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Abstrakt 

Vad som inspirerade mig till att skriva denna studie var påve Franciskus besök i Lund och 

Malmö den 31 oktober 2016 i samband med det gemensamma luthersk-katolska 

uppmärksammandet av 500 års minnet av reformationen. Syftet med min studie är att 

undersöka hur reformationen och den katolska kyrkan skildras i sex stycken läroböcker i 

religionskunskap för gymnasiet och hur skildringarna förhåller sig objektivt i enlighet med 

skolans läroplan. För analysen av läroböckerna har jag använt mig av en kvalitativ textanalys. 

Mitt förväntade resultat var att skildringen av reformationen skulle ha en lutherskt präglad syn 

på konflikten och dess konsekvenser och att jag skulle finna objektivitetsbrister i skildringen 

av reformationen. Studiens resultat styrker min hypotes då Martin Luther och den lutherska 

reformationen utgjorde det övervägande utrymmet i alla läroböcker förutom en samt att den 

katolska reformationen endast skildras i en av de sex läroböckerna. Av de undersökta 

läroböckerna bedöms endast en som objektiv i förhållande till läroplanen. 

Nyckelord: Reformationen, katolska kyrkan, Martin Luther, protestantism, objektivitet, 

läroböcker  

Abstract 

What inspired me to write this study was the visit of Pope Franciscus in Lund and Malmö on 

October 31 2016 in connection with the common Lutheran Catholic attention of the 500th 

anniversary of the Reformation. The purpose of my study is to investigate how the 

Reformation and the Catholic Church are depicted in six textbooks in religious studies for 

upper secondary school and how the descriptions relate objectively according to the school 

curriculum. For the analysis of textbooks, I have used a qualitative text analysis. My expected 

result was that the depiction of the Reformation would have a Lutheran distinctive view of the 

conflict and its consequences and that I would find objectivity deficiencies in the depiction of 

the Reformation. The results of the study reinforce my expectation when Martin Luther and 

the Lutheran Reformation constituted the predominant space in all textbooks except one, and 

that the Catholic Reformation is only depicted in one of the six textbooks. Of the studied 

textbooks, only one is assessed as objective in relation to the school curriculum. 

Keywords: Reformation, Catholic Church, Martin Luther, Protestantism, objectivity, 

textbooks  
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1. Inledning  

1.1 Introduktion  

Den 31 oktober 2016 besökte påven Franciskus Lund och Malmö i samband med det 

gemensamma luthersk-katolska uppmärksammandet av 500-årsminnet av reformationen. Det 

är första gången sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg som lutheraner 

och katoliker enats om en gemensam historieskrivning. Franciskus besök väckte stor 

uppmärksamhet i svensk massmedia som följde händelsen steg för steg.1 I år är det 500 år 

sedan Luthers 95 teser enligt traditionen spikades upp på kyrkporten i Wittenberg 1517 med 

vilka han inledde en process som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som 

istället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar samt 

betydande förändringar för den katolska kyrkan.2 

Mot denna bakgrund inspirerades jag som blivande lärare att undersöka hur reformationen 

och den katolska kyrkan skildras i skolans läroböcker och eftersom läroböcker utgör det 

primära arbetsredskapet både för lärare och elever är det av intresse att undersöka dessa. 

Ytterligare en motivering till studien baseras på Skolvärldens enkätundersökning där 1 500 

lärare tillfrågades om de upplever att de har tillräckligt med tid i sitt arbete för att 

kvalitetsgranska, värdera och välja läromedel. På frågan svarade hela 54 % ”inte i tillräcklig 

utsträckning”, 25 % svarade att de inte hade någon tid alls medan endast 2 % svarade ”i stor 

utsträckning”.3  

Min hypotes är att skildringen av reformationen i läroböckerna kommer att ha en lutherskt 

präglad syn på konflikten och dess konsekvenser. Jag förväntar mig att finna 

objektivitetsbrister i skildringen av reformationen. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.svd.se/delad-kristenhet-reser-gemensamt-mot-framtiden (hämtad 2017-04-05) 
2 Nationalencyklopedin, reformationen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reformationen (hämtad 

2017-04-05) 
3 http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel (hämtad 2017-04-05)  

https://www.svd.se/delad-kristenhet-reser-gemensamt-mot-framtiden
http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel


7 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur reformationen skildras i läroböcker i 

religionskunskap. Därutöver undersöks objektiviteten i skildringen av den katolska kyrkan i 

innehållet om reformationen och hur skildringen förhåller sig till skolans läroplan. Studien 

avser att svara på följande frågeställningar: 

1. Hur skildras reformationen och den katolska kyrkan i läroböcker för 

religionskunskap? 

2. Vilka likheter/skillnader finns det mellan läroböckerna när det gäller skildringen av 

reformationen och den katolska kyrkan? 

3. Hur förhåller sig läroböckernas skildring av reformationen och den katolska kyrkan till 

skolans krav på objektivitet i form av saklighet och allsidighet?  

1.3 Metod  

1.3.1 Val av metod 

I denna studie används en kvalitativ textanalys vilken passar bra som metodansats när 

skriftliga dokument och texter som exempelvis läroböcker ska undersökas.4 Den kvalitativa 

textanalysen utgår från att välja ut och att förhålla sig till texter och deras innehåll samt att 

skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem.5 Den 

kvalitativa textanalysen för denna studie bygger på analysredskap från Lennart Hellspongs 

Metoder för brukstexter och Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys.  För att besvara 

studiens frågeställningar kommer delar av Hellspongs strukturella och komparativa analys att 

användas.  

1.3.2 Den strukturella analysen 

Den strukturella analysen används för att beskriva en text som en strukturerad helhet genom 

att analysera en texts språkliga, innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess 

kontext. Hellspong betonar att det är viktigt att inte använda metoden mekaniskt utan att 

istället anpassa analysen efter vad som är viktigt för den överordnade analysen.6 Då studiens 

utgångspunkt är att undersöka läroböckernas innehåll kommer den ideationella strukturen att 

undersökas.  

                                                           
4 Fejes, Andreas, Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. Uppl.2. Stockholm: Liber, 2015, 176. 
5 Fejes & Thornberg (2015) 178.  
6 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. Uppl. 1:10. Lund: Studentlitteratur, 2012, 61. 
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Den ideationella strukturen utgår från en texts innehållstruktur och analys av denna.7 

Utgångspunkten för textanalysen som presenteras i denna studie är att undersöka vilka teman 

som finns i lärobokstexterna samt hur dess propositioner presenteras. 

Textens innehåll kan delas in i ett antal teman, vilka i sin tur kan delas in i övergripande 

teman - makrotema och i snävare teman - mikroteman. Makrotemat omfattar textens 

huvudämne och kan sägas svara på frågan vad texten handlar om i stort. Utifrån makrotemat 

kan sedan mikroteman, delämnen utformas. Hellspong menar att det inte är självklart att alla 

läsare av samma text uppfattar textens makro- och mikroteman lika, då läsarens förkunskaper 

samt intresse för texten kan variera.8 Det är inte ovanligt att en text har ett tydligt makrotema 

som styr framställningen och då är texten monotematisk. I det fallet en text har flera olika 

makroteman är texten heterotematisk.9 Vid tolkning av en texts ämnesstruktur det vill säga 

hur textens teman är ordnande kallas för dess tematik. Tolkningen av en texts tematik kan 

göras ord för ord men i denna studie kommer inte en tolkning på den nivån att göras, dels för 

att analysen riskeras att drunkna i detaljer, dels för att det blir svårt att följa vad som 

egentligen tolkas samt att risken finns att analysen förlorar sin röda tråd.10 

En texts teman ger ingen uttömmande beskrivning av dess innehåll. För att kunna svara på 

frågan vad texten säger som sina teman måste dess propositioner undersökas. Begreppet 

proposition betyder något som framställs och kan enkelt uttryckas som ett påstående om ett 

tema. En proposition uttrycks normalt i satsform i motsats till teman som uttrycks i en 

nominalfras. För denna studie kommer propositioner på en högre nivå att undersökas det vill 

säga sådana som sammanfattar innehållet i en hel text eller ett parti av den. På så sätt kan man 

få grepp om de stora linjerna i vad en text skildrar.11 Att uttolka propositioner är en viktig del 

av textanalysen då den speglar läsarens spontana sätt att uppfatta en text. Hellspong menar att 

det i allmänhet är lättare att hitta propositioner till argumenterande texter än till berättande 

eller beskrivande likt läroboken. Hellspong betonar att det inte hindrar läsaren från att 

summera framställningar av berättande eller beskrivande texter men att de sällan kan göras i 

                                                           
7 Hellspong, Lennart. Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys. Uppl. 1:16. Lund: Studentlitteratur, 2013, 

115. 
8 Hellspong (2012) 35. 
9 Hellspong (2013) 120. 
10 Hellspong (2013) 119.  
11 Hellspong (2013) 122. 
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endast en sats.12 Analysen av läroböckernas ideationella struktur avser att svara på följande 

frågor:  

1. Vilka teman tar de olika delarna av texten upp? 

2. Vilka är textens makro- och mikroteman? 

3. Är textens teman utsagda eller underförstådda? 

4. Vilka propositioner framställer de olika delarna av texten kring sina teman? 

1.3.3 Den komparativa analysen 

Syftet med den komparativa analysen är att jämföra olika texter för att undersöka likheter och 

skillnader mellan dem.13 Den komparativa analysen går att använda på alla slags texter och 

Hellspong betonar att man ofta får ut mer av jämförelsen ifall det finns något samband mellan 

de val man gör.14 I jämförelsen mellan de utvalda läroböckerna har jag valt att undersöka 

likheter och skillnader i hur böckerna har framställt reformationen och den katolska kyrkan. 

1.4 Material 

Studiens undersökningsmaterial består av brukstexter. I denna studie undersöks läroböcker i 

religionskunskap avsedda för gymnasiet.  

Tabell 1. Undersökningsmaterial 

Titel Författare Förlag År Sidor 

Religion 1 Birgitta Thulin, Sten 

Elm 

Interskol 

förlag AB 

2012 Totalt: 168   

 

Livsvägar Nils-Åke Tidman, 

Kerstin Wallin 

Gleerups 2012 Totalt: 240  

 

Religion FG1 Lennart Göth, Katarina 

Lycken Rüter, 

Veronica Wirström 

 

Natur & 

Kultur 

2012 Totalt: 232 

 

Religion och 

sammanhang 

1&2 

Börje Ring Liber 2013 Totalt: 346 

 

Religion 1&2 

Liv och mening 

Gunilla Rundblom, 

Leif Berg 

 

NA förlag 2014 Totalt: 430 

 

En människa - 

tusen världar 

Robert Tuveson 

 

Gleerups 2015 Totalt: 336 

 

                                                           
12 Hellspong (2013) 123.  
13 Hellspong (2012) 79. 
14 Hellspong (2012) 79. 
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1.4.1 Presentation av läroböckerna  

Religion 1 är skriven av författarna Brigitta Thulin och Sten Elm och publicerades 2012 av 

Interskolförlag AB. Läroboken är anpassad till religionskunskap 1 för gymnasieskolan och för 

motsvarande kurs i den gymnasiala vuxenutbildningen i enlighet med GY 2011. Författarnas 

ambition har varit att producera en lärobok med en tydlig struktur bestående av ett lätt och 

tillgängligt språk. Stor vikt har lagts vid att engagera eleverna till argumentation och egna 

ställningstaganden i religiösa och etiska frågor. Författarna föreslår att successivt varva in 

kapitel 11 ”Etik” och kapitel 12 ”Argumentera kring etiska frågor och problem” i samband 

med läsning av lärobokens övriga kapitel. Till läroboken förekommer uppgifter vilka kan 

användas som underlag för diskussioner och samtal. Som stöd till inlärningen och repetition 

förekommer ”Minns du frågor” till de flesta kapitlen i läroboken.15  

Livsvägar är skriven av författarna Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin och publicerades 

2012 av Gleerups utbildning AB. Den är anpassad till religionskunskap 1 för gymnasieskolan 

och för motsvande i den gymnasiala vuxenutbildningen i enlighet med GY 2011. Författarna 

påpekar att de har försökt att presentera de stora världsreligionerna på ett tydligt och kortfattat 

sätt samt att i det längsta försökt undvika att göra religionerna främmande, exotiska och 

avlägsna. Ett återkommande inslag i läroboken är intervjuer. Intervjuerna syftar inte till att 

förklara religioner, livsåskådningar eller presentera teorin bakom. Författarna är tydliga med 

att de intervjuade inte representerar annat än sig själva. Genom korta faktatexter och 

intervjuer på ett lätt och tillgängligt sätt presenteras världsreligionerna i dagens Sverige.16  

