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Sammanfattning 

 

Paragraf 9 i japanska skollagen förbjuder religionskunskap i det statliga utbildningsväsendet 

men föreskriver ett neutralt fostrande av respekt för religioners roll i samhället genom det 

substituerande ämnet etik och moral. Denna studie genomför en diskursteoretisk analys av 

författarnas ordval och dess framställningar i en textbok för ämnet etik och moral riktat till 

gymnasieåren, för att utforska om en klyfta kan återfinnas i gestaltningen av de 

Abrahamitiska religionerna respektive Japans största religioner shintoism och buddhism. Jag 

finner att författarnas språk är partiskt och har en bristfällig insatthet och noggrannhet inom 

porträtteringen av de Abrahamitiska religionernas läror och nyckelpersoner. Dessa återfinns 

inte i shintoismens och buddhismens gestaltningar. Vidare konstaterar jag att Paragraf 9s 

föreskrivna neutralitet inte återspeglas i utbildningsmaterialet för etik och moral för övre 

årskurser. 

 

 

Abstract 

 

Paragraph 9 of the Japanese Basic Act on Education currently prohibits religious education 

for public schools but does prescribe a neutral fostering of respect towards religions and their 

role in society via the substitutional subject of ethics and morals. This study conducts a 

discourse theoretical analysis of the authors wording and its essences in a textbook in ethics 

and morals directed to high school education, to investigate whether a gap can be identified 

between the depiction of the Abrahamic religions and Buddhism and Shintoism, Japan’s two 

most practiced religions. The results show that the authors’ language is partial. Due to 

insufficient understanding of the Abrahamic religions’ teachings and their respective key 

figures the depictions become inaccurate. These insufficiencies are not encountered in the 

chapters regarding Shintoism and Buddhism. Moreover, I observe that Paragraph 9’s words 

concerning neutrality are not reflected in the educational material for ethics and morals 

intended for high school education. 

 

 

要約 

 

日本で宗教知識教育における現状は、教育基本法の条９件によって的機関全館で禁

じられているのである。それにしても、教育基本法は宗教知識教育の代替、倫理と

呼ばれている科目を示すことで、倫理授業の中で中間的に宗教に関する寛容や尊重

を涵養することを重視と言われている。本稿では、談話分析を通して現在に高等学

校でわ使われている一つの倫理教科書の中でアブラハムの宗教の描写と神道と仏教

の描写に差異があるかどうかを探究するのである。著者が使っている言語は偏って

いることを指摘したのである。なぜかというと、アブラハムの宗教に関する神学と

重ねた思想家の描写における描写は不全と未満であって、神道と仏教ときたら、首

記の矛盾はなかったからだ。更に、第９条が示している中間の言葉が高等学校向き

の倫理教科書には映っていない状況である。 
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Konventioner och begrepp 
 

I uppsatsen syftar begreppen ”religionskunskap” på läran om de Abrahamitiska religionerna, 

buddhism, hinduism och shintoism, såsom den förklaras av Svenska Akademins Ordbok.1 

När det i uppsatsen talas den japanska skolan syftar författaren på grund och gymnasieskolor. 

Universitetsutbildning är inte inkluderad eftersom det där är tillåtet att läsa religionsvetenskap, 

enligt japansk lag.2 

 

Namn och efternamn skrivs enligt västerländskt manér, med förnamn först och efternamn sist. 

Japanska begrepp transkriberas med makron (ā, ī, ū, ē, ō) enligt systemet modifierad Hepburn 

och kursiveras.  

 

Begreppet ’Abrahamitiska religioner’ används för att beteckna religionerna judendom, 

kristendom och islam. Religionen shintō refereras med de svenska motsvarande begreppen 

shinto och shintoism. 

Monbukagakushō ( ) är Japans utbildnings/kultur/sport/ och vetenskapsdepartement. 

De ansvarar för all lagstiftning som angår utbildningsväsendet. Utbildningsmaterial får 

publiceras endast vid deras godkännande av innehållet, baserat på Paragraf 9s ord. 

 

Paragraf 9, som innefattar även Artikel 20 i den japanska skollagen, förbjuder religionskunskap 

och all religiöst relaterad undervisning och aktivitet på allmänna och statligt ägda platser och 

byggnader.3 Paragrafen förklarar även att skolan inte bör ta ställning till någon religion eller 

politisk ideologi. I uppsatsen kommer paragrafen refereras till som Paragraf 9. I Appendix 

återfinns både originalversionen på japanska och en svensk översättning av Paragraf 9. 

 

Översättningen i Appendix samt översättningen av begrepp, titlar, citat är utförda av 

uppsatsförfattaren om inget annat anges.

                                                
1 https://svenska.se/saob/?id=R_0745-0357.kJua&pz=7 2019-04-02 18:48. 
2 Fujiwara, Satoko-“Survey on Religion and Higher Education in Japan”, Japanese Journal of Religious 
Studies, Vol. 32, No. 2, Essays from the XIXth 

World Congress of the IAHR, Tokyo, Nanzan University Mars 2005, s. 1.   
3  http://www.mext.go.jp/en/policy/education/lawandplan/title01/detail01/1373798.htm 2019-04-
02 20:06. 

https://svenska.se/saob/?id=R_0745-0357.kJua&pz=7
http://www.mext.go.jp/en/policy/education/lawandplan/title01/detail01/1373798.htm
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1. Inledning. 
Första gången man i japanska utbildningsväsendet får möjlighet att få fördjupad kunskap om 

religioner är på universitetet. Det konstaterar professorn i religionsvetenskap Satoko Fujiwara, 

i sin undersökning av vilka kurser inom religionsvetenskap som erbjuds hos japanska 

universitet.4  Fujiwara förklarar vidare att japanska studenter, före inträdet i 

högskoleutbildningens värld, vistas i en skolundervisning där religionskunskap exkluderats 

från läroplanen enligt lag.5 Enligt Fujiwara råder en anda av indifferens och även antipati 

gentemot religioner utanför skolan, då såret från Japans mörka imperialistiska år aldrig riktigt 

läkt.6 Därför har förbudet mot religionskunskap i skolorna, i kraft sedan andra världskriget, 

aldrig ifrågasatts utan snarare fått ett tyst stöd från det japanska folket fram tills idag.7 

Resultatet av Fujiwaras undersökning visar även att kurser knutna till religionsvetenskap på 

universiteten har minskat markant det senaste decenniet på grund av otillräckligt ekonomiskt 

stöd.8 

 Fujiwara påpekar att om det inte sker en förändring av lagen och japanernas attityd så 

kommer inte framtidens japanska ungdomar vara förmögna att bemöta ett samhälle som är i 

ständig förändring.9 Med tanke på att även Japan tagit del av den massivt negativt nyanserade 

exponeringen som i synnerhet de Abrahamitiska religionerna har haft i media det senaste 

decenniet är hennes oro förståelig.10 Hur kan japaner, unga som äldre, skapa sig en nyanserad 

uppfattning om religioner och troende om majoriteten av den information som visas i media 

omfattar extremistiska parter av dem?  

Religionskunskapen har alltid strävat efter att just informera och förklara olika religioners 

traditioner, värderingar och levnadssätt och på så sätt skapa förståelse och en dialog mellan 

troende, icke-troende och olika kulturer.11 Fujiwara visar med få ord att japaner har möjlighet 

                                                
4 Fujiwara, Satoko, “Survey on Religion and Higher Education in Japan”, Japanese Journal of Religious 
Studies, Vol. 32, No. 2, Essays from the XIXth 

World Congress of the IAHR, Tokyo, Nanzan University Mars 2005, s.354   2019-03-07 15:51.  
5 Ibid, s. 354.   
6 Ibid, s. 354.   
7 Ibid, s. 354–355.   
8 Ibid, s. 355.   
9 Ibid, s. 355. Fujiwara syftar på invandring av människor från andra kulturer och religioner till Japan 
på grund av konflikter och västvärldens ökade intresse för japansk kultur. 
10 Exempel på detta är bl.a. till katolska kyrkans pedofilskandaler som började uppmärksammas år 2002, 
ISISs terrordåd i Berlin 2016 och i Frankrike 2015-2016 
11 https://svenska.se/saob/?id=R_0745-0357.kJua&pz=7 2019-04-02 18:30. 

https://svenska.se/saob/?id=R_0745-0357.kJua&pz=7
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genom universitetet att lära sig djupgående om religioner, men universitetet är inte den första 

platsen där de får lära sig om olika moraliska, etiska värderingar och filosofier.  

Det japanska utbildnings och vetenskapsministeriet, Monbukagakushō, föreskriver numera 

obligatoriska etik och morallektioner från lågstadiet fram till gymnasiet, där ämnet senare 

erbjuds i utökad nivå som väljbar kurs. Kursplanerna för etik och moral för de ovan nämnda 

årskurserna är vanligen framtagen utifrån Paragraf 9 i skollagen, senast reviderad år 2006. 

Paragraf 9 är speciellt framtagen för att förse statligt och privat ägda skolor med riktlinjer 

angående inställningen undervisningen ska ha mot religioner, religiositet och 

religionsundervisning. Paragrafen föreskriver ordagrant att:  

Utbildningsväsendet bör visa en öppensinnad och respektfull attityd för religion likaledes för rollen 

religion besitter i det sociala livet. Statliga skolor likaså offentliga organ skall avstå från 

religionsundervisning i förmån för en särskild religion och övriga religiösa aktiviteter.12 

Klausulen som följer förklarar att syftet med den ovan nämnda föreskriften är ”att indikera 

den ideala metodiken för religionsundervisning med premissen att religionsundervisning 

respekteras konsekvent i undervisningen”.13  

Utifrån klausulens ord förstås det att etik och moral har utvalts av Monbukagakushō som den 

ideala metodiken för att neutralt fostra värdefulla lärdomar hos mellan och högstadieeleverna. 

Med värdefulla värderingar menar Monbukagakushō vördnaden för livet, kärleken för naturen 

och respekten för sig själv och sin nästa.14 De flesta av oss kan idag hålla med om att dessa 

lärdomar är utan tvekan dyrbara, rent av livsviktiga att föra vidare oavsett religiös tillhörighet.  

Professorn och religionsvetaren Fumiaki Iwata har dock kommit fram till, genom sin 

empiriska studie av 300 böcker för undervisning i etik och moral för låg-mellanstadieåren, att 

ämnets verklighet är avlägsen från att återspegla den neutralitet Paragraf 9 föreskriver. 

