillfrågas rakt på sak. Skulle misstankarna vara sanna bör man fråga om de har en 

plan, och om så är fallet bör föräldrar och professionell hjälp kontaktas. Det är dokumenterat 

att självmord sker i högre risk inom vänkretsar där en nära vän nyligen har avlidit.
174

 

  

                                                 
174

 Dyregrov, Beredskapsplan för skolan – barn i sorg, 45. 



67 
 

Slutord 

Examensarbetet har bidragit till viktiga kunskaper om död och sorg vilket kommer vara till 

stor hjälp och användning i mitt framtida yrkesliv. Under examensarbetet har jag utvecklat 

flera nya olika förmågor, främst mitt skrivande. Akademiska texter är i en klass för sig och 

svåra att behärska för en dyslektiker som jag, då arbetet skall grunda sig i den akademiska 

dispositionen och därmed hållas till de akademiska grundreglerna. Jag har också lärt mig hur 

viktigt undersökningsmaterialet är för att nå till ett lyckat resultat Det trevliga med arbetet har 

varit just min undersökning, att få analysera läroböckerna efter det jag anser är viktigt för 

lärare, allmänheten samt för mig själv. Ett intressant och oundvikligt ämne som vi måste hitta 

strategier för att bemöta, inte minst i skolans värld. Mina teman spelade en viktig roll för 

undersökningen och dess resultat. Min förhoppning är att min läromedelsanalys skall vara till 

hjälp samt kunna tillföra både inspiration och lärdom till lärare och andra människor som 

arbetar med barn och ungdomar. Jag hoppas också på att min undersökning skall kunna bidra 

till ett vidare arbete genom att utveckla området. Avslutningsvis vill jag tacka alla individer 

som bidragit med sina åsikter och reflektioner kring mitt arbete. 
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