Religion FG1 är skriven av författarna Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter samt Veronica 

Wirström och publicerades 2012 av Natur&Kultur. Läroboken är anpassad till 

religionskunskap 1 för gymnasieskolan i enlighet med GY 2011. Läroboken beskrivs som 

lättöverskådlig och innehållsrik. Den har ett klart och tydligt språk, ett omfattande 

bildmaterial samt förståelse frågor efter varje avsnitt i boken presenteras religioner och 

livsåskådningar utifrån grundläggande begrepp med konkreta exempel på mångfalden av 

tolkningar och perspektiv. Till läroboken förekommer även lärarhandledning med bland annat 

lektionsförslag och diskussionsfrågor.17   

                                                           
15 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. Religion 1. Uppl. 3:3. Limhamn: Interskol förlag AB, 2012. 
16 Tidman, Nils-Åke & Wallin, Kerstin. Livsvägar. Uppl. 2:4. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2012. 
17 Göth, Lennart, Rüter, Katarina & Wirström, Veronica. Religion 1 för gymnasiet. Uppl. 1:1. Stockholm: 

Natur&Kultur, 2012. 
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Religion och sammanhang 1&2 är skriven av författaren Börge Ring och publicerades 2013 

av Liber AB. Den är anpassad till religionskunskap 1 och 2 för gymnasieskolan i enlighet med 

GY 2011. I lärobokens introduktionskapitel resoneras det kring vad kunskap är och vad som 

är verkligt samt vad som utmärker en livsåskådning i relation till en livshållning. Därefter 

presenteras världsreligionerna utifrån ett återkommande mönster i ett kronologiskt 

sammanhang för att man lättare ska kunna se hur religionerna har utvecklats och förändrats 

fram till idag. Som en röd tråd genom läroboken behandlas de olika religionernas centrala 

budskap, etik samt reflektioner kring de stora livsfrågorna.18  

Religion 1&2 Liv och mening är skriven av författarna Gunilla Rundblom och Leif Berg och 

publicerades 2014 av NA förlag. Den är anpassad till religionskunskap 1 och 2 för 

gymnasieskolan i enlighet med GY 2011. Läroboken är omfattande och består av två delar av 

olika karaktär. Del ett inleds med en fenomenologisk präglad beskrivning av vad religion är 

och därefter behandlas världsreligionerna efter varandra. Del två beskrivs av författarna som 

ett ”etiskt smörgårdsbord” som i hög grad vill få eleverna att tänka efter, ta ställning och 

diskutera livsfrågor i klassen. Läroboken avser att ge kunskap samt stimulera till att fundera 

och samtala kring viktiga frågor om hur man ska tro och leva.19 

En människa tusen världar är skriven av författaren Robert Tuveson och publicerades 2015 av 

Gleerups utbildning AB. Den är anpassad till religionskunskap 1 i enlighet med GY 2011. 

Läroboken beskriver världsreligionerna utifrån deras historia och samtida uttryck, utifrån 

människosyn och gudsuppfattning samt relation till kön, sexualitet, etnicitet och 

socioekonomiska förhållanden. Läroboken tar dessutom upp centrala likheter och skillnader 

mellan dem samt beskriver relationen mellan religion och vetenskap ur ett historiskt och 

nutida perspektiv. Etiska teorier presenteras, problematiseras och tillämpas på religiösa och 

icke-religiösa livsåskådningar. Lärobokens kapitel kopplas an till det centrala innehållet i 

kursen så att både lärare och elever tydligt kan se vilka kunskapskrav som behandlas.20  

1.4.2 Urval och avgränsningar  

Urvalet av läroböckerna som analyseras i denna studie har gjorts utifrån tre kriterier: (1) 

böckerna ska vara anpassade till gymnasieskolans nuvarande kursplan GY 2011; (2) de ska 

vara kursböcker i religionskunskap 1, eftersom kursen är obligatorisk för samtliga 

                                                           
18 Ring, Börge. Religion och sammanhang 1&2. Uppl. 4. Stockholm: Liber AB, 2013. 
19 Berg, Leif & Rundblom, Gunilla. Religion 1&2 liv och mening. Uppl. 1. Lund: NA förlag AB, 2014.  
20 Tuveson, Robert. En människa, tusen världar. Uppl. 1:4. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2015.  
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gymnasielever; (3) böckerna ska vara skrivna av olika författare för att ge större bredd på 

framställningarna. 

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

1.5.1 Objektivitet      

I Nationalencyklopedin förklaras begreppet objektivitet på följande sätt.  

Man delar upp begreppet i två huvuddelar – saklighet och opartiskhet. Till saklighet kan 

läggas sanning och relevans och till opartiskhet kan läggas balans och neutralitet.21 

Jörgen Westerståhl – som på 1970-talet var en av de centrala aktörerna bakom införandet av 

objektivitet som ett väsentligt kriterium för läromedelsgranskning22 har åskådliggjort detta i 

nedanstående figur: 

 

 

Figur 1: Jörgen Westerståhls objektivitetsschema23 

 

Enligt Westerståhl hör saklighet nära samman med begreppen sanning och relevans, liksom 

balans och neutral hör ihop med begreppet opartiskhet. För att något ska anses vara sakligt 

förutsätter det att innehållet är både sant och relevant. För bedömning av objektivitet är 

begreppet sanning helt grundläggande, det vill säga om inte sanningskravet är uppfyllt blir 

tillgodoseendet av övriga krav utan intresse. För opartiskhet gäller på motsvarande sätt att 

båda begreppen balans och neutral ska vara uppfyllda för att objektivitet ska gälla.24 

 

                                                           
21 Nationalencyklopedin, objektivitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/objektivitet (hämtad 

2017-04-03). 
22 Harrie, Anna, Johnsson. Staten och läromedlen: En studie av den svenska förhandsgranskningen av läromedel 

1938–1991. 2009, 217. 
23 Olsson, Torvald. Folkökning, fattigdom, religion: Objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960–1985 

med särskild inriktning på Indien- och U-landsbilden. Uppl. 1. Lund. Plus Ultra, 1988, 44. 
24 Olsson, Torvald (1988) 45. 
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Westerståhl förklarar begreppet balans såsom att framställningen inte bara ska vara objektiv i 

den mening att sannings- och relevanskravet tillgodoses utan att det också är viktigt att olika 

uppfattningar balanseras mot varandra. Den ena ska inte favoriseras framför den andra. Med 

neutralitet menas att det urval som används ska presenteras på ett sätt så att läsaren (eleven) 

inte ensidigt påverkas i en speciell riktning eller till avståndstagande.25 

 

För denna studie kommer ovanstående beskrivning och definition av begreppet opartiskhet 

ligga till grund för min analys av om presentationen i utvalda läroböcker kan anses vara 

objektivt framställd.  Sanningskravet kommer inte att undersökas i denna studie då jag 

förutsätter att det är uppfyllt i läroböckernas beskrivning.  

Det som är intressant i detta sammanhang och det som undersöks i denna studie är hur 

faktaurvalet är gjort. Detta är intressant eftersom även utelämnande av fakta påverkar den bild 

som ges läsaren.   

I skolans läroplan, under rubriken saklighet och allsidighet, sägs bland annat följande: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. (…) 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig.26 

Mot bakgrund av ovanstående citat från läroplanen anser jag att det är viktigt att eftersträva 

objektivitet i skolans läroböcker även om objektivitet kan vara svårt att definiera och uppnå.  

1.5.2 Innehållsmässiga framställningstyper 

Historikern Niklas Ammert menar att ett innehåll kan framställas och presenteras på olika 

sätt, vilket påverkar hur läsaren tolkar detsamma. I Ett innehåll förmedlas som ingår i 

antologin Att spegla världen: Läromedelsanalys i teori och praktik presenterar Ammert en 

typologi för att kategorisera hur läroböcker framställer ett innehåll med olika djup och 

förklaringar. Genom att placera läroböckernas framställningar i någon av typologins fyra 

kategorier: konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande och normativ.27 För denna 

studie kommer läroböckernas framställningar av reformationen och katolska kyrkan endast att 

diskuteras utifrån de två kategorierna konstaterande och förklarande. Ammert beskriver de 

kategorierna två på följande sätt: 

                                                           
25 Olsson, Torvald (1988) 49. 
26 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 (hämtad 2017-04-16), 6. 

27 Ammert, Niklas. Ett innehåll förmedlas. Ingår i: Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (red) 

Niklas Ammert, Lund: Studentlitteratur, 2011, 260–261. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild%20publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild%20publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild%20publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Konstaterande: innebär att bokens författare/författarna utan vidare kommentar 

kortfattat slår fast att en specifik händelse ägde rum eller att något förhöll sig på ett 

visst sätt. Framställningen är bekräftande och icke förklarande. Den förfaller ibland 

också ryckt ur sitt sammanhang.28 

Förklarande: förklarar och beskriver och kan sägas svara på frågan hur något förhöll 

sig och vad det i själva verket betyder. Det innebär att man förklarar företeelsen med 

hjälp av ett inre sammanhang och att händelseförloppet förklaras. Resonemang kring 

orsak och verkan är tydliga exempel på förklarande framställningar.29 

1.6 Forskningsöversikt  

1.6.1 Läroboken som en särskild sorts text  

Läromedelsforskaren Staffan Selander har med boken Läromedelskunskap intresserat sig för 

läroböcker och deras innehåll samt generella och principiella frågor som hänger samman med 

den pedagogiska texten som en särskild sorts text.30  

Enligt Selander skiljer sig den pedagogiska texten från andra slags texter då den är producerad 

för en bestämd institutionaliserad användning samt att den endast ska återskapa eller 

reproducera redan befintlig kunskap och inte producera ny kunskap.31 Det betyder att 

författarna till den pedagogiska texten måste göra ett urval av fakta och förklaringar samt 

strukturera texten utifrån pedagogiska krav.  

Ett genomgående drag hos alla pedagogiska texter är enligt Selander att de ska förklara 

någonting och att den kunskap som texten återger ska kunna prövas och kontrolleras av 

läraren på ett relativt enkelt sätt.32 Selander gör en distinktion mellan tre typer av pedagogiska 

texter: texter som är framställda för att användas i ett pedagogiskt sammanhang och texter 

som används i ett pedagogiskt sammanhang. Selander redovisar distinktionen på följande 

sätt:33 

 

 

                                                           
28 Ammert (2011) 261. 
29 Ammert (2011) 261.  
30 Selander, Staffan. Lärobokskunskap, pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841–

1985. Uppl. 1. Lund: Studentlitteratur, 1988, 11. 
31 Selander (1988) 17. 
32 Selander (1988) 17. 
33 Selander (1988) 18. 
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1. Texter om pedagogik/undervisning: Vetenskapliga och populärvetenskapliga texter 

om pedagogik och undervisning, journalistiska artiklar, den skrivna läroplanen.  

2. Texter för pedagogik/undervisning: a) juridiska anvisningar, läroplanssupplement, b) 

läroboken, övningsboken, filmer och ljudband som är framställda för ett bestämt 

pedagogiskt syfte.  

3. Texter i undervisning: alla texter som kan användas i en undervisningssituation. 

I denna studie är analys av texter för pedagogik och undervisning aktuellt, dvs. läroböcker. 

Enligt Selander har skolans läroböcker i drygt ett sekel i stort sett varit oförändrade där 

läroböckernas innehållsmässiga struktur omfattas av kortare avsnitt som är anpassade till 

skolans aktiviteter.34 Vid analys av läroböcker menar Selander att det är ett alldeles för 

omfattande arbete att analysera hela läroböcker, istället bör man välja avsnitt ur olika ämnen 

som behandlar samma ämne.35 

1.6.2 Läroboken i skolan 

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen konstateras det att flera studier visar 

att läroboken är det dominerande läromedlet i skolan. Läroboken används framförallt av lärare 

i planerings- och undervisningsarbetet samt som en källa till stoff att presentera i 

undervisningen.36 

Pedagogik professor Boel Englund har i tidigare granskningar av läromedel/läroböcker 

undersökt vilka funktioner som ligger till grund för lärobokens starka ställning i skolans 

verksamhet. För det första menar Englund att lärare tycks se läroboken som en garanti för att 

läroplanens och kursplanens mål uppfylls. För det andra menar hon att läroboken ger ett 

sammanhang i studierna, en helhet och en trygghet vilken hindrar känslan av splittring för 

både elever och lärare. För det tredje menar hon att läroboken har en praktisk funktion när 

elevernas kunskapsutveckling ska kontrolleras, utvärderas och betygsättas. Att hänvisa till den 

i samband med prov gör att läroboken i stor utsträckning utgör ett underlag för utvärdering. 