Resultaten från hans analys demonstrerar att det varken talas eller nämns någonting om 

                                                
12 Kyōiku kihonhō no kitei no gaiyō (shūkyōkyōiku ni tsuite) [Sammanfattning av Skollagens 
Regleringar Kring Religionsundervisning], Tokyo: Monbukagakushō, 2006, ss. 1-2; se inledande 
stycket. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/
1265737_002.pdf 2019-04-16. 
13 Paragraf 9, klausul 1. Se länken ovan för originaltexten. För ytterligare läsning på svenska se Appendix.  
14 Monbukagakushō, Basic Act on Education (Act No.120 of December 2006), Objectives of Education 
punkt 3, Tokyo: Monbukagakushō, 2006. 
http://www.mext.go.jp/en/policy/education/lawandplan/title01/detail01/1373798.htm, 2019-04-
16.  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1265737_002.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1265737_002.pdf
http://www.mext.go.jp/en/policy/education/lawandplan/title01/detail01/1373798.htm
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religioner i någon utav sagda textböcker.15 Tvärtemot får värderingar och läror förankrade i 

shintoistisk och buddhistisk tro rikligt med rum bland böckernas sidor.16 

Det onekliga gapet mellan lagens föreskrivna opartiskhet och undervisningen i praktiken är 

minst sagt oroande. Iwata har dessutom framtagit konkreta bevis på att neutralitet inte utövas i 

ämnet etik och moral under en betydande del av grundskoleåren. Men hur ser det ut i 

gymnasieåren, där etik och moral erbjuds som väljbar kurs? 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns ett gap mellan representationen av 

de japanska statsreligionerna shintoism och buddhism respektive de Abrahamitiska 

religionerna i läroboken i etik och moral avsedd för gymnasieåren, Ny Övergripande Etik och 

Moral. Således, undersöka om författarna visar drag av en nationalistisk attityd genom 

nyanseringarna och betydelserna anknutna till språket och ordvalet använt för att presentera 

samtliga religioners nyckelpersoner och läror.17  Därmed lyder frågeställningarna:  

• På vilka sätt representeras shintoismen och buddhismen respektive de Abrahamitiska 

religionerna? Kan en eventuell partiskhet och nationalistisk tendens identifieras? 

 

 

2. Bakgrund. 
 

För att fördjupa insikten om religionsundervisningens och Paragraf 9s historia i Japan har jag 

valt att förstärka teorin med de språkliga, historiska, juridiska och pedagogiska perspektiven 

som ligger till grund för Paragraf 9s och därmed ämnet etik och morals nutida form. 

Perspektiven är hämtade ur studier utförda av japanska religionsvetare från olika tidsperioder 

för att berika uppsatsen med en nyanserad och förståelig kartläggning av Paragraf 9s och 

ämnet etik och morals rötter. 

                                                

15 Iwata, Fumiaki, “Kokkōritsu gakkō ni okeru shūkyō kyōiku no genjō to kadai (“Religious Education in 

National or State Schools in Japan: Circumstances and Tasks of Religious Sentiment”), Religious Studies 

vol.85, no.369, The Japanese Association for Religious Studies. Tokyo: 2011 ss. 146-147.  
16 Ibid, s. 147. 

17 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005  
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2.1 Religion, religiositet och den moraliska plikten i Meijiperiodens Japan. 

 Formen som ämnet etik och moral har i dag i Japan kan ackrediteras bland annat till 

betydelsen som begreppen religion, religiositet och moralisk plikt har haft rent lingvistiskt 

och socialt under de senaste 300 åren. Detta och mycket mer täcks i boken Religious 

Discourse in Modern Japan skriven av professorn i religionsvetenskap på International 

Research Center for Japan Studies, Jun’ichi Isomae. Boken är en extensiv kartläggning och 

studie av den religiösa diskursens födelse och utveckling i Japan där Isomae, i de första 

kapitlen, även genomför en djupgående analys av de tidigare nämnda begreppens uppkomst 

och betydande roll för japanernas inställning till religioner främst i det politiska rummet men 

också i undervisningen.  

 

Isomae konstaterar att de första fynden av begreppet religion, shūkyō, dateras till forntida 

Japan och dess buddhistiska ordböcker för kanji (kinesiska tecken använda i japansk skrift).18 

Ordet var på den tiden inget mer än ett samlingsnamn för de ritualer och ceremonier som 

utövades vid de buddhistiska templen.19 Senare, under Edoperioden, fick ordet den mer klara 

betydelsen: ”den rättmätiga läran, vilket är buddhismen”.20  Buddhismen hade sedan forntiden 

betraktats som den statliga religionen och det var utefter dess läror som det första konkreta 

japanska begreppet för religion myntades. Isomae menar att shūkyō under flera hundra år var 

ett begrepp förankrad i en religions tro; vilket har lite att göra med den uppfattning av religion 

japaner har idag.21  

 

Begreppet shūkyō kom därefter att ändra karaktär i och med signeringen av handel och 

vänskapsfördraget mellan USA och Japan 1858. Kontraktet blev enligt Isomae startskottet för 

en samexistens av tre distinkta religioner på samma mark: buddhism, kristendom och 

shintoism. När förbudet av kristendomen sedan lyftes 1873, några år in på Meijiperioden, 

konfronterades Japan för första gången med behovet att samla landets plötsligt rikliga 

religiösa verklighet under en och samma term.22 Till följd av de västerländska influenserna 

fick begreppet shūkyō en utökad språklig betydelse vilken gick bortom den att endast 

                                                

   18 shūkyō [religion]; Isomae, Jun’ichi, Religious Discourse in Modern Japan: Religion, State and 

Shinto, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. Nederländerna 2014, s.15 

   19 Ibid, s. 15. 

   20 Edoperioden, ( ), 1615–1868) 

   21  Ibid, s. 15. 

   22 Meijiperioden ( ) 1868-1912; s. 15 
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representera buddhismen.23 Från och med nu kunde ett flertal religioner jämställt 

representeras med ett ord.24  

 

Isomae poängterar att den nya inkluderande naturen till trots, förblev den nya definitionen av 

shūkyō ett juridiskt begrepp och användes endast av de akademiker som varit i nära kontakt 

med västvärlden. Detta innebar att det nya shūkyō förblev nästintill okänt för allmänheten. 

Begreppet utnyttjades i första hand av Kejsare Meiji för att instifta religiös frihet och på så 

sätt vinna de västerländska staternas gunst som ett civiliserat, demokratiskt land.25 Isomae 

uppmärksammar att det nya begreppet dock inte välkomnades alltför positivt av den 

buddhistiska och akademiska sfären.  

 

Buddhistiska akademiker kände sig svikna av Kejsaren och kunde inte känna igen sig i 

definitionen han stipulerat. Känslan av svek och distans blev startpunkten för en betydande 

förändring inifrån av buddhismen i Japan, på två sätt. 26 Somliga inriktningar anpassade sin 

tro till västerländskt bruk. Lärda inom andra inriktningar dedikerade sitt liv åt studien av 

buddhistiska texter och utförde tolkningar och utökningar av dem för de troende, med 

avsikten att erbjuda svar på livets stora frågor. Buddhismen var nu, enligt dåtidens 

intellektuella, inte längre en tro begränsad till riter och ceremonier eller en gudomlig makt. 

Med läror tolkade och utvecklade av människan började majoriteten av buddhistiska 

intellektuella associera buddhismen med begreppet filosofi, tetsugaku, snarare än religion.27 

Inspiration till den nya associationen upptogs framför allt från västerländska teoriramar 

framtagna som svar på kristendomens teism, bland dem Herbert Spencers utvecklingslära.28 

 

Samtidigt som dessa förändringar pågick i buddhismen med full kraft, slog Kejsare Meiji och 

hans närmaste in på samma spår med avsikt att upphöja den japanska urreligionen till 

nationell kult.29 Här upplyser Isomae om på vilket sätt shintoismen blev kultförklarad genom 

en kejserlig föreskrift som skulle förbli aktiv i hundra år framåt. Detta uppnåddes med 

skapelsen av ett nytt uttryck.  

                                                
23 Ibid s. 15. 
24 Ibid, ss. 15–16. 
25 Ibid, s. 16–17. 
26 Ibid, s. 18. 
27 Ibid, s. 18;  tetsugaku [filosofi].  

28 Ibid, s. 18. 
29 Ibid, s. 18. 
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När den västerländska förståelsen av religion först introducerades i Japan 1858 hade den 

japanska urreligionen och dess inriktningar tagit namnet ”gudarnas lära”, shinkyō, för att öka 

samhörigheten med den västerländska betydelsen.30  I ett försök att rädda urreligionen från att 

falla i glömska, i skuggan av de alltmer populära religionerna buddhism och kristendom, 

stipulerade Kejsaren för den ett nytt begrepp: shintō, ”gudarnas väg”.31 Tecknet för ”lära” 

ersattes av det mer neutrala ”väg”. 1880 kultförklarades shinto och överskred från och med då 

konceptet ”religion”.32  

 

Utövandet av shintoismens seder och ritualer betraktades nu i lagens ögon som en plikt för 

folket gentemot staten. Folket var skyldigt att respektera lagen oavsett tro och begränsa sin 

privata religiositet till hemmet.33 Just det japanska ordet för moral och dygd, dōtoku, 

användes flitigt av staten i samband med shinto för att accentuera vikten av ansvaret japanska 

folket hade för att vörda Kejsaren och respektera shintoismens läror.34 På papper förblev stat 

och religion separerade för att vinna de västerländska staternas gunst, men i praktiken fick 

shintoismens läror och moral genomsyra det offentliga rummet. Undervisningen i privat ägda 

och offentliga skolor var inget undantag.35 

 

2.2 Paragraf 9: Historia och det Religiösa sentimentet. 

Isomae uppmärksammar i Religious Discourse in Modern Japans första kapitel att det 

religionsvetenskapliga forskningsområdet i Japan har varit aktivt sedan sextiotalet, med den 

tidigaste forskningen är daterad till 1965.36 Forskning kring utformningen av skollagens 

paragrafer om religionskunskap och etik och moral uppstod redan ett fåtal år därefter.  

 

                                                

30 Ibid, s. 18; shinkyō [gudarnas lära]. 

31 Isomae, Jun’ichi, Religious Discourse in Modern Japan: Religion, State and Shinto, Brill Nijhoff, Global     
Oriental and Hotei Publishing. Nederländerna 2014, s. 18;  shintō [gudarnas väg]. 

32 Ibid, s. 18. 
33 Ibid, s. 19. 

34 Ibid, s. 19; dōtoku [dygdens väg]. 

35 Isomae, Jun’ichi, Religious Discourse in Modern Japan: Religion, State and Shinto, Brill Nijhoff, Global     
Oriental and Hotei Publishing. Nederländerna 2014, s. 19. 
36 Ibid, s. 16. 
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Bland dem finns religionsvetaren och professorn Chido Takedas akademiska artikel ”School 

Education and Religion in Japan”, publicerad år 1968.37 

Isomae håller sig till att återge en historisk analys och kartläggning av religionsvetenskapens 

utveckling i Japan och avstår därmed från att ta ställning angående Kejsare Meijis 

konstitution om religionskunskap och senare etik och moral i skolorna.  

Takeda, är å andra sidan kritisk till Paragraf 9 och dess föregångare som utgjort dess grund.  

 

Takeda presenterar och vidare förklarar de flertal ändringar och tillägg som Paragraf 9 har sett 

sedan dess primära stiftning i början av Meijiperioden. Han menar att separationen mellan stat 

och religion som Kejsare Meiji försökt emulera från väst, som USA sedan under 

ockupationen av Japan förstärkte egentligen var till för att skapa religionsfrihet och respekt 

för religioner och troende, men som slutligen ledde till uteslutningen av religionskunskap i 

skolundervisningen.38 Takeda talar om att efter kejsare Meijis föreskrift angående 

religionsundervisning, utgjorde tilläggen till föreskriften daterade till 1932 och 

Shintodirektivet från 1945 en särskild grund för Paragraf 9, vilket stiftades år 1948.  

 

Tilläggen till den Kejserliga föreskriften angående religionsundervisning från 1932 var 

menade att mildra kejsare Meijis stränga förbud mot religionsundervisning och höja ämnet 

etik och morals status som fostrare av ett religiöst sentiment och därmed som bli en ersättning 

för religionskunskap. Takeda skriver dock att ämnet och notiserna utnyttjades av Kejsaren 

med avsikt att fokusera på att förstärka det shintoistiska, patriotiska och militaristiska 

sentimentet hos lärare och elever, snarare än undervisa respekt till världens trosuppfattningar. 

39  

 

När de allierade med USA i spetsen ockuperade Japan vid krigets slut 1945 såg de till att 

proklamera Shintodirektivet som riktade sig bland annat till skolundervisningen. Avsikten 

med direktivet var att frånta shintoismen makten den tidigare åtnjutit före ockupationen med 

dess status som nationell kult.40 Det vill säga marknadsföring, ekonomisk favorisering eller 

dylikt från staten. Ännu en avsikt var att förhindra militarismen och nationalismen från att 

                                                
37 Takeda, Chido, “School Education and Religion in Japan” Contemporary Religions in Japan, September 
1968, Vol. 9, No. 3, Nanzan University, Nagoya, Japan. 
38 Ibid, s. 223. 
39 Ibid, ss. 219–221. 

         40 Ibid, s. 222. 
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återuppstå via klassrummen.41 Starkt påverkat av direktivet blev skolämnet etik och moral 

som fram tills dess hade betraktats såsom en bärare av den shinto-imperialistiska filosofin. 

 

Förordningen genererade dock en motsatt effekt, då Monbukagakushō behöll det kejserliga 

föreskriftens tidigare förbud mot religionsundervisning och uppmaning till neutralitet 

gentemot religioner.42  Till ytan verkade formuleringen inte rikta sig till en särskild religion 

då ”religioner” stod skrivet i plural. De statliga skolorna använde således paragrafens vaga 

formulering till sitt försvar när de valde att inte lära ut religionskunskap.43 Takeda menar att 

shintodirektivet i själva verket hade ännu en artikel och tillägg till paragrafen, kallad Artikel 

20. Artikeln riktade skollagens strikta ord endast till statens shinto, och inte till alla religioner. 

Eftersom begreppet ’statens shinto’ inte stod övertydligt i artikeln, tolkades den återigen som 

vagt och ignorerades av skolornas styrelser.44 Enligt Takeda skapades Paragraf 9 och dess 

relaterade artiklar huvudsakligen för att stoppa statens shintos inflytande på undervisningen 

och skapa jämställdhet religioner emellan. Avsikten var därför inte att förhindra kunskap 

angående religioner att läras ut.45 På grund av paragrafens övergripande vaghet i ordvalet samt 

en tyst fientlighet mot religionsundervisning uppkom inte fler förtydliganden av lagen förrän 

60-talets lagrevisioner.46 

 

Om Jun’ichi Isomae i början av sin bok kom fram till att frågan om religionskunskap aldrig 

kom till tal på grund av en annorlunda, djupt inrotad uppfattning av religion, svarar Takeda på 

religionskunskapens förbud och folkets likgitlighet med juridiska och sociala faktorer. Hans 

opartiskhet i skildrandet av Paragraf 9s historia kan ifrågasättas då han mer än en gång 

uttrycker sig med kritiskt nyanserade ord i samband med den kejserliga föreskriften och de 

Allierades åtgärder i frågan, i kontrast med Isomaes mer neutrala språk och kartläggning av 

hela diskursen. Dock bidrar Takeda med översättningar och noggranna citat av äldre lagtexter 

som ligger utanför skribentens kompetens samt uppsatsens analysgrund, som ligger i hur 

Paragraf 9 ser ut idag. Ställs Fujiwaras och Iwatas forskningar, tidigare nämnda i uppsatsens 

inledning, tillsammans med Isomaes och Takedas texter, kan en röd tråd identifieras. 

                                                
  41 Ibid, s.222. 
 42 Ibid, s. 223. 
 43 Takeda, Chido, “School Education and Religion in Japan”, Contemporary Religions in Japan 
 September 1968, Vol.9, No.3, Nagoya: Nanzan University, Japan, s. 223. 
44 Ibid, s. 223. 
45 Ibid, s. 228. 
46 Ibid, s. 228. 



13 

 

Ändringar har visserligen skett i skollagen genom historiens gång och en önskan att erbjuda 

allmän kunskap om religioner har funnits längre än vad som kan uppfattas idag.  

 

3. Tidigare Forskning 
Tidigare i uppsatsen har det talats om Fumiaki Iwatas studie Religious Education in National 

or State Schools in Japan: Circumstances and Tasks of Religious Sentiment där han genomför 

en empirisk undersökning av 300 böcker för undervisning i etik och moral riktade till låg-

mellanstadieåren. Analysen går ut på att se hur många gånger religioner nämndes i böckerna 

och på sätt mäta i vilken utsträckning det pratades om religion i ämnet etik och moral och 

dess undervisningsmaterial som framtagits enligt Monbukagakushō föreskrifter. Analysen 

resulterade i att det inte talades om religion en enda gång i någon av böckerna. 47 

Textböckernas innehåll, i form av val av ord och teman, fokuserade endast på Japans kultur, 

samhällsliv och filosofi.48 Iwata identifierade därmed en nationalistisk anda som går emot den 

opartiskhet Monbukagakushō ålägger i det material han analyserade.  

 

Då Japans livssyn och samhälle har under tusentals år präglats av shintoismen och 

buddhismen, de två statsreligionerna, menar Iwata att ett religiöst sentiment fortfarande 

fostras hos eleverna genom etik och moral.49 Han påpekar att fostrandet sker även i andra 

skolämnen fast på ett mer indirekt sätt. Iwata syftar exempelvis på litteraturen som väljs ut för 

läsning i japanskalektionerna, ofta skriven av troende buddhister eller shintoister och vars 

innehåll starkt reflekterar deras tro.50 På grund av detta ställer han sig kritiskt till att 

religionskunskap ännu är förbjudet. 

 

Förutom analysen av undervisningsmaterial, presenterar och diskuterar Iwata hur kunskap om 

religioner förs vidare i klassrummen. Även om inte religionskunskap inkluderas i de statliga 

skolornas schema, så har alltfler högstadieklasser och gymnasieskolor börjat med ett nytt 

ämne som kallas livets lära.51 Ämnet är menat att lära ut världens filosofier och 

                                                

47 Iwata, Fumiaki, “Kokkōritsu gakkō ni okeru shūkyō kyōiku no genjō to kadai (“Religious Education in 

National or State Schools in Japan: Circumstances and Tasks of Religious Sentiment”) Religious Studies, 

vol.85, no.369, September 2011, Tokyo: The Japanese Association for Religious Studies, ss. 146-147. 
48 Ibid, s. 151. 
49 Ibid, s. 148. 
50 Ibid, ss. 150-151. 
51 Ibid, s. 153. 
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trosuppfattningar på det neutrala sätt som Monbukagakushō föreskriver.52 Läroplanen varierar 

från lärare till lärare och vad de väljer att undervisa om. Iwata menar att det är ett steg i rätt 

riktning då alltfler elever får chansen att lära sig om religioner och då det inte fokuserar på ett 

särskilt ämne framstår det som ett flexibelt skolämne.53 Utan en fast läroplan finns det dock 

en lika stor möjlighet att en religion eller filosofi får mer fokus än ett annat eller att religioner 

överhuvudtaget inte tas upp. Livets lära lämnar på så sätt övrigt att önska, trots att det i ämnet 

även ingår fördjupningar inom konst och naturvetenskap. Avsikten med fördjupningarna är att 

ge elever svar på livets stora frågor genom studier av människans tankar och känslor samt 

naturens storhet, snarare än en gudomlig makt.54  

 

Iwata står fast vid åsikten att det inte går att lära om livets stora frågor utan att nämna 

religioner. De erbjuder en majoritet av de teoriramar som livets lära redan tar inspiration 

från.55 Monbukagakusho bör enligt honom inte insistera på att behålla en paragraf 

förespråkandes en neutralitet vilket i praktiken inte utförs. Religionskunskap finns, enligt 

Iwata, för att ge insikt i meningen och vördnaden av livet och för att öppna elevernas sinne för 

olika kulturer, realiteter och sig själva.56 Dessa är avsikter som liknar mycket de riktlinjer 

Monbukagakushō har tagit fram i paragraf 9 samt Artikel 20 och 89. Men för att en betydande 

förändring skall kunna ske och religionskunskap introduceras i skolorna, bör 

Monbukagakushō inse att opartiskheten återfinns i lärarnas undervisning snarare än 

kunskapen i sig självt.57 Iwata föreslår slutligen att religionsvetare borde få aktivt delta i 

undervisningen. Iwata motiverar detta förslag med att religionsvetare i jämförelse med 

grundskole- och gymnasielärare besitter den kunskap som krävs för att undervisa om 

religioner.58 

 

Sammanfattningsvis har Iwata inte begränsat studien till endast textböcker som tidigare sagts 

i uppsatsen, utan har även tagit hänsyn till hur mycket och på vilket sätt man talar om 

religioner i klassrummen. Hans slutsats bekräftar, såsom de tidigare nämnda studierna, att 

religionskunskap är nödvändigt för att uppnå det av lagen uppsatta målet av ett öppensinnat 

                                                
52 Ibid, ss. 153-154. 
53 Ibid, s. 156. 
54 Ibid, s. 154. 
55 Ibid, s. 157. 
56 Ibid, s. 157. 
57 Ibid, s. 157. 
58 Ibid, s. 158. 
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Japan. Då hans studie inte täcker utbildningsmaterial för de övre årskurserna, kan en 

intressant och givande jämförelse i både metodik och resultat spira fram från denna studie. 

Boken som analyseras i uppsatsen tillhör en senare årskurs än de som analyseras i Iwatas. 

Detta medför en berikning i forskningen om undervisningsmaterial han har påbörjat.  I 

kontrast med Iwatas publikation kommer denna studie fokusera på hur religioner 

representeras i undervisningsmaterial för gymnasieåren och identifiera en eventuell partiskhet 

med hjälp av diskursteorins begrepp. Detta utökar Iwatas kvantitativa studie av upprepningen 

av ordet ’religion’ i undervisningsmaterial i etik och moral för låg och mellanstadiet med 

ytterligare ett perspektiv. 

 

4. Material och Avgränsningar 
Studiens analysobjekt är textboken för undervisning i etik och moral riktad till gymnasieåren, 

Ny Övergripande Etik och Moral, på japanska Shin Sōgō Rinri. Den utvalda textboken har 

framtagits i enighet med Monbukagakushōs föreskrifter i skollagens Paragraf 9 och dess 

relaterade notiser. Bokens syfte är att, via återberättandet av livet och idealen hos 

nyckelpersoner i olika filosofier och religioner, lära eleverna om världens olika 

trosuppfattningar och filosofiska värderingar. Flera av bokens kapitel ägnas åt analys av 

konst, litteratur och politiska ideologier för att stimulera elevernas reflektionsförmåga. 