För det fjärde menar hon att för lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper utgör läroboken 

ett betydande stöd i arbetet. För eleverna är det praktiskt att ha en bok att hålla sig till, kunna 

ta hem och läsa, istället för en mängd olika artiklar, arbetsblad och faktaböcker. För det femte 

menar hon att läroboken förhindrar kaos i klassrummet och håller eleverna sysselsatta. 

                                                           
34 Selander (1988) 30. 
35 Selander (1988) 66. 
36 Rapport 284. Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverket, 2006, 25.  
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Läroboken disciplinerar eleverna till att arbeta och att läsa läxor. Englund menar att den 

praktiska sidan av dessa funktioner inte ska underskattas. Läroboken är för lärare ett 

arbetsredskap som underlättar arbetet i många avseenden. Hon menar att lärobokens påverkan 

på undervisningen, framförallt på dess innehåll, blir begripligt mot bakgrund av dessa 

funktioner.37 

Pedagogen Tom Wikman menar att skolans läroböcker representerar för varje generation en 

auktoriserad version av den information som vid en viss tidsperiod står till 

läromedelsförfattares förfogande. Han menar även att läroboken utgör den enda litteratur som 

praktiskt taget alla någon gång måste stifta bekantskap med och för vissa människor är det 

den enda litteratur de läser. Därmed menar Wikman att det är viktigt att utveckla en kritisk 

inställning till de auktoriteter som förmedlar denna.38 

1.6.3 Granskning av läroböcker   

Anna Johnsson Harrie har med avhandlingen Staten och läromedlen: En studie av den 

svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991 undersökt skälen till att 

läromedelsgranskingen först infördes för att sedan avskaffas. Mot slutet av 1930-talet ansågs 

kvaliteten på läroböckerna vara en politisk angelägenhet och 1938 togs ett riksdagsbeslut som 

innebar införandet av en statlig förhandsgranskning av alla läroböcker i Sverige. Den statliga 

förhandsgranskningen kom att ändra form och inriktning flera gånger, men bestod i någon 

form i över 50 år. 1991 togs beslutet om att avskaffa den sista kvarlevande 

förhandsgranskningen vilket har resulterat i att det idag är upp till marknadens producenter 

och konsumenter att avgöra kvaliteten på de läromedel som idag används i skolan.39  

Kjell Härenstam professor emeritus i religionsvetenskap, har bland annat med sina böcker 

Skolboks-islam och Kan du höra vindhästen: religionsdidaktik om konsten att välja kunskap 

bidragit till läromedelsforskningen i Sverige. Härenstams forskning är inriktad på icke-kristna 

religioner där hans huvudsakliga fokus har varit att undersöka hur islam och buddism 

framställs i svenska läromedel.40  I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund – 

En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker tar 

Härenstam upp problematiken och orimligheten i att på ett fåtal korta lärobokssidor kunna ge 

                                                           
37 Läromedlens roll i undervisningen (2006) 25–27. 
38 Wikman, Tom. På spaning efter den goda läroboken: Om pedagogiska texter lärande potential. Åbo 

Akademis förlag, 2004, 13. 
39 Harrie, Anna, Johnsson (2009) 9–10. 
40 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. Karlstad 

universitet, 2006, 3.  
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en någorlunda rimlig bild av en religion. Av den anledningen menar han att själva 

kunskapsurvalet är en central problematik. Härenstam menar att bilden av det framställda inte 

får utformas på ett enkelt eller propagerande sätt. Urvalet av information i text och bild är en 

fråga om vad man värderar som väsentlig kunskap. Det är också viktigt att tänka på att det 

som väljs ut får avgörande följder för skolans och elevernas ställningstagande till den religion 

som beskrivs eller de drag inom den som läroboken presenterar. Härenstam menar också att 

det är nödvändigt att man på något sätt förmedlar ett historiskt perspektiv som kan ge 

bakgrunder, men att man måste acceptera en viss generaliseringsgrad, annars vore all 

läromedelsproduktion omöjlig.41 

1.6.4 Katolska kyrkan i läroböcker 

I studien Detta är katolska kyrkan - en studie av framställningar i historie- och 

religionsskolböcker mellan 1840–2011 har Adam Sabir undersökt hur skolbokslitteraturen 

mellan åren 1840–2011 framställer katolska kyrkan.42 Sabir har funnit att de undersökta 

läroböckerna genom åren har framställt den katolska kyrkan som en antagonist till frihet och 

religionsutövning i de äldre läroböckerna och till moralisk konsensus i moderna läroböcker. 

Angående reformationen menar Sabir att en protestantisk version av reformationen som något 

positivt lever kvar i framställningarna och reformationen beskrivs ha varit en bidragande 

orsak till många av de friheter vi upplever idag.  Sabirs slutsats är att framställningarna av 

katolska kyrkan i de undersökta läroböckerna genomsyras av en väldigt onyanserad och 

kritisk bild av denna.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Härenstam (2006) 7–8.  
42 Sabir, Adam. Detta är katolska kyrkan – en studie av framställningar i historie-  och religionsskolböcker 

mellan 1840–2011, Uppsala universitet, (2011), 2. 
43 Sabir (2011) 80–81.  
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1.7 Disposition 

Här beskrivs kortfattat hur denna studie är strukturerad. 

Det första kapitlet ”Inledning” omfattar en kort introduktion till studiens ämne, följt av 

studiens syfte, vilket är att undersöka hur reformationen och den katolska kyrkan skildras i 

sex stycken läroböcker och hur skildringarna förhåller sig till skolans krav på objektivitet i 

form av saklighet och allsidighet. Därefter följer en beskrivning av de metoder som använts 

för analysen av läroböckerna och hur studien har avgränsats. Slutligen redogörs studiens 

teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt. I kapitel två ”Resultat” redogörs för hur 

reformationen skildras i de olika läroböckerna. Kapitel tre ”Analys” omfattar en analys av 

respektive lärobok avseende innehåll och jämförelse mellan läroböckerna. Kapitel fyra 

”Diskussion” innehåller en diskussion utifrån studiens frågeställningar, en sammanfattande 

slutsats av studien och slutord. Sist i studien finns en källförteckning.  
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2. Resultat 

I detta kapitel presenteras och sammanfattas läroböckernas innehåll om reformationen. Syftet 

med presentationen och sammanfattningen är att få en överblick om vad respektive bok 

behandlar och hur det framställs. Böckerna presenteras i en kronologisk ordning utifrån tabell 

1: Undersökningsmaterial (se 1.4 ”Material” s.9).  

2.1 Presentation och sammanfattning av reformationen i läroböckerna 

2.1.1 Religion 1 

Rubriken på kapitlet lyder ”Reformationen” och omfattas av en sida. Inledningsvis beskrivs 

kritiken mot den katolska kyrkans allt större icke kyrkliga engagemang och Martin Luther 

introduceras som en av kritikerna. Därefter behandlas Luthers kritik mot kyrkan vilket 

omfattar kyrkans tradition, munkar och nunnor, påven samt kyrkans avlatshandel. I en textruta 

med rubriken ”Avlat” förtydligas innebörden av begreppet.44 

Sedan beskrivs Luthers samhällssyn i vilken han skilde det andliga och det värdsliga. I 

samband med beskrivningen används ett Luthercitat. Därefter beskrivs det hur Luthers idéer 

snabbt kom att erkännas av de nordeuropeiska nationalstaternas furstar vilka därmed kunde 

bryta påvekyrkans makt och inflytande. Vidare påpekas det att den lutherska kyrkans betoning 

på att varje människa skulle fullgöra sin uppgift i samhället blev en viktig del av den 

ekonomiska utvecklingen i Nordeuropa.45 

Reformatorn Calvin introduceras samt bildandet av hans reformerta kyrka vilken beskrivs 

kännetecknas av sitt bildförbud och lekmanavälde. Därefter introduceras den anglikanska 

kyrkan i England vilken beskrivs som ett mellanting mellan den lutherska och den katolska.46 

I en textruta med rubriken ”Samtala om” ställs frågan: ”Många krig mellan kristna kallas 

religionskrig. Är detta en riktig beskrivning”.47 

I slutet av kapitlet förekommer en textruta med rubriken ”Martin Luther”. Inledningsvis 

beskrivs Luther som ung och hans uppfattning kring Gud som en sträng domare samt hur han 

under ett våldsamt åskväder fylld av fruktan lovade Gud att bli munk. Vidare beskrivs det hur 

Luther under sin tid i klostret lärde sig att se på Gud som förlåtande samt mena att gärningar, 

helgonkult, relikkult och avlatsbrev inte var till någon hjälp. Frälsning skedde genom ”tro 

allena” och bibeln stod över både kyrkans seder och traditioner. Sedan behandlas Luthers 

                                                           
44 Elm & Thulin (2012) 69. 
45 Elm & Thulin (2012) 69. 
46 Elm & Thulin (2012) 69. 
47 Elm & Thulin (2012) 69. 
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bannlysning från kyrkan, hans översättning av bibeln till tyska samt predikan som en viktig 

del av gudstjänsten. Vidare beskrivs det att en ny gren av kristendomen, den protestantiska 

kyrkan, hade uppstått. Slutligen nämns Luthers äktenskap med en före detta nunna och hur 

Luther hyllade familjelivet, enkelt arbete samt betonade att glädjen var viktig i en människas 

liv. I samband med textrutan finns två bilder, en bild föreställande Luther och en bild 

föreställande när Luther bränner påvens bannlysningsbulla.48  

2.1.2 Livsvägar  

Rubriken på kapitlet lyder ”Protestantismen” och omfattas av två sidor. Inledningsvis beskrivs 

Martin Luthers resa till Rom 1510. Därefter beskrivs resans påverkan på Luther samt att Rom 

och kyrkan var i ett stort förfall. Vidare behandlas Luthers kritik mot kyrkan vilket omfattar 

präster som bröt mot celibatlöftet och kyrkans avlatshandel. Påven beskrivs som endast vara 

intresserad av prakt och maktpolitik och att hans stora bekymmer var att få ihop pengar till 

bygget av Peterskyrkan.49 Sedan beskrivs det att Luther ville förnya och förändra kyrkan 

vilken han ansåg hade utvecklats åt fel håll.  Därefter beskrivs påvens uteslutande ur den 

katolska kyrkan av den rörelse Luther låg bakom och hur det resulterade i protestantismen 

som en ny kristeninriktning. Slutligen beskrivs predikstolens centrala placering som typiskt 

för protestantiska kyrkor samt predikan, bibelläsning och psalmsång på folkspråk istället för 

latin som grundstenar inom protestantismen.50 

Underrubriken ”Reformationen i Sverige” inleds med att beskriva att Luthers lära nådde 

Sverige i början av 1500-talet samt hur den svenske kungen Gustav Vasa såg en möjlighet att 

komma åt kyrkans egendom genom att ansluta sig till den lutherska läran. Slutligen nämns det 

hur den svenska kyrkan kom till vid ett möte i Uppsala 1593 och att påven förlorade all makt 

över kyrkan i Sverige.51 

2.1.3 Religion FG1  

Rubriken på kapitlet lyder ”Tre kyrkofamiljer” och avsnittet som behandlar reformationen 

omfattas av två sidor. Inledningsvis förklaras det att det genom århundradena har funnits ett 

behov bland kristna att diskutera olika frågor och att vid ett par tillfällen har åsikterna varit så 

skilda att resultatet har blivit nya kyrkor. Som ett resultat av olika historiska skeenden nämns 

de stora riktningarna: den romersk-katolska, de ortodoxa kyrkorna och de protestantiska 

kyrkorna. Slutligen påpekas det att även om mycket skiljer de olika riktningarna åt så är det 

                                                           
48 Elm, Thulin (2012) 69. 
49 Tidman & Wallin (2012) 68. 
50 Tidman & Wallin (2012) 69–70. 
51 Tidman & Wallin (2012) 69–70. 
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ännu mer som förenar dem. Reformationen behandlas i samband med kapitlets underrubrik 

”De protestantiska kyrkorna”.52 

Underrubriken ”De protestantiska kyrkorna” inleds med att förklara de protestantiska 

kyrkornas samband med reformationen. Reformationen beskrivs som en stor proteströrelse 

vilken uppstod i Europa under 1500-talet. Begreppet ”protestantiskt” förklaras. Sedan 

introduceras Martin Luther och Jean Calvin vilka beskrivs som de två mest kända ledarna för 

reformationen. Det förklaras att Luther och Calvin kritiserade kyrkan i allmänhet men påven i 

synnerhet och att de fick många anhängare samt att de hade stöd av många furstar och den 

svenske kungen Gustav Vasa.53 

Sedan behandlas konsekvenserna till följd av Luthers och Calvins kritik vilket medförde att 

delar av norra Europa bröt sig loss ur den romersk-katolska kyrkan samt framväxten av 

självständiga protestantiska kyrkor. Svenska kyrkan används som exempel. Vidare beskrivs 

det hur allt fler protestantiska kyrkor och rörelser växt fram under århundradena efter 

reformationen. Kyrkor som tidigare kallades för frikyrkor i Sverige används som exempel. I 

slutet på sidan finns det en bild föreställande en protestantisk gudstjänst i Frankrike. Till 

bilden finns en text vilken beskriver den protestantiska inredningen som ofta mycket enkel, 

utan bilder och utsmyckningar då ingenting får avleda gudstjänstbesökarnas uppmärksamhet 

från bibeln och predikan.54   

Sedan beskrivs det hur protestanterna tonande ner den kyrkliga traditionens betydelse vilket 

omfattar att präster, biskopar men framförallt påven hade fått för stor makt över människorna 

i den romersk-katolska kyrkan. Individens egen tro och engagemang beskrivs som det viktiga. 