Textboken tar upp religioner och det är ett avgörande faktum som textböcker i etik och moral 

för tidigare årskurser inte kan erbjuda, om man utgår från Iwatas resultat. På så sätt anses Ny 

Övergripande Etik och Moral som lämplig för en analys tillhörande en kandidatuppsats. 

 

Uppsatsens omfång (och uppsatsförfattarens obekantskap med språket som används i 

skolböcker och undervisningsmaterial) har bestämt valet att analysera endast en textbok i etik 

och moral. Läsningen, översättningen och analysen av varje kapitel kräver noggrannhet och 

tid. En kvalitativ språklig analys kan möjligen ge en större, nyanserad bild av 

Monbukagakushōs ställning till religioner till skillnad från de oföränderliga siffrorna en 

kvantitativ studie av upprepningar av ett specifikt ord kan ge. 

 

Representationen av hinduismen i Ny Övergripande Etik och Moral har inte inkluderats i 

frågeställningen. Detta eftersom hinduer, redan tidigt under Meijis regim, visades ha en hög 

språklig och kulturell anpassningsförmåga vilket möjligen undslapp dem fientligheten de 
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övriga religionerna bemöttes med genom konstitutionen för religionsundervisning.59 

Saknaden av förföljelser har medfört, om än begränsad på grund av hinduernas status som 

ytterst liten minoritet, en neutral inställning till hinduismen i det japanska samhället, därmed 

även i utbildningsväsendet. På grund av dessa skäl har dess gestaltning inte analyserats. 

 

5. Teori och Metod 

För att besvara frågeställningarna har jag valt att utgå från Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes teori och metodologi om diskursanalys, såsom den beskrivits i metodböckerna 

Diskursanalys som teori och metod och Diskursanalys i praktiken.60 Härmed följer 

övergripande förklaringar av vad diskursanalys och diskursteori är samt varför de är relevanta 

för den här typen utav forskning. 

 

5.1 Diskursanalys  

I Diskursanalys i praktiken förklarar Eva Palmblad och Mats Börjesson begreppet diskurs på 

följande sätt: 

 

” En vanlig inledande definition av begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen. Här ligger betoningen på ’ett bestämt sätt’ ” 61 

 

Med andra ord kan ”diskurs” även förklaras som ett perspektiv, ett sätt att se saker och ting. 

Diskursanalysen går med andra ord ut på att belysa på vilka sätt världen berättas, hur den 

framställs ur olika perspektiv och vilka sociala konsekvenser dessa framställningar får.62 

Enligt Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips återfinns perspektiv, diskurser, i alla 

fält. Diskursanalysen kan därför ses som en användbar och flexibel metod. Beroende på 

forskarens analytiska fokus har han eller hon olika teoriramar till sitt förfogande, som stärker 

diskursanalysen där den saknar konkreta vetenskapliga metodologier.63 

                                                
59https://web.archive.org/web/20050506154651/http://www.japanfile.com/culture_and_society/cross-

culture/Indians-1.shtml 2019-05-19 22:53. 

60  Börjesson, Mats, Palmblad, Eva et.al., Diskursanalys i praktiken, Solna: Författarna och Liber, 2007 s. 
12; Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, 1999  
61 Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, 1999, s. 13. 
62 ibid, s. 28. 
63  Ibid, s. 27. 

https://web.archive.org/web/20050506154651/http:/www.japanfile.com/culture_and_society/cross-culture/Indians-1.shtml
https://web.archive.org/web/20050506154651/http:/www.japanfile.com/culture_and_society/cross-culture/Indians-1.shtml
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Diskursanalysens flexibilitet och mångfasetterade teoriramar bedömds som passande för 

uppsatsens fokus; vilket ligger på Ny Övergripande Etik och Morals språkbruk, ordval och 

disposition. Med ytterligare tanke på det urval av material som deras diskurser representeras i 

– en lärobok i etik och moral för gymnasiet godkänd av utbildningsdepartementet, 

Monbukagakushō - är diskursanalys ett lämpligt val av metod för denna uppsats analys. 

 

För att kunna konkret genomföra en diskursanalys krävs det att forskaren väljer en av de 

tidigare nämnda teoretiska ramarna. I skribentens fall föll valet på politikteoretikerna Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Härnäst kommer teorin förklaras mer ingående och 

dess relevans för uppsatsen kommer belysas. 

 

5.2 Diskursteori 

I första kapitlet av sin bok understryker Jørgensen och Phillips att oavsett angrepssätt i 

analysen har diskursanalytikern alltid en anpassad teori till sitt förfogande.64 Teori och metod 

kommer alltid sammanlänkade i ett ”paket” av filosofiska grunder om språkets roll och 

konstruktioner av världen och teoretiska modeller för att göra analysen konkret och 

vetenskaplig.65 Somliga angreppssätt lägger fokus på att studera människans kontinuerliga 

användande och utvecklande av språk med hjälp av empiriska studier. Andra har en mer 

filosofisk, abstrakt inriktning där man under en och samma tak försöker samla de diskurser 

som redan finns kring ett forskningsområde.66 Laclau och Mouffes diskursteori placeras i den 

sistnämnda kategorin. 

 

Laclau och Mouffes teori kan ses som en utökning av lingvisten Ferdinand De Sausseures 

strukturalistiska metafor av språkuppfattning;67 språket är som ett stort fisknät där varje knut 

utgör en enskild diskurs. Diskurserna får sin betydelse genom att förbli skilda från varandra.68 

Enligt Laclau och Mouffe är människan alltid benägen att befästa ords betydelser genom att 

                                                
64 Ibid, s. 10. 
65 Ibid, s. 10. 
66 Ibid, s. 27. 
67 Ibid, s. 32. 
68  Ibid, s. 33. 
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förbinda dem på ett bestämt sätt till betydelser.69 Varje ny betydelse är inte alltid nödvändig 

för nätets balans och alla får heller inte plats i den. Det är i dessa luckor som analysen börjar.  

 

Med hjälp av diskursteorin ska diskursanalytikern återge de tillvägångssätt genom vilka 

betydelserna för begreppen inom en diskurs fastställs.70  I dessa processer har vissa betydelser 

blivit så starkt etablerade i språken att de uppfattas som självklara. Forskarens ska även, enligt 

diskursteorin, identifiera de förklaringar som inte upplevs som naturliga i en diskurs. 

Diskursteorins metodologi grundas på ett antal specifika begrepp som Laclau och Mouffe har 

utvecklat. Man kan betrakta dem som de punkter analytikern ska söka efter under sin analys 

av materialet. Dessa begrepp är:  

1. Tecken - diskurserna  

2. Nodalpunkter - uttryck med en högre status utefter vilka perspektiv och betydelser 

kategoriseras  

3. Det diskursiva fältet - De förklaringar som uteslutits ur diskursen  

4. Artikulationer - nyanseringar som bildas när två helt olika begrepp knyts samman i en och 

samma mening.71  

5. Flytande signifikanter - Begrepp öppna för interpretation som varje fält uppfyller med sin 

förklaring. 

Just artikulationer och det sista begreppet i listan - flytande signifikanter - har en nyckelroll i 

diskursteorins metodologi som förklaras nedan. 

 

Eftersom diskurs i sig uppfattas som ett ting i ständig förändring kan inte alla betydelser i en 

diskurs fastställas för alltid. Artikulationer, nya betydelsemöjligheter dyker ständigt upp och 

omskakar diskursens fixeringar med nya strukturer och definitioner.72 Laclau och Mouffe 

konstaterar på så sätt att det ständigt pågår en kamp om hur världen bör tolkas.73 I den här 

kampen återfinns även flytande signifikanter, vilka är de begrepp som konstant är öppna för 

nya definitioner och som de olika perspektiven försöker förklara på sitt sätt.74  

 

                                                
69 Ibid, s. 32. 
70 Ibid, s. 32. 
71  Ibid, ss. 32-36. 
72  Ibid, s. 36. 
73 Ibid, s. 36. 

       74 Ibid, s. 37. 
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Samtliga diskursteoretiska begrepp utgör därför min metod. Det vill säga, Ny Övergripande 

Etik och Morals ordval kategoriseras utefter tecken, nodalpunkter, det diskursiva fältet, 

artikulationer och flytande signifikanter. På så sätt kan det lingvistiska perspektivet i 

representationen av de Abrahamitiska religionerna samt buddhism och shintoism få en 

ingående redogörelse. Fokus läggs i synnerhet på hur författarna har uttryckt sig genom 

nyanser av det använda ordvalet som samtliga religioners huvudpunkter, personer och historia 

beskrivs med.  

 

 

 

6. Analys 
 

6.1.1 Om uppsatsens analysmodell och bokens rubriker 

Bokens kapitel rörandes religionerna är uppsatsens fokus och är indelade i fyra rubriker som 

upptar en tredjedels sida till en hel sida vardera. Under kapitlens två första rubriker, 

Ingångspunkt och Huvudpunkter, återges fakta om religionernas läror på en halv respektive 

en tredjedels sida vardera.75 Då uppdelningen och deras innehåll inte skiljer sig tillräckligt 

mycket för att införa en rubriksuppdelning i analysen, anges dem sammanslagna i flytande 

text. 

 

Den tredje rubriken kallas Primära källor.76 Där presenteras direkta citat ur religionernas 

heliga skrifter för eleverna att reflektera över. Textsnuttarna består därför inte av författarnas 

egna ord och kommer därmed inte studeras på ingående nivå. Dock nämns deras innehåll 

kortfattat i analysen eftersom de möjligen speglar vilka av de religiösa texterna författarna 

och Monbukagakushō bedömt som passande. Samtliga citat utgör cirka en tredjedels sida text 

hos kapitlen angående judendom, islam och shintoism respektive en och en tredjedels sida 

text hos buddhismens och kristendomens kapitel. Citaten ackompanjeras av den sista rubriken 

relevant för analysen: Förklaring. Dess text utgör tre till sex rader långa förklaringar av 

kapitlens citat, vilka även dem presenteras i flytande text. Kapitlens allra sista rubrik, 

                                                

75  [Access Point, på svenska utgångspunkt], shisō [I kapitlens sammanhang: 

huvudpunkter] 

76 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005 s. 4. 
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Promenad/Spatsera har inte inkluderats i analysen. Rubrikens triviaartade innehåll berörde 

varken religionernas teologier eller nyckelpersoner och bedömdes således som icke relevant 

för studien. Självaste analysen indelas utefter religionernas och samtligas nyckelpersoners 

namn. Presentationen i flytande text av studiens resultat och analys har utvalts för att ge visst 

flyt och tempo under läsningens gång.  

 

6.1.2 Om Judendomens och Kristendomens Ursprung 

Det tredje kapitlet av första delen i Ny Övergripande Etik och Moral fungerar som 

introduktion till de religioner som har sitt ursprung i Guds förbund med israeliterna: 

judendom och kristendom.  Författarna summerar de två religionerna med orden ’tro’ 

och ’tänkande, filosofi’ i kapitlens titel: ”Tron och förbundets filosofi ”.77 Filosofi, på 

japanska uttryckt i texten som shisō, innehar olika betydelser beroende på kontext och den 

främsta av dem är ’tänkande’.78 Redan i titeln har en artikulation tagit form. Orden ’tro’ 

och ’tänkande’, som liknar varandra men syftar ändå till olika inställningar binds i samma 

mening.  

 

Beskrivningen av den teistiska tron och Guds förbund med ett ord som syftar på tänkande och 

filosofi kan betraktas som ett intressant val. Religion bygger vanligen på bekännelsen av 

övernaturliga företeelser och väsen med en makt som överskrider människans förstånd. 

Begreppen ’tänkande’ och ’filosofi’ som shisō kan översättas till och som används i titeln 

refererar oftast till idéer framtagna av människan utefter eget bevåg och erfarenhet av världen. 

Uttrycket är alltså en mycket bred definition som kan syfta till ett flertal inställningar, 

politiska såväl som neutrala. Eftersom både ’tänkande’ och ’filosofi’ återspeglar inte 

fullständigt religioners förutsättningar utan indikerar något som främst är skapat av 

människan, kan dess användning i egenskap av paraplybegrepp för judendom och kristendom 

som ett subtilt rationellt ställningstagande från författarnas sida, som sen tas emot av eleverna 

som ett intryck vid läsning. en förhållandevis rationell inställning. Det går förslagsvis att 

jämföra eller utbyta shisō med andra religiöst nyanserade ord som ’åskådning’, eller ’teologi’ 

då de samtidigt innefattar en bild av hur samhället bör se ut. 79 Således föreslås det att 

                                                
77  Ibid, s. 30.

78  https://kotobank.jp/word/%E6%80%9D%E6%83%B3-73644 2019-05-06 21:45; shis

[tänkande, filosofi, idé] 
79 https://svenska.se/so/?id=61815&ref=xnr400340 2019-05-06 22:52; På japanska översätts orden 

som  shingaku [teologi],  tenbō [åskådning] eller  shiya [åskådning, perspektiv]

https://kotobank.jp/word/%E6%80%9D%E6%83%B3-73644
https://svenska.se/so/?id=61815&ref=xnr400340
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använda ’ideologi’ i den japanska meningen med försiktighet när det talas om teistiska 

religioner. 

 

Judarnas ursprung spåras kortfattat tillbaka till Israeliternas träldom i Egypten, då folket 

var ”troende på den ende Guden, Jahve, under en tid av prövningar”.80 Att följa Guds lagar 

betraktas av författarna som ”grunden för deras existens”.81 Detta innebar, i de sekel som 

följde före Kristus att judarna ”föll för en ytterst strikt lag, till den grad att reglerna 

respekterades i livets alla aspekter”.82 Kristus var personen som kritiserade detta.  

 

Nodalpunkten för diskursen i denna text framstår i ordet ’lag’ då den genom synonymer 

upprepas totalt fyra gånger på japanska.83 Särskilt värdeladdade framstår de begreppen som 

beskriver lagen. Vilka är genkakuna, ”hård, strikt”, respektive kyokudo, ”extremt”.84 I boken 

står de direkt efter varandra i en bristfällig kontext. Dessutom anser författarna att 

israeliterna ”föll” i en alltför sträng lag. Verbet som använts på japanska betyder att falla i den 

negativt laddade meningen att falla i en fälla eller i desperation.85 På så vis skiftar ett intryck 

fram att Guds lag hade ett negativt inflytande på judarna och att Jesus sedan ändrade på detta.   

 

Den tidigare nämnda bristfälliga kontexten kan förklaras som textens diskursiva fält. Det vill 

säga, vad författarna har valt att utesluta ur judendomens diskurs i detta styckes sammanhang; 

möjligen, Israels befrielse och uttåg ur Egypten (påsken) samt förbundet vid Sinaiberget, 

stunden då Israels folk tar emot lagen av Gud. Det är oklart, given textens korthet varför dessa 

händelser har uteslutits. Med tanke på det tidigare värdeladdade ordvalet angående lagen ville 

författarna kanske ytterligare förstärka det uppbyggda strikta porträttet av Gud. När stycket 

sedan avslutas med att Jesus var han som ”kritiserade detta”, kan sagd kritik framstå som 

                                                

80 Yano, Masato et.al ( et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 30. 
81 Ibid, s. 30. 
82  Ibid, s. 30. 

83 Ibid, s. 30; Synonymerna är  rippō [bud, regler, lagar],  shugi [doktrin, regler, princip]. och  

kiritsu [regler, lagar]. 

84 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 30;  genkakuna [hård, strikt], kyokudo [extremt] 

85 ochiiru [falla].
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riktad mot Guds lag snarare än israeliternas moralisering av lagen, vilket under Jesu tid var 

religionens ortodoxa inriktningars fall.86 

 

”Lagen” stiftas på så vis som ett ytterligare tecken utöver den redan fastställda diskursen om 

judendomen. Men den delar även en natur av nodalpunkt då judendomen kan kategoriseras 

som en religion där lagen har en central roll. Orden genkakuna och kyokudo kan möjligen ses 

som ytterligare nodalpunkter till tecknet ”lagen” då de färgar och kategoriserar den på samma 

gång och däremellan även Gud som stiftat den. Påsken och fullbordandet av förbundet med 

givandet av de tio budorden utgör judendomens diskursiva fält då de uteslutits av författarna. 

Texten, om än av sammanfattande natur framstår därmed som begränsad i kontext såväl som i 

opartiskhet. I avsaknad av mer kontext skulle det laddade verbet ”föll”, bytas exempelvis till 

det mer neutrala ’tolka’. 

  

6.1.3 Judendomen 

I kapitlets inledning som introducerar judendomens lära, skrivs det hur tron på Gud 

manifesteras i Abraham. Författarna presenterar med detta genom att berätta om Abrahams 

offer av sin son Isak, vilket täcker två tredjedelar av kapitlet.87Abraham, med sin roll som 

förfäder till de Abrahamitiska religionerna uppstår som ett tecken.88 Gud får också en 

oumbärlig roll i diskursen, genom att ta initiativ till förbundet med Abraham. Författarna 

skriver sedan hur Abraham tvekar inte att ge sin son till Gud, utan litar på hans plan. Genom 

att referera till överlåtelsen som trons källa, uppger författarna med bägge två orden shingyō 

– ”tro” och yudaneru – ”överlåta”, nodalpunkterna Abraham kan associeras med.89 De 

avslutar sedan stycket med en mening angående vad tron är för honom, genom vilka 

diskursens artikulationer speglas:  

 

”Det som för människan är omöjligt har Gud i sina tankar. Därför ber han om sådant som uppfattas som 

absurt, ologiskt. Men att trots det överlåta allt åt Gud-det är tron”.90  

 

                                                
86 Skribenten inbjuder läsaren att se exempelvis Matt 5:17f (övers. svenska bibelsällskapet). 

87 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 32; första tredjedelen är Moses personbeskrivning som analyseras senare. 
88  Ibid, s. 32. 

89 Ibid, s. 32;  shingyō [tro] yudaneru [överlåta]. 

90 Ibid, s. 32. 
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Samtliga meningar är rika på artikulationer och uppställer ”Gud” som en flytande signifikant. 

Låt oss se meningarna som liggandes på en våg, där de orimliga begreppen ”ologisk”- 

higōrina - och ”absurd” – rifujin na - läggs på ena vågskålen.91 Utan yudaneru från tidigare 

verkar vågen, därmed meningarna, obalanserade och för negativt tonade. Men den starka 

innebörden som yudaneru innehar –att lita utan tvekan, aldrig förlora hoppet om det bästa-

vänder meningarna till ett positivt perspektiv.92 Vilket är att Gud aldrig skulle lämnat Isak åt 

döden.93 Gud själv passar in som flytande signifikant: han är den vars planer inte går att 

förutse, den som ber om saker som ur ett moraliskt perspektiv anses ogenomförbara.94 Men 

han beskrivs även som ”den rättmätiga, fullkomliga existensen” och den vars ”fullkomliga 

uppenbarelse sker genom tron”.95 Positivt och negativt nyanserade nodalpunkter balanseras på 

så sätt i Abraham. 

 

Arvsynden, den enda guden, och förbundet är vad författarna anser vara judendomens 

kärnpunkter, som tilldelas en tredjedels sida i kapitlets andra och sista sida.96 Här går det att 

identifiera ett felandvänt begrepp: arvsynden.97 Ordet arvsynd är främst ett kristet teologiskt 

begrepp som syftar på att genom Adam och Evas olydnad mot Gud bär vi alla från födseln en 

del av deras skuld som sedan rentvås med dopet. Detta urskiljer sig nämnvärt från 

judendomens uppfattning. För dem uppstår synden genom människors vuxna, självständiga 

beslut snarare än den stund vi kommer till världen.98 Att placera begreppet arvsynd felaktigt 

bekräftar författarnas bristande kunskap i ämnet. I japanskan finns dessutom andra begrepp 

för synd som inte associeras till en specifik religion. Därför skulle de kunna passa den judiska 

åskådningen: zaigyō och tsumi.99 

 

                                                

91 higōrina [ologiskt], rifujin nasätt [absurda]. 

92 https://svenska.se/so/?id=16308&ref=lnr165614 2019-05-07 23:29. 

93 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s.32. 
94 ibid, s. 322. 

95 ibid, s. 32; kamisama wa kanzen ni tadashii sonzai nanodesu” och

kono tetteishita shingyo wa, kami no kanzensei no 

arawaredesu. 
96 Ibid, s. 33. 

97 genzai [synd]. 

98 http://jfst.se/faq-items/synen-pa-synd/ 2019-05-16 17:42. 

99   zaigyō [synd, missgärning], tsumi [brott, synd].

https://svenska.se/so/?id=16308&ref=lnr165614
http://jfst.se/faq-items/synen-pa-synd/
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Strax efter stycket ovan presenterar författarna det nya förbundet mellan Israel och Gud. 

Förbundet blir ett tecken för relationen mellan Gud och människan. Genom ”tron” (shingyō), 

det vill säga vördnad och dyrkan av honom, får människan ”blomstra”, han’ei suru, i 

gengäld.100 ”Blomstra” står för att hon tar del av välsignelser och gunsten hos en högre 

makt.101 Tro och blomstrande utgör därför två positiva nodalpunkter som beskriver förbundet 

som ’behändig’ och ’berikande’. 

 

Förbundet förgrenas sedan vidare av författarna i tre mindre stycken därmed tre flytande 

signifikanter: det utvalda folket, domedagen och Messias. Samtliga färgas på samma sätt som 

tecknen ”Gud” och ”människan” tidigare i uppsatsen. På liknande sätt jämnas de ut av olikt 

laddade formuleringar av författarna. De skriver att Israels folk har utsatts och utsätts än idag 

för prövningar av Gud. Att uthärda dem är enligt författarna Israels ”uppdrag”, shimei, vars 

uppfyllande belönas med en högre position som ”utvalt folk”, senmin.102 ”uthärda”, taeru, 

som kopplas till plåga och smärta, förs samman med shimei vilket för tankarna till något 

viktigt, större och oberäkneligt.103 Tillsammans skapar de en gnutta hopp, eftersom 

prövningarnas slut innebär ett starkare band med Gud.  