Därefter förklaras det hur viktigt det var för Luther och Calvin att lyfta fram bibelns texter 

och att undervisa om dem då alla troende behövde både höra och förstå vad bibeln berättade 

om. Vidare beskrivs det hur bibeln först kom att översättas till tyska för att sedan översättas 

till många andra språk. Bibeln på svenska 1541 används som exempel och det förklaras hur 

översättningen kom att prägla det svenska språket ända fram till 1917 då nästa stora 

bibelöversättning kom att publiceras. Predikan och psalmsången beskrivs som centrala delar 

av den protestantiska gudstjänsten och det nämns att Luther själv kom att skriva många 

psalmtexter till vilka han ofta lånade melodier från kända sångare utanför den kyrkliga 

världen. Musiken beskrivs som viktig inom många protestantiska kyrkor och det påpekas att 

                                                           
52 Göth, Rüter & Wirström (2012) 86. 
53 Göth, Rüter, Wirström (2012) 89. 
54 Göth, Rüter, Wirström (2012) 89. 
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det inte är någon slump att kompositören Johan Sebastian Bach verkade inom den 

protestantiska traditionen.55 

Sedan förklaras det att motsättningarna mellan den romersk-katolska kyrkan och de 

protestantiska kyrkorna var länge mycket stora och att ingen kontakt förekom mellan dem 

under flera århundraden. Det beskrivs hur kyrkoledarna började samtala med varandra under 

1900-talet i syfte att söka sig fram till allt i den kristna tron som man trots allt har gemensamt. 

Slutligen betonas det att det idag förekommer mycket kontakt mellan de olika kristna 

kyrkorna och att detta kallas för den ekumeniska rörelsen. Begreppet ekumenisk förklaras.56 

2.1.4 Religion & Sammanhang 1&2 

Rubriken på kapitlet lyder ”De protestantiska kyrkorna” och omfattas av tre sidor. 

Inledningsvis nämns de tre protestantiska kyrkorna: den lutherska, den reformerta och den 

anglikanska kyrkan. Vidare nämns det att dryga 80 % av Sveriges befolkning tillhör Svenska 

kyrkan vilken är en luthersk kyrka. Slutligen nämns den geografiska spridningen av den 

reformerta och den anglikanska kyrkan i världen.57 

Underrubriken ”Martin Luther” introducerar Martin Luther och inleds med att beskriva hans 

kritik mot både delar av den katolska läran och den katolska kyrkans organisation vilket 

omfattar bibeln, påven, helgondyrkan, munkar och nunnor samt sakramenten. Vidare beskrivs 

det att enligt Luther stod vanliga människor lika nära Gud som prästen samt att alla yrken var 

lika viktiga och tjänar alla Gud. Lärare, rörmokare, sjuksköterskor, vägarbetare och präster 

används som exempel. Därefter nämns det att prästerna var de enda som fick och kunde tolka 

bibeln samt att Luther hävdade att alla oavsett bakgrund kunde läsa och förstå bibeln efter två 

enkla principer vilka beskrivs i punktform. Sedan behandlas Luthers översättning av Bibeln 

till tyska och det beskrivs att bibeln kom att översättas i andra länder där protestantismen 

segrade. Vidare nämns den första översättningen av bibeln till svenska 1541 och att bibeln 

innan dess endast hade funnits på latin, grekiska och hebreiska. Därefter behandlas Luthers 

införande av psalmsången i gudstjänsten och det påpekas att sången bidrog till att det blev 

roligare att gå i kyrkan. Slutligen påpekas det att Luther gjorde människan religiöst myndig 

och att det därmed inte behövdes några präster och påvar som förklarar hur det ska vara.58 
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Underrubriken ”Orsakerna till Luthers framgångar” inleds med att förklara att Luthers 

framgångar berodde på politiska och sociala förändringar samt ett utbrett missnöje mot den 

korrupta katolska kyrkan. Vidare beskrivs det hur stater bildades där härskare inte längre ville 

vara bunden vid påven i Rom där den tyske fursten Fredrik av Sachsen används som exempel. 

Reformationen i Sverige vilken genomfördes av Gustav Vasa beskrivs ha skett på grund av 

politiska snarare än religiösa skäl. Senare förklaras det att när Luther offentliggjorde sina 95 

teser i Wittenberg 1517 var syftet att få igång en debatt och inte en ny kyrka. Slutligen 

beskrivs Luthers förmåga att kunna tala med bönderna på deras vis och de lärda männen på 

latin samt att hans böcker lästes och trycktes i många upplagor. Det nämns att 

boktryckarkonsten hade en stor betydelse för reformationen.59 

Underrubriken ”Den reformerta- Den anglikanska kyrkan” inleds med att introducera Calvin 

och det beskrivs att han övertog de grundläggande tankarna hos Luther samt att han grundade 

en kyrka i Schweiz i vilken dess anhängare kallas för kalvinister, reformerta eller 

presbyterianer. Vidare beskrivs vad som kännetecknar Calvins kyrka vilken omfattar enkla 

gudstjänstformer samt nykterhet och enkel livsstil hos dess anhängare. Det påpekas att enligt 

vissa forskare kunde den fria företagsamheten och kapitalismen ta fart på grund av 

kalvinisternas betonande av strävsamhet och plikttrogenhet. Därefter beskrivs det att Calvin är 

mest känd för sin lära om människans förutbestämda öde. Vidare nämns det att det i Sverige 

inte finns några rent reformerta kyrkor. Slutligen introduceras den anglikanska kyrkan i 

England vilken beskrivs som en kyrka utan påve men med katolska drag. Likt den reformerta 

kyrkan finns inte den anglikanska kyrkan representerad i Sverige med ett undantag för den 

engelska kyrkan i Stockholm.60 

2.1.5 Religion 1&2: Liv och mening 

Rubriken på kapitlet lyder ”Reformation och protestantism” och omfattas av åtta sidor. I 

samband med kapitlet förekommer en bild föreställande Martin Luther och Fredrik den vise. 

Till bilden finns en text vilken beskriver texten att det var han som räddade Luther när han tog 

honom till sitt slott i Wartburg efter att Luther blivit bannlyst av påven och förklarad 

fredlös.61 

Underrubriken ”Luther-Reformatorn” inleds med att introducera Martin Luther och beskriver 

hur han 1517 väckte stor uppståndelse när han offentliggjorde sina 95 teser med vilka han 
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ville få en diskussion om. Det betonas att hammarslagen kom att eka över hela Europa. 

Därefter beskrivs det att Luther fick en avgörande hjälp av den nyuppfunna tryckarkonsten 

vilket möjliggjorde för en snabb spridning av hans budskap. Det förklaras att Luther hade 

blivit alltmer kritisk till vad han ansåg vara missförhållanden inom kyrkan. Vidare beskrivs 

påvens behov av pengar för att kunna bygga den väldiga Peterskyrkan. För att få ihop pengar 

sålde prästerna avlatsbrev där köparen lovades förkortad pina i skärselden. Det förklaras att 

enligt kyrkans lära rensas den döde i skärselden för att därmed tas upp till Guds paradis. Det 

svenska ordet skär och begreppet purgatorium förklaras.62 

Fortsättningsvis beskrivs att Luther var kritisk till att många biskopar och kyrkliga ledare 

levde som furstar och för att intresset för kristen tro var mindre än för värdslig njutning. 

Vidare nämns det hur en rad påvar hade älskarinnor med vilka de fick flera barn med samt att 

andra nästan enbart hade världsliga intressen där krig och mutor används som exempel. 

Slutligen förklaras det att Luther inte var ensam i sin kritik mot förfallet i kyrkan men han 

beskrivs som ilsknare än de flesta samt att han ville reformera kyrkan.63 

Underrubriken ”En ny kyrkoriktning” inleds med att beskriva påven och hans försvarares 

motstånd mot Luther. I samband med beskrivningen används ett citat från påven: ”Det är bara 

en berusad tysk. Han kommer snart att nyktra till”. Vidare beskrivs det hur Luther trots 

påvens kritik fortsatte att föra sin kritik mot kyrkan och hur anhängare strömmade till honom 

samt att flera furstar gav honom stöd. Furstarnas stöd till Luther förklaras med att Luther hade 

börjat hävda att påvedömet saknade biblisk grund och därmed borde avskaffas. Vidare 

beskrivs det att påven hade makt över sådant som furstarna själva ville bestämma över. Här 

används skatt till påven som exempel. Det förklaras att om furstarna genomförde de 

förändringar som Luther önskade skulle det resultera i att påven förlorade sin makt och 

fursten skulle därmed bli kyrkans högsta ledare. Vidare beskrivs det att i norra delen av 

Tyskland kom flera furstar med Luthers hjälp att genomföra de föreslagna förändringarna 

vilket resulterade i skapandet av den evangelisk-lutherska kyrkan. Därefter beskrivs det hur 

den svenske kungen Gustav Vasa kom att genomföra Luthers reformation och att påven 

förlorade all makt samt att kungen tog kontroll över kyrkan och dess rikedomar. Slutligen 

nämns det att motsvarande förändringar skedde i de övriga nordiska länderna.64 
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Underrubriken ”Vad innebar Luthers reformation” behandlar kortfattat i punktform sju 

skillnader reformationen innebar för kyrkan och kristendomen i Sverige vilka omfattar: 

bibeln, frälsningsläran, helgondyrkan och vallfärden, sakramenten, gudstjänsten, psalmen och 

klosterväsendet. Därefter förklaras begreppet ”protestantiska” samt att de evangelisk-

lutherska kyrkorna räknar sig till de protestantiska kyrkorna. Vidare beskrivs det hur Luthers 

verksamhet medförde ett uppvaknande för den katolska kyrkan och att mycket av missbruket 

rensades bort. Slutligen nämns den geografiska spridningen och antalet medlemmar av den 

evangelisk-lutherska kyrkan i världen idag. I samband med underrubriken finns en bild 

föreställande Gustav Vasas farväl av folket strax före sin död. Bilden är en väggmålning från 

Uppsala domkyrka.65 

Underrubriken ”Magisk mötesplats eller sovande skolsal” inleds med att förklara att det inte 

var det svenska folket självt som bestämde att bli lutherska protestanter utan att beslutet togs 

utav makthavarna. I och med beslutet förändrades mycket. Söndagens högtidsmässa i kyrkan 

används som exempel. Den katolska mässan beskrivs som stämningsfull med en magisk 

höjdpunkt. Vidare beskrivs folkets bristande kunskaper om kristendomen och bibeln vilket 

förklaras med att få kunde läsa och att det inte fanns ett behov av att kunna göra det. Den 

katolska kyrkans önskan om att inte göra bibeln till en folkbok beskrivs. Det förklaras att 

enligt den katolska kyrkan räckte det om endast kyrkans präster, munkar och nunnor kunde 

läsa bibelns berättelser samt att det endast skulle leda till problem och oreda i fallet då vanligt 

folk på egen hand försökte förstå bibelns ord.66 

Sedan påpekas det att medeltidens svenskar tycks ha varit tillfreds med det heliga skådespelet 

i kyrkan varje söndagsmorgon vilket beskrivs som ett magiskt möte utan krav på 

motprestationer och riktad till hjärtat och känslan. Därefter behandlas söndagens mässa i 

samband med förändringarna till följd av reformationen. Det beskrivs att mässan hade blivit 

längre och att folket nu förstod allt som talades, bads och sjöngs eftersom att allt var på 

svenska. Predikan betonas som gudstjänstens centrala inslag. Vidare beskrivs det att folket 

skulle undervisas om både bibeln och den kristna tron samt att mässans predikan i kyrkan blev 

mer lik en lektion i en skolsal. Munkar och nunnor syntes inte längre till i kyrkan, prästens 

mässkläder var enklare, nattvarden var sällan förekommande, bibelns texter och böner lästes 
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inte längre på latin och mycket av den katolska nattvardens magi var borta. Det nämns att 

mässan numera riktade sig till huvudet och förnuftet.67 

Därefter påpekas det att många upplevde att kyrkan hade blivit tråkigare men att alla kunde 

känna att de hade rätt att tänka själva om vad bibeln och den kristna läran handlade om och 

förstå vad de skulle tro. Vidare behandlas Luthers katekes på svenska vilken beskrivs som en 

lärobok i kristen tro med vilken folket skulle lära sig utantill. Det nämns att Luthers katekes 

blev Sveriges mest lästa bok och att översättningen av bibeln gjorde den till en verklig 

folkbok. Slutligen gör författarna två underbyggda antaganden, nämligen att det inte är 

förvånande att det är inom den protestantiska världen som många tusen samfund växt fram 

samt att det kanske inte heller är förvånande att det är i de protestantiska länderna som 

avkristningen gått som snabbast.68 I samband med underrubriken presenteras en bild 

föreställande en katolsk mässa i Sverige under medeltiden samt en bild på Hökhuvuds kyrka i 

Uppland i nutid.69 

Underrubriken ”Calvin- En sträng protestant” inleds med att introducera Calvin och han 

beskrivs som mer kritisk mot katolska kyrkan än Luther. Vidare beskrivs det hur han skapade 

en sträng kyrkoriktning vilken kännetecknas av sina mycket enkla gudstjänster och där 

enskilda individer själva beslutar sig för att leva efter bibeln. Bibeln nämns vara Calvins 

stränga lagbok. Calvins syn på nattvarden beskrivs som en enkel minnesmåltid fylld av andakt 

och stark gemenskap utan några magiska inslag. Därefter nämns det att Calvin likt Augustinus 

menade att Gud hade utvalt vissa att bli frälsta. Calvins predestinationslära behandlas vilken 

förklaras med att den utvalda inte endast upplever glädje över gemenskapen med Gud utan 

även blir lyckosam i sitt vardagliga liv. Strävsamhet, sparsamhet och framgång nämns som 

tecken på att man är utvald av Gud. Sedan förklaras det att Calvins tankar har påverkat en rad 

olika väckelserörelser och frikyrkor i Nordeuropa och USA. Slutligen nämns att det idag finns 

en rad olika samfund som har sitt ursprung i Calvins lära. Samlingsnamnen reformerta kyrkor 

och presbyterianer förklaras.70 

Underrubriken ”Äktenskap och engelska kyrkan” inleds med att beskriva att den engelska 

kungen under 1500-talet genom att bryta kontakten med påven skapade den självständiga 

anglikanska kyrkan. Den utlösande orsaken förklaras vara kung Henrik VIII önskan om att 
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skilja sig för att kunna gifta om sig en önskan vilken påven vägrade att uppfylla. Slutligen 

beskrivs den anglikanska kyrkan som en blandning av katolskt, lutherskt och calvinskt.71 I 

samband med underrubriken finns en bild föreställande Henrik VIII.72 

2.1.6 En människa - tusen världar 

Rubriken på kapitlet lyder ”Reformationen” och omfattas av fem sidor. Inledningsvis 

förklaras det att när Peterskyrkan i Rom skulle byggas fanns ett stort behov av pengar och för 

att kunna finansiera bygget började kyrkan att sälja avlatsbrev. Avlatsbreven förklaras med att 

mot en ekonomisk ersättning tog kyrkan på sig att sköta botgöringen för synderna som den 

troende hade begått. Martin Luther introduceras och det beskrivs att han reagerade mycket 

starkt mot kyrkans avlatshandel. Vidare beskrivs det hur Luther med sina 95 teser 1517 sökte 

diskussion angående kyrkans avlatshandel. Luthers huvudbudskap förklaras vara att kyrkans 

avlatshandel var oförenlig med bibeln samt att han hade förhoppningar om att den skulle 

förbjudas av de kyrkliga myndigheterna. Därefter nämns det att Luthers tankar fick en snabb 

spridning och att reformationen därmed var inledd. Slutligen beskrivs boktryckarkonsten som 

en bidragande orsak till den snabba spridningen.73 

Sedan behandlas Luthers kritik mot vad han upplevde som kyrkans maktmissbruk mot seder 

och bruk vilka enligt honom likt avlatshandeln saknade biblisk grund. Kritiken omfattar 

präster och biskopars roll som medlare mellan människan och Gud samt klosterväsendet. 

Vidare behandlas Luthers äktenskap med den före detta nunnan Katharina von Bora och hon 

beskrivs som en av centralgestalterna i reformationen som påverkade bland annat synen på 

protestantiskt familjeliv. Slutligen förklaras Luthers tvåregementslära i vilken kyrkan inte ska 

blanda sig i världsliga angelägenheter.74 

Därefter beskrivs det hur präster och biskopar uppmanade Luther att ta tillbaka vad han hade 

skrivit men att han vägrat. Det förklaras att konflikten gick så långt att påven tillslut kom att 

beordra gripandet av Luther för att föra honom till Rom samt att han kom att utfärda en 

bannbulla 1520 vilket förklaras med att Luther skulle bli bannlyst i händelsen om han inte tog 

tillbaka vad han hade skrivit. Det beskrivs att Luther återigen vägrat och att han istället kom 

att bränna påvens bulla. Enligt traditionen ska Luther ha sagt: ”Denna bränning är bara en 

småsak; påven och påvestolen måste också brännas”. Vidare beskrivs det att Luther 
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bannlystes av påven 1521 samt att Luther fick allt fler anhängare vilka kom att kallas för 

lutheraner eller protestanter. Slutligen nämns det att Luthers tankegångar spreds till andra 

länder där evangelisk-lutherska kyrkor uppstod. Nederländerna, Frankrike, Danmark, Norge, 

Finland och Sverige används som exempel.75 I samband med rubriken ”Reformationen” finns 

en bild föreställande ett avlatsbrev utfärdat i juni 1484.76 

Underrubriken ”Ordet i centrum” inleds med att beskriva att enligt Luther var bibeln grunden 

för den kristna tron, det kristna livet och kyrkan. Vidare förklaras det att enligt Luther var 

evangelierna det centrala i bibeln och därav namnet evangelisk på kyrkorna som uppstod i 

hans lära. Därefter beskrivs det att enligt Luther var dopet och nattvarden de enda giltiga 

sakramenten då det var dessa två som Jesus själv hade inrättat. I en textruta förtydligas 

kyrkans sakrament. Sedan behandlas Luthers översättning av bibeln till tyska 1534 samt 

Luthers betonande av hela gudstjänsten på folkspråk. Det beskrivs att alla skulle kunna förstå 

och inte endast de som behärskade latin. Slutligen beskrivs Luthers lilla och stora katekes.77  

Underrubriken ”Reformationen i Sverige” inleds med att introducera Luthers lärjunge Olaus 

Petri. Det beskrivs att han var den första som kom att predika Luther lära i Sverige samt var 

den som informerade den svenske kungen Gustav Vasa om Luthers tankegångar. Det nämns 

att Petri var delaktig i översättningen av Nya testamentet till svenska 1526.78 

Sedan beskrivs det hur Gustav Vasa såg en möjlighet att stärka sin egen makt på bekostnad av 

kyrkan samt en möjlighet att sanera statsskulden i fallet han reformerade kyrkan i enlighet 

med Luthers tankegångar. Det nämns att Gustav Vasa framförde förslaget i samband med 

reformationsriksdagen i Västerås 1527 och det förklaras att förslaget stötte på ett starkt 

motstånd från både adeln och prästerskapet vilka såg sin makt hotad. Vidare beskrivs det att 

kungen hotade med att avsäga sig kronan vilket resulterade i att adeln samt prästerskapet gav 

med sig och att förslaget gick igenom. Det nämns att kungen och inte påven blev kyrkans 

överhuvud i Sverige. Därefter behandlas Gustav Vasas avvecklande av kloster och deras 

egendomar runt om i Sverige. Det förklaras att under en period av 70 år kom cirka 150 kloster 

att stängas ner samt att det skulle dröja ända fram till 1951 års religionsfrihetslag innan det 

återigen blev tillåtet att med kungens tillstånd inrätta kloster i Sverige.79 
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Sedan beskrivs 1593 års beslut om att den svenska kyrkan skulle vara en evangelisk-

nationalkyrka. Det förklaras att reformationen därmed var ett faktum i Sverige och att det från 

och med nu var förbjudet att vara katolik och att som svensk lämna den lutherska läran. 

Vidare beskrivs det att det 1781 var tillåtet för katoliker med utländsk bakgrund att utöva sin 

religion i Sverige samt att svenskar gavs möjligheten att fritt välja livsåskådning i och med 

1951 års religionsfrihetslag. Därefter behandlas Bibelns översättning till svenska. Det 

förklaras att reformationen medförde att predikan fick en större betydelse och att 

gudstjänstbesökarna skulle förstå dess innehåll. Slutligen nämns andra förändringar 

reformationen medförde vilka omfattar upphörandet av helgondyrkan, överkalkade 

kyrkomålningar samt prästers rätt till äktenskap.80 

Underrubriken ”Motreformationen” inleds med att beskriva att den protestantiska 

reformationen påverkade den katolska kyrkan och att det skedde en motreformation efter 

kyrkomötet i Trient 1545–63. Det förklaras att på mötet beslöt kyrkan att man bland annat 

skulle avskaffa avlatshandeln, förhindra att kloster och biskopar fick för stora rikedomar samt 

att det målet var att förhindra maktmissbruk. Slutligen beskrivs reformationens politiska 

följdverkningar i relationen mellan katoliker och protestanter där det trettioåriga kriget och 

stupandet av den svenske kungen Gustav II Adolf i slaget vid Lützen används som exempel.81 
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3. Analys 

I detta kapitel presenteras den strukturella- och den komparativa analysen av läroböckernas 

avsnitt om reformationen. Den strukturella analysen med utgångspunkt i den ideationella 

strukturen avser att analysera textens teman och propositioner (läs 1.3.2 ”Den strukturella 

analysen” s. 7–9). Den komparativa analysen har i syfte att jämföra innehållsmässiga 

likheter/skillnader mellan läroböckerna.  

3.1 Den strukturella analysen 

3.1.1 Religion 1 

Tema  

Textens övergripande tema, makrotema, är reformationen. Det presenteras aldrig något annat 

som kan utläsas som ett makrotema och därmed är texten monotematisk. Utifrån makrotemat 

har följande mikroteman uttolkats; den lutherska reformationen, reformationen i Schweiz 

samt reformationen i England.  Textens makro- och mikroteman är explicita då de är klart 

uttalade i texten med hjälp av rubrik eller kursivering. Följande uppställning visar på min 

tolkning av textens ämnesstruktur eller tematik: 

Makrotema: Reformationen  

Mikrotema: Den lutherska reformationen  

Mikrotema: Reformationen i Schweiz  

Mikrotema: Reformationen i England  

I följande graf presenteras fördelningen av textens teman i procent i förhållande till den totala 

textmassan som behandlar reformationen:   

 

Religion 1

Lutherska reformationen Reformationen i Schweiz Reformationen i England
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Religion 1 – Lutherska reformationen 33 rader (87%), reformationen i Schweiz 3 rader (8%), 

reformationen i England 2 rader, (5%).  

Propositioner  

Kärnan i textens innehåll kan sägas vara det stycke som inleder kapitlet: 

Den katolska kyrkans allt större värdsliga (icke kyrkliga) engagemang kritiserades av 

många. En av dessa kritiker var den tyske munken Martin Luther.82  

Det citerade stycket är en sammanfattning av vad kapitlet om reformationen handlar om i stort 

och vad som sedan kommer att ges en mer uttömmande beskrivning i textens olika 

mikroteman. Religion 1 har tre mikroteman och om man för varje mikrotema urskiljer en 

makroproposition som sammanfattar hela eller delar av ett stycke blir resultatet följande:   

Den lutherska reformationen 

Martin Luther ifrågasatte kyrkans traditioner och menade att Bibeln var rättesnöret som stod 

över kyrkans seder och traditioner. Han menade att frälsning kunde fås genom ”tro allena”. I 

sin syn på samhället skilde Luther mellan det andliga och det värdsliga. Luthers idéer 

erkändes snabbt av nordeuropeiska furstar som på detta sätt kunde bryta påvens makt och 

inflytande. När Luther spred sin uppfattning bannlystes han av kyrkan. En ny gren av 

kristendomen, den protestantiska kyrkan, hade uppstått.83 

Reformationen i Schweiz 

Reformatorn Calvin tvingades fly till Schweiz för sin tros skull. Här bildade han den 

reformerta kyrkan, som hade bildförbud och lekmannavälde.84 

Reformationen i England 

Den anglikanska kyrkan i England blev ett mellanting mellan den lutherska och den 

katolska.85 

3.1.2 Livsvägar  

Tema   

Textens övergripande tema, makrotema är reformationen. Det presenteras aldrig något annat 

som kan tolkas som ett makrotema och därmed är texten monotematisk. Utifrån makrotemat 

har följande mikroteman uttolkats; den lutherska reformationen samt den lutherska 

                                                           
82 Elm & Thulin (2012) 69. 
83 Elm & Thulin (2012) 69. 
84 Elm & Thulin (2012) 69. 
85 Elm & Thulin (2012) 69. 
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reformationen i Sverige. Textens makro- och mikroteman är explicita då de är klart uttalade i 

texten med hjälp av rubrik eller kursivering. Följande uppställning visar på min tolkning av 

textens ämnesstruktur eller tematik: 

Makrotema: Reformationen  

Mikrotema: Den lutherska reformationen  

Mikrotema: Reformationen i Sverige  

I följande graf presenteras fördelningen av textens teman i procent i förhållande till den totala 

textmassan som behandlar reformationen:   

 

Livsvägar – lutherska reformationen 17 rader (77%), lutherska reformationen i Sverige 5 rader (23%). 