 

Nästa nodalpunkt utpekas både som shinpan och shūmatsu. 104 Orden betyder ”slut” och 

”dom” i en definitiv, oåterkallelig kontext som för tankarna till det som i väst (Europa och 

Amerika) skulle kallas ”domedagen”. Dock är även dessa ordval felaktiga ur ett judiskt 

perspektiv. Till skillnad från islam och kristendom har judendomen ännu ingen definitiv 

tolkning av världens sista stund.105 En stor andel troende anser vanligtvis att själen kommer 

återvända till de avlidnas kroppar och återuppstå när tiden är kommen för Guds dom. Somliga 

tror å andra sidan att man får sin dom direkt efter döden. Judendomens skrifter, Tanakh och 

Talmud samt judendomens inriktningar har alla sin egen tolkning och tar upp olika aspekter 

av de sista dagarna. Dessutom finns rabbitolkningar till Tanakh och Talmud som utökar den 

                                                

100 shingyō [tron],  han’ei suru [att blomstra]. 

101 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005 s. 33. 

102 shimei [uppdrag, mission], taeru [att uthärda], senmin [det utvalda folket] 

103 https://svenska.se/tre/?sok=uth%C3%A4rda&pz=1 ; https://svenska.se/tre/?sok=uppdrag&pz=1 
2019-05-08 09:03. 

104    shinpan [dom], shūmatsu [slut] 

105 https://svenska.se/tre/?sok=domedag&pz=1 2019- 05-08 08:06 

https://svenska.se/tre/?sok=uth%C3%A4rda&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=uppdrag&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=domedag&pz=1
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redan mångfacetterade uppfattningen.106 En uppfattning som författarnas kortfattade 

beskrivning inte kompenserar för. Möjligen höll sig författarna till en sådan tolkning men då 

det inte framgår i den två meningar långa beskrivningen kommer läsaren aldrig få veta om 

det.Trots detta går författarna vidare med att beskriva ”slutet” med en förvisso positiv 

nodalpunkt: som en ”befrielse” från ett förflutna av lidelser och plågor.107 Beskrivningen 

återspeglar inte begreppets egentliga natur som flytande signifikant. Vars betydelse kan 

variera från skrämmande till frälsande beroende på judisk text, inriktning och rabbistolkning.  

Slutligen beskrivs Messias i en mening som ”förkunnaren av domedagen” samt ”folkets 

vägledare till frälsningen”.108 Messias framstår på så vis som ett ljust, frälsande tecken i den 

judiska tron. 

 

Det som sammanfattningsvis antyds i kapitlet är författarnas bristfälliga kunskap i 

judendomen.  Flertaliga begrepp använda i samband med judendomens kärnpunkter tillhörde i 

själva verket kristendomens teologi. Bristen på noggrannhet kan vara ett tecken på 

generalisering eftersom judendom och kristendom vanligtvis anses vara lika.  

 

6.1.4 Moses 

Moses beskrivs sakligt i kapitlets början på totalt en halv sida.  Författarna betecknar honom 

som ett tecken, en diskurs i judendomen då han är medlaren genom vilken Israels folk får 

komma ut ur Egypten och ta emot de tio budorden.109 Ett ytterligare tecken de nämner är 

Israels folk, som Gud utväljer och befriar och inleder ett förbund med på berget Sinai.110 Då 

formuleringarna om Mose är kortfattade återfinns inte någon artikulation. Däremot inkluderar 

författarna att han anses av judarna vara ”ledaren”, minzokuteki shidōsha, för Israels folk och 

en ”lagens man”, rippōsha.111 Dessa är inget mer än nodalpunkter genom vilka Moses person 

och status kategoriseras. Författarna tar inte upp mer utan hans beskrivning slutar här.112 

                                                
106 http://jfst.se/faq-items/livet-efter-doden-2/ 2019-05-25 12:45 

107 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005 s. 33. 

108 Ibid, s. 33;  shūmatsu 

[slutet],  yogensha [profet],  kyūsai [att frälsa]  michibiku [att vägleda].  

109 ibid, s. 32. 
110 Ibid, s. 32. 

111  ibid, s. 32;  minzokuteki shidōsha [folkets vägledare]  rippōsha [en lagens 

person/man]. 
112 Ibid, s. 32. 

http://jfst.se/faq-items/livet-efter-doden-2/
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6.1.5 Kristendomen. 

Kristendomen summeras, i textstycket berörande kristendomens lära, som en ”kärlekens och 

fredens filosofi”.113 Religionen beskrivs av författarna som ”Jesus filosofi”.114 Formuleringen 

utpekar diskursens första tecken. Författarna skiftar nämligen mellan termerna ”idé, filosofi”, 

shisou, och ”kristendom”, kiristokyō under hela kapitlet för att markera när det pratas om 

religionen i ett dåtida eller nutida perspektiv.115 De kan även räknas som flytande 

signifikanter då kristendomen som diskurs ändrar omständigheter från en nodalpunkt 

av ”tanke” till den av ”religion” som utgrenar sig från judendomen.116  

 

Stycket om religionens huvudpunkter upptar lite mer än en tredjedels sida, på kapitlets andra 

sida av totalt fyra. Den kristna tron summeras genom hela stycket i fem nodalpunkter: 

kärlekens tanke, grekiska ordet agape, omvändelse, lagens kärna och de gyllene reglerna. 117 

Kärlekens tanke och agape hänger tätt ihop under hela kapitlet eftersom de fungerar som 

nodalpunkter för två mycket betydelsefulla perspektiv i tron: Guds och människans. 

Perspektiven sammanfattas i agape, vilket författarna förklarar som ”den anspråkslösa och 

villkorslösa kärleken”.118 Det vill säga, Guds kärlek till människan, kärleken människan riktar 

till Gud genom tron och som hon ger vidare till sin nästa utan att be om något tillbaka.119 

Kortfattat kan man säga att i agape ställs människan i samma perspektiv som Guds eftersom 

de båda blir givare och mottagare av kärlek. Denna cirkel för tankarna till en positiv 

association, såsom en god, nyttig relation. 

 

                                                

113 Ibid, s. 35; iesu no shisō wa, ai to heiwa no shisō de aru;  ai [kärlek], 

 heiwa [fred],  shisō [tänkande, filosofi, idé].

114 Ibid, s. 35; iesu no shisō. 

115 shisō [ideologi, idé, tanke, filosofi], kirisutokyō [kristendom] 

116 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, ss. 34–35;  
117 Ibid, s. 35. 

118 ibid, s. 35;  (…)” kami no ai to wa musabetsu mushou no ai de ari (…)

119  https://svenska.se/tre/?sok=agape&pz=1  2019 05-08 09:21. 

https://svenska.se/tre/?sok=agape&pz=1
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Författarna anser arvsynden vara startpunkten för relationen mellan Gud och människorna.120 

Genom synden har det som författarna formulerat som ”ånger”, på japanska kuiaratame, 

alstrats.121 Uttrycket ger grund till en artikulation i unifieringen av ”relationen med Gud”, 

fastställt som något positivt, och den skarpa ”arvsynden”. Den nya innebörden som framgår i 

ordens distinkta egenskaper antyder något som överskrider kuiaratame, vilket är frälsningen. 

En verklighet som författarna valt att formulera med ett skarpt uttryck som ”ånger”, som 

verkar bara innefatta en betydelse av Guds förlåtelse.  

 

På svenska översätts uttrycket nämligen som ”omvändelse” i Bibeln. Både den japanska och 

svenska översättningen passar i kontexten då det i båda uttrycken talas om att komma till 

insikt om sina brister. Samtidigt syftar svenskans ”omvändelse” även på att man ”ändrar 

riktning” vilket kan kopplas till glädjen och hoppfullheten i en ny början.122 Guds faderliga 

figur i agapes mening och en allmän positivare konnotation framgår tydligare i 

ordvalet ”omvändelse” än i kuiaratame. ”Omvändelse” kan därmed betraktas som en del av 

det diskursiva fältet gällande japanskans översättning:  ett perspektiv av Jesus lära som inte 

inkluderats av författarna.  

 

Efter delen om huvudpunkterna följer tre och en halv sidas beskrivningar utav Jesu svar på de 

ortodoxa tolkningarna av Tora. Detta i form av direkta citat som författarna utvalt från 

evangelierna, hämtade ur japanska bibelkommissionens översättning av Bibeln.123 I 

Bergspredikan besvaras frågan om omvändelsen, som fördjupas ytterligare i berättelsen om 

den förlorade sonen där Guds faderliga figur fördjupas. Jesu kritik mot tolkningen av lagen 

understryks med hans ord om sabbaten som ”är för människan och inte människan för 

sabbaten”.124 Här framgår, om än underförstått, en ytterligare nodalpunkt för Jesus, ’polemik’. 

Detta märks på att författarna verkar fokusera kristendomens beskrivning utifrån dess 

kontraster med judendomen, när judendomen tidigare beskrevs utifrån kristna teologiska 

begrepp. 

                                                

120 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005 s. 35. 

121 https://svenska.se/tre/?sok=%C3%A5nger&pz=1 2019-05-09 18:35; kuiaratame [att ångra 

sig, vara ångerfull] 
122 https://svenska.se/tre/?sok=omv%C3%A4ndelse&pz=1 2019-05-09 18:35. 

123 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 35; Tora: Samlingsnamn för Moseböckerna och lagen. 
124 Ibid, s. 35. 

https://svenska.se/tre/?sok=%C3%A5nger&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=omv%C3%A4ndelse&pz=1
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För att fördjupa förståelsen av agape, citeras Jesu ord om Guds anspråkslösa kärlek hämtade 

ur Matteus-evangeliet och berättelsen om den barmhärtige samariern som tog hand om en 

misshandlad man utan återgäldning.125 Citaten agerar även belysande för ytterligare 

beståndsdelar av det diskursiva fältet, vilka är de två övriga grekiska begreppen för kärlek.126  

 

6.1.6 Jesus. 

Jesu ankomst och liv presenteras av författarna i kapitlets första tredjedel, nästintill 

som ’mirakulöst’. Detta i och med konceptionen hos en jungfru, vilket av författarna beskrivs 

som att ett verk skett ”genom den Helige Ande”.127 Dessutom nämner de kort Jesus tre år av 

förkunnelser och fullbordandet av många mirakler.128 I inledningen kan hela hans liv 

betraktas både som ett tecken för sig inom kristendomen och som flytande signifikant. Detta 

då författarna skiftar från att presentera Jesu övernaturlighet till att betona hans mänsklighet, 

genom att även skriva kort om att han jobbade för att försörja familjen tills han fyllt 30 år.129 

 

Med personbeskrivningen presenteras Jesu liv totalt tre gånger. Andra gången är i kapitlets 

andra, mer fördjupande rubrik om Jesu person och lära vilken upptar hälften av första sidan. 

Där berättar författarna om hur Jesus lärde ut om kärleken till sin nästa och fiender, hur han 

ansågs sig kommit för att fullborda Guds lag, inte avskaffa den och sist om hans korsfästelse 

och död. Det senare är en mer övergripande beskrivning av de konkreta huvudpunkterna i 

hans liv från födseln till döden.130 Betoningen avgörs utifrån beskrivningarnas diskursiva fält. 