Propositioner  

Livsvägar har inget inledande stycke som allmänt introducerar reformationen utan istället 

inleds texten med att behandla Martin Luther. Boken har två mikroteman och om man för 

respektive mikrotema urskiljer en makroproposition som sammanfattar hela eller delar av ett 

stycke blir resultatet följande: 

Den lutherska reformationen 

År 1510 reste Martin Luther till Rom. Han påverkades starkt av det han fick se där. Rom och 

inte minst kyrkan var i stort förfall. Präster söp och gick till prostituerade. Kyrkans 

välsignelse kunde köpas för pengar och högst upp satt påven som bara var intresserad av 

makt. Martin Luther ville reformera den kyrka som han tyckte hade utvecklats åt fel håll. Den 

Livsvägar

Lutherska reformationen Reformationen i Sverige
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rörelse han satte igång blev utesluten ur katolska kyrkan av påven. Så kom en ny kristen 

riktning till, protestantismen.86 

Reformationen i Sverige  

I början av 1500-talet nådde Luthers lära Sverige. Gustav Vasa som var kung såg då en 

möjlighet att komma åt kyrkans egendom genom att ansluta sig till den lutherska läran. Den 

svenska statskyrkan kom till vid ett möte i Uppsala 1593. I och med detta förlorade påven sin 

makt över kyrkan i Sverige.87 

3.1.3 Religion FG1 

Tema  

Textens övergripande tema, makrotema är reformationen. Det presenteras aldrig något annat 

som kan tolkas som ett makrotema och därmed är texten monotematisk. Utifrån makrotemat 

har följande mikroteman uttolkats; Protestantiska reformationen. Textens makro- och 

mikrotema explicita då de är klart uttalade i texten med hjälp av rubrik eller kursivering. 

Följande uppställning visar på min tolkning av textens ämnesstruktur eller tematik: 

Makrotema: Reformationen  

Mikrotema: Protestantiska reformationen (Luther och Calvin)  

I följande graf presenteras fördelningen av textens teman i procent i förhållande till den totala 

textmassan som behandlar reformationen:  

 

Religion FG1 – 33 rader (100%), Protestantiska reformationen (Luther och Calvin) 

                                                           
86 Tidman & Wallin (2012) 68. 
87 Tidman & Wallin (2012) 69–70. 

Religion FG1

Protestantiska reformationen (Luther och Calvin)
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Propositioner  

Kärnan i textens innehåll kan sägas vara det stycke som inleder kapitlet: 

Den tredje stora kyrkofamiljen är de protestantiska kyrkorna. De har alla på ett eller 

annat sätt samband med reformationen, en stor proteströrelse som uppstod i Europa på 

1500-talet.88 

Det citerade stycket inleder kapitlet med en allmän introduktion av reformationen och kan 

sägas ge en sammanfattning om vad kapitlet kommer att handla om i stort och vad som sedan 

kommer att ges en mer uttömmande beskrivning av textens mikrotema. Religion FG1 har 

endast ett mikrotema och om man urskiljer dess makroproposition som sammanfattar hela 

eller delar av ett stycke blir resultatet följande:  

Protestantiska reformationen (Luther och Calvin) 

De två mest kända ledarna för reformationen var Martin Luther i Tyskland och Jean Calvin i 

Schweiz. De var starkt kritiska till kyrkan och till påven. Luther och Calvin tonade ner 

betydelsen av kyrkans traditioner och menade att präster, biskopar men framförallt påven 

hade fått för stor makt över människorna i den romersk-katolska kyrkan. Luther och Calvin 

ansåg att det var viktigt att undervisa om Bibelns texter. Därför översattes Bibeln till tyska 

och sedan till många andra språk. Luther och Calvin fick många anhängare. De fick även stöd 

av den svenske kungen Gustav Vasa. Den protestantiska reformationen medförde att stora 

delar av norra Europa bröt sig loss ur den romersk-katolska kyrkan. Där bildades sedan 

självständiga protestantiska kyrkor.89 

3.1.4 Religion och sammanhang 1&2 

Tema  

Textens övergripande tema, makrotema är reformationen. Det presenteras aldrig något annat 

som kan tolkas som ett makrotema och därmed är texten monotematisk. Utifrån makrotemat 

har följande mikroteman uttolkats; den lutherska reformationen, reformationen i Schweiz 

samt reformationen i England. Textens makro- och mikroteman är explicita då de är klart 

uttalade i texten med hjälp av rubrik eller kursivering. Följande uppställning visar på min 

tolkning av textens ämnesstruktur eller tematik: 

 

                                                           
88 Göth, Rüter & Wirström (2012) 89. 
89 Göth, Rüter & Wirström (2012) 89–90.  
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Makrotema: Reformationen  

Mikrotema: Den lutherska reformationen 

Mikrotema: Reformationen i Schweiz 

Mikrotema: Reformationen i England 

I följande graf presenteras fördelningen av textens teman i procent i förhållande till den totala 

textmassan som behandlar reformationen:   

 

Religion och sammanhang 1&2 – lutherska reformationen 39 rader (75%), reformationen i Schweiz 9 rader 

(17%),  

Reformationen i England 4 rader (8%).  

 

Propositioner 

Religion och sammanhang 1&2 har inget stycke som allmänt introducerar reformationen utan 

istället inleds texten med att behandla Martin Luther. Boken har tre mikroteman och om man 

urskiljer respektive makroproposition som sammanfattar hela eller delar av ett stycke blir 

resultatet följande:  

Den lutherska reformationen 

Martin Luther protesterade mot den katolska kyrkan och han vände sig mot både delar av 

läran och den katolska kyrkans organisation. Luther ansåg att enbart Bibeln bestämmer vad 

som är kristen tro. Han tog bort påven, helgondyrkan, munkar och nunnor samt alla sakrament 

utom dop och nattvard. Enligt Luther står alla lika nära Gud och han menade att alla skulle 

kunna läsa och förstå Bibeln, oavsett samhällsklass. Genom att Bibeln översattes först till 

tyska och sedan till språk i de länder där protestantismen segrade, blev den tillgänglig för 

Religion och sammanhang 1 & 2

Lutherska reformationen Reformationen i Schweiz Reformationen i England
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många fler. Detta gjorde att människor själva kunde läsa Bibeln och på egen hand söka Gud. 

Luthers framgångar berodde på politiska och sociala förändringar men också på ett utbrett 

missnöje mot den korrupta katolska kyrkan. I Europa bildades det flera stater för att härskaren 

inte ville bara bunden vid påven i Rom. Denna politik stöddes av Luther. När Luther spikade 

upp sina 95 teser i Wittenberg 1517 ville han starta debatt men inte en ny kyrka. Det 

tvingades han ändå till.90 

Reformationen i Schweiz 

I Schweiz grundade Jean Calvin den kyrka vars anhängare kallas för kalvinister, reformerta 

eller presbyterianer. Calvin är mest känd för sin lära om att alla människors öde är 

förutbestämd.91 

Reformationen i England 

Den anglikanska kyrkan i England är en kyrka utan påve med katolska drag.92 

3.1.5 Religion 1&2: Liv och mening 

Tema  

Textens övergripande tema, makrotema är reformationen. Det presenteras aldrig något annat 

som kan tolkas som ett makrotema och därmed är texten monotematisk. Utifrån makrotemat 

har följande mikroteman uttolkats; den lutherska reformationen, reformationen i Sverige, 

reformationen i Schweiz samt reformationen i England. Textens makro- och mikroteman är 

explicita då de är klart uttalade i texten med hjälp av rubrik eller kursivering. Följande 

uppställning visar på min tolkning av textens ämnesstruktur eller tematik: 

Makrotema: Reformationen 

Mikrotema: Den lutherska reformationen  

Mikrotema: Reformationen i Sverige 

Mikrotema: Reformationen i Schweiz 

Mikrotema: Reformationen i England  

I följande graf presenteras fördelningen av textens teman i procent i förhållande till den totala 

textmassan som behandlar reformationen:   

                                                           
90 Ring (2013) 158–159. 
91 Ring (2013) 160. 
92 Ring (2013) 160. 
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Religion 1&2 Liv och mening – lutherska reformationen 53 rader (27%), reformationen i Sverige 110 

rader (55%), reformationen i Schweiz 25 rader (13%), reformationen i England 11 rader (6%).  

Propositioner  

Religion 1&2: Liv och mening har likt Livsvägar och Religion och sammanhang 1&2 inget 

stycke som allmänt introducerar reformationen utan inleds istället med att behandla Martin 

Luther. Boken har fyra mikroteman och om man urskiljer respektive makroproposition som 

sammanfattar hela eller delar av ett stycke blir resultatet följande:  

Den lutherska reformationen 

Martin Luther väckte stor uppståndelse 1517 i samband med att han spikade upp 95 teser. Han 

ville starta en diskussion om dessa. Luther var kritisk till – och ville reformera kyrkan på 

grund av vad han ansåg vara missförhållanden inom kyrkan. Han ansåg att avlatsförsäljning 

var ett vedervärdigt sätt att lura pengar av det enkla och lättskrämda folket. Han var även 

kritisk till att många biskopar och kyrkliga ledare levde som furstar och hade mindre intresse 

för kristen tro än för värdslig njutning. Luther mötte hårt motstånd från påven och från dem 

som försvarade påven. Trots detta fick han många nya anhängare och stöd från flera furstar. I 

norra Tyskland genomförde flera furstar med Luthers hjälp de föreslagna förändringarna. På 

det sättet skapades den evangelisk-lutherska kyrkan. För den katolska kyrkan medförde 

Luthers verksamhet ett uppvaknande och mycket av missbruk rensades snart bort.93 

Reformationen i Sverige 

På 1500-talet lät Sveriges kung Gustav Vasa genomföra Luthers reformation och bröt därmed 

kontakten med påven i Rom. Det var så den svenska kyrkan kom till. Påven förlorade all makt 

och kungen tog istället kontrollen över kyrkan och mycket av dess rikedomar. Den lutherska 

                                                           
93 Berg & Rundblom (2014) 119, 121.  

Religion 1&2: Liv och mening

Lutherska reformationen Reformationen i Sverige

Reformationen i Schweiz Reformationen i England
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reformationen innebar förändringar för kyrkan och kristendomen i Sverige. Under den 

katolska tiden gick så gott som alla vuxna i församlingen till söndagens mässa i kyrkan. 

Mässan beskrivs som ett magiskt möte med det heliga, utan krav på motprestationer och 

riktade sig till hjärtat och känslan. Efter reformationen blev söndagens mässa längre. 

Människorna skulle undervisas om Bibeln och den kristna tron. Mässan och predikan i kyrkan 

liknade mer en lång lektion i en skolsal och riktade sig numera till huvudet och förståndet. 