Författarna gör inte fel i att framföra, i andra beskrivningen, hur Jesus till stor del 

misslyckades med att övertyga judarna om sin natur som Messias. Negativt laddade men 

kanske rättmätiga nodalpunkter fästs i perspektivet av hans liv när det skrivs att han ”varken 

var den patriotiska befriaren och ledaren som judarna förväntat sig.”131 och att folket 

                                                
125 Ibid, s. 36; grekiskans två ytterligare begrepp för kärlek är eros-fysisk kärlek/attraktion och philia - 
vänskaplig/platonisk kärlek.  
126 ibid, s. 36. 

127 Yano, Masato et.al ( et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 34; seirei ni yotte (…) [genom den Helige Anden]. 

128 Ibid, s. 34. 
129 Ibid, s. 34. 
130 Ibid, s. 34; s. 37. 

131 Ibid, s. 34; 

shikashi iesu wa yudayakyōto ga kitaishiteita yōna minzokukaihōsha demo kenkokushidōsha demo 
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var ”besvikna” över att han inte presenterade sig som stark och mäktig.132 Även tredje 

beskrivningen i kapitlets sista sida färgas av sorg när de skriver hur Jesus ”föddes i ett stall” 

och påpekar hans lidande under fastan i öknen och senare på korset.133  

 

I båda beskrivningarna kan det dock observeras att en huvuddel, som är både ett tecken och 

en flytande signifikant exkluderats från diskurserna om hans liv och den kristna tron. Den 

verkar istället ha ställts i det diskursiva fältet eftersom den inte nämns. Tecknet 

är ’uppståndelsen’, som ingår även i kristendomsdiskursens diskursiva fält då den inte 

diskuteras i boken. 

 

Hur ska man tillhålla sig detta? Å ena sidan kan uppståndelsen ha åsidosatts av författarna på 

grund av bokens fokus på religionernas läror snarare än återgivandet av fakta som kan 

uppfattas som överflödig. Eller så ansågs uppståndelsens koncept vara för extraordinärt för att 

inkluderas i en lärobok som i hög grad berör mänskliga filosofier och ideologier.134 

Författarna tordes kanske inte skriva om en händelse som har i skrivande stund fortfarande 

inte vetenskapligt förklarats. Vilken anledning det än rör sig om kvarstår faktumet att 

uppståndelsen anses vara, i samma mån som Jesu lära, nyckeln till kristendomens födelse. 

Utelämningen innebär inte bara en felplacering av en fokalpunkt av en religion utan även en 

spegling av författarnas rationalistiska attityd. 

 

6.1.7 Buddhismen. 

Författarna låter Buddhismens huvudpunkter utgrenas i flera tecken: ”smärta”, ”väg” 

och ”sanning”, vilka utgör tecknen i buddhismens diskurs. 135 På de buddhistiska heliga 

                                                

arimasendeshita;  kitai suru [ha förväntningar],  minzokukaihōsha [befriare av folket], 

 kenkokushidōsha [ledare, vägledare, mentor]. 

132 Ibid, s. 34; shitsubōsuru [att vara besviken].

133 Ibid, s. 37; seinaru ko wa umaya de umare umaya [stall], 

134 Skribenten vill ödmjukt notera att även miraklerna som Jesus sägs ha genomfört nämns i förbifarten 
av författarna. Totalt en gång i hela kapitlet. (se s. 34) Med få ord, ett ytterligare tecken på att 
extraordinära ting (i den meningen av ’oförklarliga’) är åsidosatta i kristendomens diskurs. 

135 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. 

Tokyo: Tokyo Shoseki, 2005, ss. 51–52; ku ängslan, psykisk/fysisk smärta, otillfredsställelse, sorg 

och nöd] chūdō [medelvägen], tai [sanning].
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skrifternas två språk ingår i dem dock flera betydelser och nyanseringar.136 Effekten blir att de 

framstår även som mångfacetterade nodalpunkter och flytande signifikanter.  

Huvudpunkterna, som tas upp på kapitlets andra sida i totalt en tredjedel av den, är följande: 

de fyra ädla sanningarna, dharma, den ädla åttafaldiga vägen, de mänskliga begären och 

barmhärtigheten.137  

 

De fyra ädla sanningarna sammanfattas av författarna som Buddhas allra första lärdom, 

skriven strax efter att ha uppnått upplysning.138  Med följande mening summerar dem 

sanningarna: 

 

”Mänskligheten är full av smärta och orsaken är att allt förändras och något som en fastställd, säker 

existens finns inte. Kommer man till insikt om smärtans källa, finner man ro.”139 

 

Den buddhistiska termen dukkha översätts av författarna som ”smärta”, ku.140 Tidigare i 

uppsatsen talades det om att tecknet smärta såsom i dukkha även utgjorde en flytande 

signifikant. Författarna fångar dukkhas nyanser utmärkt med översättningen ku. Således ku, 

som det framgår i tidigare fotnot, vidgar sig till ett flertal dimensioner av smärta såsom 

dukkha. De fyra ädla sanningarna är alltså Buddhas svar på livets förgänglighet och den ädla 

åttafaldiga vägen presenteras som hans metodik för att nå Nirvana, den slutliga friden och 

befrielsen från dukkha.141 Författarna gör en positiv jämförelse och skapar par av 

nodalpunkter när de skriver att vägen är som ”kuren man tar när man är sjuk, läkaren man 

vänder sig till när man insett sin skada och helandet man kan genomföra för man vet orsaken 

av sin smärta”.142  

                                                
136 Ibid, s. 51; Författarna använder sig skarpt av parenteser för att presentera, efter sitt eget ordval, 
begreppen såsom de framstår i de buddhistiska huvudskrifterna. Det vill säga att de är skrivna på 
forntida japanska och är ord vars nutida tolkning kan verka förminskande, enligt författarna. 

137 Ibid, s. 51; shihōin [buddhismens fyra ädla sanningar]  engi [dharma, öde, signum, tecken], 

hasshōdō [buddhismens ädla åttafaldiga väg]. 

138 Ibid, s. 51; De fyra ädla sanningarna: Veta att livet är synonym med smärta, att orsaken till smärta är 
själviskhet och envishet, att bli av med den leder till Nirvana och utöva den åttafaldiga vägen för att 
komma dit.  
139 Ibid, s. 51. 

140 ku [smärta, vånda, lidande]. 

141 Den ädla åttafaldiga vägen: att skaffa rätt förståelse, avsikt, tal, handling, leverbörd, ansträngning, 
medveten närvaro och koncentration. Masato et.al, s.52 

142 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 52 
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Paren sjukdom-medicin, läkare-skada och orsak-helande visar vikten av Buddhas vägledning 

för buddhister. Författarna upplyser även om att de troende uppmuntras av Buddha själv till 

medelmåttighet (medelvägen), där de gör ännu en liknelse: ”såsom en kotos strängar är 

likvärdigt spända åt båda ändarna”.143 ”De jordiska begären”, bonnō, är författarnas japanska 

formulering för ett buddhistiskt begrepp.144 Ett sensuellt laddat ord vilket befinner sig i 

samma ’flytande’ position som dukkha. Det vill säga mellan tecken och flytande signifikant. 

På de buddhistiska skrifternas två officiella språk närmar sig uttrycket till svenskans ”törst”, 

men givet begreppets breda nyansering förekommer även tolkningen ”begär” i flera 

översättningar, bland annat i den japanska.145   

 

Föremålet för törsten eller begäret är viljan att fortsätta leva samt allt det materiella som 

världen erbjuder.146 Artikulationen anas i formuleringens förening av ”viljan att leva” 

och ”begär”. Det värdefullt betingade livet ställs i en gråzon när det ställs vid sidan av det 

lustartade ”begäret”. Då ”begäret” har ett flertal betydelser framstår den som en flytande 

signifikant vars nyans bestäms av översättaren och i viss mån den troende. Ytterligare orsaker 

till törsten därmed törstdiskursens nodalpunkter är avundsjuka, ilska, ödslighet och lidande. 

Bara genom att upplösa sin okunnighet angående världen kan människan släcka sitt ”törst 

/”begär” och nå Nirvana. 

 

Barmhärtigheten beskrivs av författarna som en av buddhismens kärnor.147 Barmhärtigheten i 

Buddhas mening syftar på kärleken för allt levande. Författarna visar att, tillsammans med 

grekiskans eros och kristendomens grekiska agape ger den liv till en diskurs av kärlek. I 

barmhärtigheten införlivas en stark positivt laddad nodalpunkt som sammanfattar 

buddhismens slutliga mål: friheten genom att älska obetingat.  

 

Utifrån de ord som kategoriserats går det att tyda en positiv bild av buddhismen. De flesta 

nodalpunkterna har en positiv klang eller förenade skapar goda konnotationer (se exempelvis 

                                                

143 Ibid, s. 52. koto [koto], ett traditionellt japanskt stränginstrument. 

144  bonnō [de jordiska begären]. 

145 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 51. 
146 Ibid, s. 51; 
147 Ibid, s. 52. 
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nodalpunkterna i tidigare stycken.).  Författarna har varit ytterst noggranna i att återge de 

buddhistiska begreppen både på nutida japanska och i deras äldre översättning. Samtlig 

noggrannhet utövades inte hos kapitlen som berörde judendom och kristendom, vilket 

ytterligare ifrågasätter deras opartiskhet. Genom att rationalisera judendomen och 

kristendomen med uteslutandet av uppståndelsen och felplacerade begrepp, verkar deras språk 

syfta till att lyfta buddhismen över de tidigare analyserade religionerna. Detta i och med en 

betydande noggrannhet i återgivandet av läran och specifika begrepp och ett högt antal 

positiva nodalpunkter som identifieras hela kapitlet igenom. 

 

6.1.8 Buddha. 

I skildringen av hans liv beskrivs Buddha underförstått som driftig, envis, bestämd, generös 

men även ignorant. Det sistnämnda var på grund av hans påtvingade isolering i hans kungliga 

palats.148 Buddha var arvinge till en av de indiska staternas troner, förkastade allt han hade vid 

mötet med en verklighet av död, sjukdom och ålderdom han aldrig bemött i livet. Envist 

bestämde han sig för att hitta svaret på världens lidande och utövade asketism i sex år utan 

framgång. När han kommit till gränsen av självsvältning avbröt han asketlivet för att hela sig. 

Sedan beslöt han ’bestämt’ att meditera under ett träd tills han nått upplysningen och var 

beredd att dö i väntan på den. Slutligen nådde han upplysning och det tidigare oklara blev 

som en öppen bok. När han blivit ”den upplyste”, det vill säga Buddha, höll han inte 

lärdomen för sig själv utan predikade för mänskligheten fram till sin död, därmed hans 

generositet.  