Luthers katekes trycktes på svenska och den svenska översättningen av bibeln blev en verklig 

folkbok.94 

Reformationen i Schweiz 

I 1500-talets Schweiz verkade Jean Calvin och han var ännu mer kritisk mot katolska kyrkan 

än Luther. Han skapade en sträng kyrkoinriktning och bibeln var hans stränga lagbok. Enligt 

Calvin sker inget magiskt med nattvardens bröd och vin och likt Augustinus lärde han att Gud 

har utvalt vissa att bli frälsta. Calvin kom att påverka en rad olika väckelserörelser och 

frikyrkor särskilt i Nordeuropa. Ett samlande namn för de kalvinska riktningarna är reformerta 

kyrkor.95 

Reformationen i England 

På 1500-talet i England skapades en självständig engelsk kyrka, den anglikanska kyrkan som 

ett resultat av en konflikt mellan den engelske kungen Henrik VIII och påven. Den 

anglikanska kyrkan är en blandning av katolskt, lutherskt och calvinskt.96  

3.1.6 En människa - tusen världar 

Tema 

Textens övergripande tema, makrotema är reformationen. Det presenteras aldrig något annat 

som kan tolkas som ett makrotema därmed är texten monotematisk. Utifrån makrotemat har 

följande mikroteman uttolkats; den lutherska reformationen, reformationen i Sverige samt den 

katolska motreformationen. Textens makro- och mikroteman är explicita då de är klart 

uttalade i texten med hjälp av rubrik eller kursivering. Följande uppställning visar på min 

tolkning av textens ämnesstruktur eller tematik: 

 

 

                                                           
94 Berg & Rundblom (2014) 119–124. 
95 Berg & Rundblom (2014) 124. 
96 Berg & Rundblom (2014) 124.  
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Makrotema: Reformationen  

Mikrotema: Den lutherska reformationen  

Mikrotema: Reformationen i Sverige  

Mikrotema: Den katolska motreformationen  

I följande graf presenteras fördelningen av textens teman i procent i förhållande till den totala 

textmassan som behandlar reformationen:   

 

En människa - tusen världar – lutherska reformationen 51 rader (55%), reformationen i Sverige 32 rader (35%), 

katolska motreformationen 9 rader (10%).  

Propositioner 

En människa – tusen världar saknar även den ett inledande stycke som allmänt introducerar 

reformationen och likt Livsvägar, Religion och sammanhang 1&2 och Religion 1&2: Liv och 

mening inleds kapitlet med att behandla Martin Luther. Boken har tre mikroteman och om 

man för varje mikrotema urskiljer respektive makroproposition som sammanfattar hela eller 

delar av ett stycke blir resultatet följande:  

Den Lutherska reformationen: 

I Rom på 1500-talet behövdes pengar till det dyra bygget av Peterskyrkan. För att lösa detta 

började kyrkan sälja avlatsbrev. Martin Luther reagerade väldigt starkt mot denna 

avlatshandel. 1517 anslog han 95 teser om avlat och bot för att få en diskussion. Hans tankar 

spreds snabbt. Luther gav också ut andra skrifter där han protesterade mot vad han upplevde 

som kyrkans maktmissbruk och mot seder och bruk som enligt honom saknade biblisk grund. 

För Luther var bibeln grunden för den kristna tron, det kristna livet och kyrkan. Texten i 

En människa - tusen världar

Lutherska reformationen Reformationen i Sverige

Katolska motreformationen
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bibeln var viktigare än kyrkans tradition. Han översatte bibeln till tyska, så att alla tyskar 

skulle kunna förstå dess innehåll. Luther formulerade också en så kallad tvåregementslära 

enligt vilken kyrkan inte ska blanda sig i värdsliga angelägenheter. Katolska kyrkan 

uppmanade Luther att ta tillbaka det han skrivit men han vägrade. 1520 utfärdade påven en 

bulla enligt vilken han skulle bli bannlyst om han inte tog tillbaka det han skrivit. Luther 

vägrade och 1521 blev han bannlyst av påven. Trots detta fick Luther fler anhängare och hans 

tankegångar spreds till Nordeuropa.97  

Reformationen i Sverige 

Luthers lärjunge Olaus Petri var den som informerade kung Gustav Vasa om Luthers 

tankegångar. Gustav Vasa såg en möjlighet att öka sin egen makt på kyrkans bekostnad. Han 

insåg också att en reformation av kyrkan kunde vara inkomstbringande, pengar han behövde 

för att sanera statskulden. I samband med reformationsriksdagen i Västerås 1527 förde Gustav 

Vasa fram förslaget. Prästerskapet och adeln motsatte sig då de såg sin makt hotad. Trots det 

gick förslaget igenom. Därmed blev kungen överhuvud över den svenska kyrkan istället för 

påven. Under en period av 70 år stängdes cirka 50 kloster ned och dess egendomar och 

föremål beslagtogs. Först i och med religionsfrihetslagstiftningen 1951 blev det återigen 

tillåtet att med kungens tillstånd inrätta kloster i Sverige. År 1593 bestämde man slutligen att 

den svenska kyrkan skulle vara en evangelisk-luthersk nationalkyrka. Det blev förbjudet att 

vara katolik i Sverige och att som svensk lämna den lutherska läran. 1781 tilläts katoliker med 

utländsk bakgrund att utöva sin religion i Sverige. Med 1951 års religionsfrihetslag gavs 

svenskar möjligheten att fritt välja livsåskådning.98 

Den katolska motreformationen 

Efter kyrkomötet i Trident 1545–63 inleddes den katolska motreformationen. Målet med 

mötet var att förhindra maktmissbruk. På mötet beslöt man bland annat att avskaffa 

avlatshandeln och reglera så att kloster och biskopar inte fick för stora rikedomar. 

Reformationens politiska följdverkningar resulterade bland annat det trettioåriga kriget 

(1618–1648) där maktkampen mellan katoliker och protestanter var en viktig bakgrund.99 

                                                           
97 Tuveson (2015) 145–147.  
98 Tuveson (2015) 147–149. 
99 Tuveson (2015) 149. 
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3.2 Komparativ analys  

I jämförelsen mellan de utvalda läroböckerna har jag undersökt likheter och skillnader i hur 

böckerna har framställt reformationen och den katolska kyrkan. Jag har jämfört vilka teman 

som tas upp samt viktningen mellan olika teman. 

Alla böcker behandlar reformationen och samtliga böcker förutom Religion 1&2: Liv och 

mening har den lutherska reformationen i fokus. I stora drag skildras reformationen på ett 

liknande sätt i alla böcker. Det kan skilja i omfattning av text och hur detaljerad 

beskrivningen är. I en bok, Religion FG1, har man valt att beskriva Luther och Calvin 

tillsammans medan man i de övriga böckerna har lagt dessa som separata beskrivningar. Det 

är en bok som skiljer sig markant från de övriga i sin framställning – En människa - tusen 

världar. Detta är den enda boken som överhuvudtaget skildrar den katolska 

motreformationen. Den har fått ca 10 % av det totala textutrymmet inom reformationen. 

Den engelska reformationen beskrivs i tre av de sex böckerna, men endast en av dem ger en 

mer utförlig beskrivning, Religion 1 & 2: Liv och mening, medan övriga endast nämner den. 

Den svenska reformationen beskrivs i fyra av de sex böckerna som ett tydligt tema. Religion 1 

och Religion FG1 är de böcker som inte nämner den svenska reformationen eller bara kort 

anger Sverige som exempel.  

Den enda boken som upplevdes ha en logisk följdriktighet skildring av reformationen är En 

människa - tusen världar. I övriga böcker upplevs framställningen som rörig och har ingen 

naturlig övergång mellan de olika delområdena. 

När det gäller viktning av teman mellan böckerna kan man konstatera att den lutherska 

reformationen tar det övervägande utrymmet i alla böcker utom i boken Religion 1&2: Liv 

och mening där den lutherska reformationen representerar 27 % av textmassan och den 

svenska reformationen får mer utrymme, 55 %. I denna bok beskrivs den schweiziska 

reformationen i ca 13 % och den engelska i 6 % av textmassan.  Detta är den bok som har den 

mest allsidiga beskrivningen av reformationen i förhållande till utvalda teman. Den beskriver 

dock inte den katolska motreformationen. 
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4. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur reformationen och den katolska kyrkan skildras 

i sex läroböcker i religionskunskap för gymnasiet och därutöver undersöka objektiviteten i 

skildringen av den katolska kyrkan samt hur skildringen förhåller sig till skolans läroplan. 

Min hypotes var att skildringen av reformationen i läroböckerna kommer att ha en lutherskt 

präglad syn på konflikten och dess konsekvenser och jag förväntade mig att finna 

objektivitetsbrister i skildringen av reformationen. I detta kapitel förs en diskussion och 

reflektion kring studiens tre frågeställningar i syfte att besvara dessa. Frågeställningarna är 

följande: 

1. Hur skildras reformationen och den katolska kyrkan i läroböcker för 

religionskunskap? 

2. Vilka likheter/skillnader finns det mellan läroböckerna när det gäller skildringen av 

reformationen och den katolska kyrkan? 

3. Hur förhåller sig läroböckernas skildring av reformationen och den katolska kyrkan till 

skolans krav på objektivitet i form av saklighet och allsidighet?  

 Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande slutsats.  

4.1 Hur skildras reformationen och den katolska kyrkan i läroböckerna? 

I analysen av läroböckernas fördelning av teman i procent i förhållande till det totala 

innehållet som behandlar reformationen framkom det att en majoritet av läroböckerna till 

största delen behandlade Martin Luther och den lutherska reformationen. Andra teman som 

har behandlats i läroböckerna i olika utsträckning är reformationen i Schweiz, reformationen i 

England, reformationen i Sverige och den katolska motreformationen.  

I de tre läroböckerna Religion 1, Livsvägar och Religion och sammanhang 1&2 omfattade 

Martin Luther och den lutherska reformationen hela 87 % respektive, 77 % och 75 % av det 

totala innehållet. Endast i läroboken Religion 1&2: Liv och mening omfattade Martin Luther 

och den lutherska reformationen mindre än 50 % av det totala innehållet. Läroboken Religion 

FG1 kom till skillnad från de andra läroböckerna att behandla Martin Luther och den 

lutherska reformationen ihop med Jean Calvin och hans reformation i Schweiz men däremot 

behandlades inga andra teman i denna bok.   
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Gemensamt för alla läroböcker förutom En människa – tusen världar var att de inte 

behandlade den katolska motreformationen. Men endast 10 % av det totala innehållet i En 

människa – tusen världar att behandla den katolska motreformationen. 

Resultatet är intressant utifrån Kjell Härenstams resonemang om att urvalet av information i 

text och bild är en fråga om vad man värderar som väsentlig kunskap. Att endast en av de sex 

undersökta läroböckerna behandlar den katolska motreformationen visar att en övervägande 

majoritet av författarna till de undersökta läroböckerna inte värderar den katolska 

reformationen som väsentlig kunskap i skildringen av reformationen. Likväl är det viktigt att 

ha i åtanke det Härenstam menar som orimligt att på ett fåtal korta lärobokssidor kunna ge en 

någorlunda rimlig bild av en religion eller historisk. Med tanke på den katolska kyrkans roll 

under reformationen och dess konsekvenser för kyrkan och kristendomen generellt anser jag 

att det likafullt är orimligt att inte i någon utsträckning behandla den katolska 

motreformationen i samband med skildringen av reformationen i läroböckerna.  

Vid förmedling av ett historiskt perspektiv som kan ge bakgrunder likt reformationen menar 

Härenstam att man måste acceptera en viss grad av generalisering eftersom det annars skulle 

vara omöjligt med läromedelsproduktion. Med utgångspunkt i Niklas Ammerts 

innehållsmässiga framställningstyper i form av konstaterande och förklarande (läs 1.5.2 

”Innehållsmässiga framställningstyper” s.13–14) kan de undersökta läroböckernas 

generaliseringsgrad diskuteras.  

De tre läroböckerna Religion FG1, Religion 1 och Livsvägar kan utifrån Ammerts två 

framställningstyper kategoriseras som konstaterande medans de tre läroböckerna Religion 

1&2: Liv och mening, Religion och sammanhang 1&2 och En människa - tusen världar kan 

kategoriseras som förklarande. I de tre konstaterande läroböckerna framställs innehållet om 

reformationen kortfattat utan några vidare förklaringar och dispositionen upplevs som ryckt ur 

sitt sammanhang. Vid en jämförelse mellan läroböckerna Religion 1 och En människa - tusen 

världar i deras beskrivning av konflikten mellan Martin Luther och påven kan skillnaden 

mellan en konstaterande respektive förklarande framställning illustreras med följande citat: 

När han spred sin uppfattning bannlystes han av kyrkan. Brytningen blev total. Martin 

Luther översatte Bibeln till tyska och gjorde predikan till en central del av 

gudstjänsten.100 
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Såväl präster som biskopar uppmanade Luther att förklara att han inte menat vad han 

skrivit, men Luther vägrade detta. Det gick så långt att påven beordrade att Luther 

skulle gripas och föras till Rom. 1520 utfärdade påven en skrivelse (bulla) enligt vilken 

han skulle bli bannlyst om han inte inom två månader tog tillbaka det han skrivit. Det 

gjorde inte Luther, utan de två månaderna hade gått brände han påvens bulla (…). Detta 

orsakade att han 1521 blev bannlyst av påven. Detta till trots fick Luther allt fler 

anhängare, så kallade lutheraner eller protestanter, och hans tankegångar spreds också 

till andra länder (…).101 

Det första citatet är taget från Religion 1 och det andra citatet från En människa – tusen 

världar. Det första citatet är endast konstaterande utan förklaringar och övergången från 

bannlysningen till Luthers översättning av Bibeln upplevs ryckt ur sitt sammanhang. Det 

andra citatet förklarar företeelsen och händelseförloppet med tydliga resonemang kring orsak 

och verkan och övergången från bannlysningen till att hans idéer spreds till andra länder 

upplevs ha en logisk följdriktighet.  

Ett annat exempel för att visa på den stora skillnaden mellan de konstaterande och förklarande 

läroböckerna kan illustreras vid en jämförelse mellan En människa – tusen världar och 

Livsvägar och deras beskrivning om reformationen i Sverige:   

Luthers lära nådde Sverige i början av 1500-talet och Gustav Vasa såg en möjlighet att 

komma åt kyrkans egendom genom att ansluta sig till den nya läran. Den svenska 

statskyrkan kom till vid ett möte 1593. Nu hade påven inte längre någon makt över 

kyrkan i Sverige.102  

Luthers lärjunge Olaus Petri (1493–1552) var den första som predikade Luthers lära i 

Sverige. Det var också han som informerade kungen Gustav Vasa (1496–1560) om 

Luthers tankegångar. (…) Gustav Vasa såg en möjlighet att öka sin egen makt på 

kyrkans bekostnad om han reformerade kyrkan enligt Luthers tankegångar. Dessutom 

tänkte han sig att en reformation av kyrkan kunde vara inkomstbringande, pengar han 

behövde för att sanera statsskulden. (…) Men detta stötte på starkt motstånd, inte minst 

från adeln och prästerna som såg sin makt hotad. (…) År 1593 bestämde man slutligen 

att den svenska kyrkan skulle vara en evangelisk-luthersk nationalkyrka. Därmed var 
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reformationen ett faktum i Sverige. Det blev förbjudet att vara katolik i Sverige och att 

som svensk lämna den lutherska läran.103 

Likt tidigare exempel är det första citatet endast konstaterande och dispositionen upplevs 

ryckt ur sitt sammanhang. Dessutom framkommer det inte i det fösta citatet att övergången 

från katolicismen till protestantismen i Sverige var långt ifrån problemfri och vad övergången 

innebar för svenskar och katoliker. 

De jämförande exemplen som har illustrerats här angående konstaterande respektive 

förklarande framställningar är genomgående mellan läroböckerna och omfattar alla teman 

som behandlar reformationen bortsett från den katolska motreformationen som endast 

behandlas i En människa – tusen världar. 

4.2 Vilka likheter/skillnader finns det mellan läroböckerna i skildringen av 

reformationen och den katolska kyrkan 

Likheter/skillnader mellan läroböckerna i skildringen av reformationen och den katolska 

kyrkan i läroböckerna har redan i stora drag diskuterats i 3.2 ”Komparativ analys” och i 4.1 

”Hur skildras reformationen och den katolska kyrkan i läroböckerna?”. Sammanfattningsvis 

kan man säga att samtliga läroböcker förutom Religion 1&2: Liv och mening har den 

lutherska reformationen i fokus i skildringen av reformationen. Läroböckernas skildringar av 

reformationen har i stora drag skildrats på ett liknande sätt. Dock har det påvisats stora 

skillnader i omfattning av text och hur detaljerade de olika beskrivningarna är. När det 

kommer till skildringen av den katolska kyrkan är det endast en bok som behandlar den 

katolska motreformationen.  

Endast En människa – tusen världar upplevs ha en tydlig logisk följdriktighet i skildringen av 

reformationen och övriga böcker upplevs ha i olika utsträckning en rörig disposition med 

oklara övergångar mellan de olika delområdena. Denna sammanfattning kan sägas belysa 

vikten av att lärare tar sig tiden att kvalitetsgranska de läroböcker som de planerar att använda 

i sin undervisning. Dock har Skolvärdens enkätundersökning där 1 500 lärare tillfrågades 

påvisat att en majoritet av de tillfrågade lärarna inte har tillräckligt med tid för att 

kvalitetsgranska läroböcker. Mot ovanstående sammanfattning samt Skolvärdens 

enkätundersökning ställer jag mig kritisk till 1991 års beslut om avskaffandet av den statliga 

förhandsgranskningen av läroböcker. Min kritik grundas i Tom Wikmans resonemang om att 

skolans läroböcker representerar för varje generation en auktoriserad version av den 
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information som vid en viss tidsperiod står till läromedelsförfattarnas förfogande och att man 

därmed bör hålla en kritisk inställning till de auktoriteter som förmedlar denna.  

4.3 Hur förhåller sig läroböckernas skildring av reformationen och den katolska 

kyrkan till skolans krav på objektivitet i form av saklighet och allsidighet?  

I skolans läroplan under saklighet och allsidighet lyfts kraven att skolan ska vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt att undervisningen ska vara saklig 

och allsidig. Läroplanen preciserar inte vad som menas med saklighet och allsidighet. Som en 

följd av det utgår jag från Jörgen Westerståhls definitioner av begreppen saklighet och 

opartiskhet (läs 1.5.1 ”Objektivitet”, s.12–13). Mot bakgrund av Westerståhls definition av 

begreppet opartiskhet i form av balans och neutral presentation kommer objektiviteten i 

läroböckernas skildringar av reformationen och den katolska kyrkan i förhållande till skolans 

läroplan i form av saklighet och allsidighet att diskuteras.  

I 4.1 ”Hur skildras reformationen och den katolska kyrkan i läroböckerna?” framkom det att 

en majoritet av de undersökta läroböckernas skildring av reformationen omfattade Martin 

Luther och den lutherska reformationen och att endast en av sex läroböcker skildrade den 

katolska motreformationen. Fem av sex läroböcker kan därmed ses som bristfälliga i 

förhållande till Westerståhls definition av balans och läroplanens krav på att skolan ska vara 

öppen för skilda uppfattningar. 

I de fem läroböckerna som inte skildrar den katolska motreformationen uppträder istället den 

katolska kyrkan i olika utsträckning som en negativ motpol till Luther och protestantismen. 

Av de fem läroböckerna är detta tydligast i Livsvägar: 

Rom och inte minst kyrkan var i ett stort förfall. Präster som lovat att leva i celibat söp 

istället och gick till prostituerade. Kyrkans välsignelse och förlåtelse kunde köpas för 

pengar. Högst upp satt påven som bara var intresserad av prakt och maktpolitik. (…) 

Martin Luther ville förnya, reformera den kyrka som han tyckte utvecklats åt helt fel 

håll. Den rörelse han satte igång blev utesluten ur katolska kyrkan av påven. Så kom en 

ny kristen riktning till, protestantismen.104 

Ovanstående citat är framställt på ett sådant sätt att eleven ensidigt påverkas i riktningen mot 

Luther och protestantismen och till ett avståndstagande av katolicismen. En liknande 

beskrivning av katolska kyrkan framkommer även i Religion 1&2: Liv och mening. Genom att 

helt utelämna den katolska motreformationen i skildringen av reformationen får eleven inte 
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bara en onyanserad bild av den katolska kyrkan utan även av reformationen i sin helhet. 

Därmed är de fem läroböckerna Religion 1, Livsvägar, Religion FG1, Religion och 

sammanhang 1&2 och Religion 1&2: Liv och mening bristfälliga i förhållande till 

Westerståhls definition av neutral presentation. Endast En människa – tusen världar kan 

bedömas vara objektiv i skildringen av reformationen och den katolska kyrkan utifrån 

Westerståhls begrepp om opartiskhet.  

Utifrån de sex undersökta läroböckerna, visade det sig att fem av sex läroböcker är bristfälliga 

i förhållande till Westerståhls begrepp om opartiskhet i form av balans och neutral 

presentation. Därmed uppfyller inte majoriteten av de undersökta läroböckerna skolans krav 

på objektivitet i form av saklighet och allsidighet.  

4.4 Sammanfattande slutats 

Min hypotes var att läroböckernas skildringar av reformationen och den katolska kyrkan 

kommer att ha en lutherskt präglad syn på konflikten och dess konsekvenser och jag 

förväntade att finna objektivitetsbrister i skildringen av reformationen. Studiens resultat har 

styrkt min hypotes då det övervägande utrymmet i alla läroböcker förutom en utgjordes av 

Martin Luther den lutherska reformationen. Endast en av läroböckerna skildrade den katolska 

motreformationen och av de undersökta läroböckerna bedöms endast en som objektiv i 

förhållande till skolans läroplan om saklighet och allsidighet. Att skillnaden på 

generaliserings graden i läroböckernas framställningar av reformationen skulle vara så stora 

var oväntat. Resultatet i skildringen av reformationen är likt det från Adam Sabirs studie 

Detta är katolska kyrkan - en studie av framställningar i historie- och religionsskolböcker 

mellan 1840–2011, i det att en protestantisk version av reformationen som något positivt lever 

kvar i framställningarna och beskrivs ha varit en bidragande orsak till de friheter vi upplever 

idag. Skildringen av reformationen i de undersökta läroböckerna kan ses utifrån en narratologi 

om en protagonist och en antagonist där Martin Luther intar hjälterollen kring vilken 

handlingen utspelar sig och där den katolska kyrkan framträder som en bov vilken sätter 

hinder för hjälten att övervinna.  
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4.5 Slutord  

Jag vill passa på att tacka Hanna Zipernovszky för hennes handledning och engagemang i 

skrivandet av denna studie. Jag vill även passa på att nämna Thomas Girmalm som under 

mina religionsvetenskapliga studier på Umeå universitet har varit en central person för mitt 

intresse för reformationen. Sist med inte minst vill jag tacka alla individer som bidragit med 

sina åsikter och reflektioner kring min studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Källförteckning   

 

Tryckta källor 

Ammert, Niklas. Ett innehåll förmedlas. Ingår i: Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori 

och praktik (red) Niklas Ammert, Lund: Studentlitteratur, 2011 

Fejes, Andreas. Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. Uppl.2. Stockholm: Liber, 

2015. 

Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. Uppl. 1:10. Lund: Studentlitteratur, 2012. 

Hellspong, Lennart. Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys. Uppl. 1:16. Lund: 

Studentlitteratur, 2013. 

Olsson, Torvald. Folkökning, fattigdom, religion: Objektivitetsproblem i högstadiets 

läromedel 1960–1985 med särskild inriktning på Indien- och U-landsbilden. Uppl. 1. Lund. 

Plus Ultra, 1988. 

Selander, Staffan. Lärobokskunskap, pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i 

historia 1841–1985. Uppl. 1. Lund: Studentlitteratur, 1988. 

Wikman, Tom. På spaning efter den goda läroboken: Om pedagogiska texter lärande 

potential. Åbo Akademis förlag, 2004. 

Otryckta källor  

Harrie, Anna, Johnsson. Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga 

förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991, Linköping, LiU-Tryck, 2009. 

Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker. Karlstad universitet, 2006. 

Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverket, 2006. 

Sabir, Adam. Detta är katolska kyrkan – en studie av framställningar i historie-  och 

religionsskolböcker mellan 1840–2011, Uppsala universitet, 2011. 

 



50 
 

Läroböcker  

Berg, Leif, Rundblom, Gunilla. Religion 1&2 liv och mening. Uppl. 1. Lund: NA förlag AB, 

2014. 

Elm, Sten, Thulin, Birgitta. Religion 1. Uppl. 3:3. Limhamn: Interskol förlag AB, 2012. 

Göth, Lennart, Rüter, Katarina, Wirström, Veronica. Religion 1 för gymnasiet. Uppl. 1:1. 

Stockholm: Natur&Kultur, 2012. 

Ring, Börje. Religion och sammanhang 1&2. Uppl. 4. Stockholm: Liber AB, 2013. 

Tidman, Nils-Åke, Wallin, Kerstin. Livsvägar. Uppl. 2:4. Malmö: Gleerups utbildning AB, 

2012. 

Tuveson, Robert. En människa, tusen världar. Uppl. 1:4. Malmö: Gleerups utbildning AB, 

2015. 

Internetbaserade källor  

Nationalencyklopedin, objektivitet. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/objektivitet (hämtad 2017-04-03) 

Nationalencyklopedin, reformationen. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reformationen (hämtad 2017-04-05)  

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel (hämtad 2017-

04-05) 

https://www.svd.se/delad-kristenhet-reser-gemensamt-mot-framtiden (hämtad 2017-04-05) 

 

 

 

 

 

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
https://www.svd.se/delad-kristenhet-reser-gemensamt-mot-framtiden