 

Tecken i diskursen om Buddha är i första hand ”ödet” vilken framstår som en mäktig 

nodalpunkt. Ännu större slagkraft får den när författarnas beskrivningar av den 

som ”bindande” och ”ofrånkomlig” kommer in i bilden. I ”ödet” ryms även 

tecknet ”sanning”; sanningen om livets förgänglighet. ”Förgängligheten” utgör en nodalpunkt 

av stark sorglig karaktär utav det ”eviga kretsloppet”. Kretsloppet skildras som en cirkel av 

relaterade och mindre relaterade orsaker som allt, levande och inte inkluderas i.  

 

Omedvetna paralleller dras mellan sedan Jesus och Buddha, när författarna understryker 

Buddhas mänsklighet genom hans avböjande av Nirvana. Han valde frivilligt att inte träda in i 

                                                
148 Ibid, s. 50. 
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Nirvana, den eviga befrielsen utan spenderade resten av sitt liv predikandes sina läror till 

folken såsom Jesus lämnade sin plats hos Gud och bli människa och predika det goda 

budskapet. ”Mänsklig natur” blir därmed en flytande signifikant i Buddha mot bakgrund av 

hans ungdoms ovisshet om världen. Författarna menar dock att även ’barmhärtigheten’ och 

’närheten’ till allt levande ryms i det uttrycket. Genom Buddhas ungdom porträtteras 

människan först som oförmögen och ignorant men som sedan får en ny skepnad genom 

Buddhas upplysning.149 

 

Den korta personbeskrivningen i kapitlets inledning summerad med hans livs huvudpunkter 

på kapitlets sista sida målar upp en ljus, generös bild av Buddha. Genom att antyda till hans 

liv före upplysningen önskade författarna kanske att visa Buddhas närhet till alla människor 

trots hans höga status. Hans personlighet framstår som ’mildare’ i jämförelse med Moses titel 

som ’lagens man’ samt Jesus beskrivning som ’sträng predikare’. Kanske ännu ett tecken på 

vinkling från författarnas sida? 

 

6.1.9 Islam 

Författarna utbreder Islams rötter som religion och diskurs i tre tecken: monoteismen, skriften 

och tron.150 Det sistnämna består av två nodalpunkter: de sex trosartiklarna och de fem 

pelarna för islamisk tro.151 Monoteismen syftar på tron på Allah, vilket författarna beskriver 

som ”den absoluta guden, som vet allt och för vilken inget är omöjligt.”152 Författarna 

påpekar judendomens och kristendomens inflytande i denna mäktiga porträttering av Gud. 

Nodalpunkten för diskursen om Allah blir således ”allsmäktighet” då han även anses vara av 

dem guden som vet och kontrollerar allt.153 En artikulation manifesteras i Allahs figur då han, 

enligt författarna, anses inte bara betraktas som ”ett subjekt för fruktan, utan även som en Gud 

förmögen till stor barmhärtighet och nåd.”154 Koranen presenteras som den heliga skriften 

                                                
149 Ibid, s. 51. 
150 Ibid, s. 75. 
151 Ibid, s. 75; De sex trosartiklarna: att tro på Allah, den som vet allt och för vilken allt är möjligt, hans 
änglar, koranen, profeterna och den yttersta domen. De fem pelarna: trosbekännelsen, bönen, allmosan, 
fastan och vallfärden. 

      152 Ibid, s. 75; ”  arraa wa zenchi zennō no zettaiteki kami 

de ari, yuitsu no kami dearu. [Allah är den ende, fullkomlige guden som vet allt och genom vilket inget är 
omöjligt]. 

153 Ibid, s. 75. 
154 Ibid, s. 75. 
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innehållandes ”Allahs alldeles egna ord, exakt som han uttryckt dem”.155 Om ”Allahs ord” 

utgör en nodalpunkt inom Koranens diskurs, spirar ännu en fram när skrifterna beskrivs som 

”länken” mellan Allah och människorna.156 Därmed bekräftas dess gudomliga natur, en 

ytterligare nodalpunkt som upplyfter Koranen till något enormt, full av makt för de troende.  

  

Under rubriken för huvuddelarna på kapitlets andra sida, gällande de sex trosartiklarna och de 

fem pelarna av islamisk tro, återges kortfattade beskrivningar av dem som lämnar inte mycket 

plats för analys. En artikulation speglas dock i beskrivningen av domedagen, en av de sex 

trosartiklarna. Författarna återger ytterligare ett perspektiv utav den genom att presentera den 

som de troendes uppståndelse.157 Artikulationen syns i faktumet att även i Islam bekänns 

existensen av en domedagljus, men återuppväckandet av de döda innebär hopp och glädje i att 

få möta skaparen. Författarna påpekar att denna ljusa syn ligger i kontrast mot judendomens 

och kristendomens apokalyptiska uppfattning. Dock påpekar de inte att islam vanligtvis 

bekänner även helvetet och skärselden som alternativa slut av domen för människorna. Därför 

speglas islams syn på världens slut bara delvis, och kan i kapitlets kontext inte uppfattas som 

en flytande signifikant av både hopp och oförutsägbar dom. Domen kan ytterligare tolkas som 

en flytande signifikant inom tecknet ”tron” då den betecknas som skräckinjagande och 

hoppfull på samma gång hos samtliga religioner. 

 

I kapitlets slutskede inbjuds läsaren till en ’dialog’, så att säga, angående Japans inställning 

till Islam. Författarna skriver att kunskapen om Islam bland japaner är ytterst begränsat. De 

sammanfattar japanernas uppfattning av islam som ”ytligt”, senpakuna, - en skärande 

nodalpunkt - oftast orsakad av ’klappade och klara’ fördomar bland annat angående 

muslimernas fasta, regler angående kosten och äktenskapslag. 158 De påpekar att såsom bland 

annat uttrycket ’geisha girl’ sannolikt skulle betraktas som diskriminerande av japaner, bör de 

på samma sätt se deras fördomar angående muslimernas livsåskådning och levnadssätt ur 

deras perspektiv. Här spåras ”diskriminering”, sabetsu, som ännu ett fientligt tecken, 

kategoriserat efter senpakuna, ytligheten ovan. Nu när globaliseringen redan är ett faktum på 

                                                
155 Ibid, s. 75. 
156 Ibid, s.  75. 
157 Ibid, s. 75. 
158 Ibid, s. 78. 
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många håll i världen, anser författarna att en rättvis evaluering och förståelse av islam är mer 

nödvändig nu än någonsin, för att eliminera fördomarna.159  

 

6.1.10 Muhammed 

Författarna spenderar få ord angående Muhammed såsom Moses före honom. Dock går det att 

etablera tecken och nodalpunkter kring diskursen om honom. Liksom Jesus skrivs det att han 

var av ödmjuk härkomst. Efter en ”påfrestande” föräldralös uppväxt gifter han sig och lever 

ett stabilt liv som köpman med sin familj.160  Vid 40 års ålder får han den första av många 

uppenbarelser av Allah vilka återkommer de följande 22–23 åren. Förkunnandet av Allahs 

lära och uppmaningar givna under uppenbarelserna upprör dock de polyteistiska stammarna i 

Mecka som driver honom i exil i närliggande staden, Medina.161 Under hans livs sista år leder 

Muhammed en här av troende i utbredningen av Islam på den arabiska halvön med Mecka 

som slutliga etapp. Efter en sista strid som dock inte utbryter i våld, tågar Muhammed in i 

Mecka och viger dess invånare till islam. Han avlider år 632.162  

 

Utöver tecknet ”profet” som tronar i hans livshistoria antyds även tecknet ”människa”. Då han 

föddes och dog som en människa tillbes han inte i islam på samma sätt som exempelvis Jesus 

inom kristendomen.163 Ett perspektiv som även författarna stödjer diskret genom att i texten 

inte nämna något mirakel eller liknande fenomen i samband med profeten.”Militär ledare” är 

en nodalpunkt som ytterligare kan beskriva Muhammed, om man utgår från kapitlets angivna 

tidslinje som återger de strider han ledde. Begreppet innehar visserligen en mörk ton då det 

kan föra tankarna till konflikt, blod och död, men den äventyrar inte muslimernas syn på 

honom som den sista och viktigaste profeten.164 Vid styckets slut återfinns felaktiga 

benämningar av Muhammed och islam i följande mening: ”Vid 40 års ålder grundar han den 

nya religionen Islam”.165  

                                                
159 Ibid, s. 78. 
160 Ibid, s. 74. 
161 Ibid, s. 74. 
162 Ibid, s. 74. 
163 https://www.stockholmsmoske.se/islam/ 2019-05-13 12:29; Se stycket ”presentationen av Islam” 

164 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 74; Se tidslinjen i början av kapitlet. 
165 Ibid, s. 74. 

https://www.stockholmsmoske.se/islam/
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Ovan framgår nodalpunkterna ”grundare”, riktat till Muhammed och ”ny” till islam. Båda 

uttrycken är visserligen neutrala men stämmer inte överens med muslimers syn på religionen 

och hans viktigaste profet. Då islam bekänner att Allah uppenbarat sig för fler profeter före 

Muhammed samt att de, liksom han, fört vidare hans lärdomar betraktar muslimer islam inte 

som en ny religion utan som ett fullbordande av uppdraget Allah gett tidigare profeter.166  

 

Därmed anser de troende att Muhammed inte är en ”grundare”, snarare en ”fortsättare” av 

Allahs verk.167 Formuleringen författarna valt förstärker den rationella inställning som 

antyddes även i tidigare kapitel. Eftersom muslimer anser att islams lära kommit från Allah 

och inte från Muhammed kan meningen tolkas som ett diskret avståndstagande från de läror 

författarna undervisar om i boken, som för opartiskhetens skull bör inte märkas. 

Sannolikheten av hur mycket en sådan formulering skulle påverka unga elever i deras val att 

tro på Gud eller ej är medelstor då författarna själva förutsätter att de flesta av dem inte 

innehar tillräcklig kunskap om islams syn på Gud.168  

 

6.1.11 Shintoism 

Shintoismens kapitel inleds på följande sätt: 

 

”Att röras till tårar av naturen även om dess Gud är svårbegriplig är en benägenhet hos japaner. 

Bakgrundstanken är att Gud själv är naturen och att det inte är något som ska förstås utan accepteras 

såsom det är.”169 

 

Med orden ovan sammanfattas shintoismens kärna av författarna. Begreppet ”natur”: 

majestätiskt och bortom mänskligt förstånd - liksom religionerna i tidigare kapitel har 

beskrivits som - kan sägas utgöra ett viktigt tecken för shintoismen, som förenar fint, enligt 

författarna, dess huvudtankar och världsideal.170 Härmed kan vi se vilka dessa huvudpunkter 

är. 

 

                                                
166 https://www.stockholmsmoske.se/islam/ 2019-05-13 14:08. 
167 https://www.stockholmsmoske.se/islam/ 2019-05-13 14:08. 

168 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, s. 78. 

       169 Ibid, s. 82. 

       170 Ibid, s. 82. 

https://www.stockholmsmoske.se/islam/
https://www.stockholmsmoske.se/islam/
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Den ”myriad av gudar” som innefattas inom shintoismen har sin boning i naturen. Deras 

bakgrund spåras därför av författarna till en slags ”animism”.171 Det är inte tal om en 

allsmäktig gud utan flera genom vilka japanerna hyser respekt för allt levande, då de 

genomsyrar allt levande.172 ”Animism” betraktas med få ord som ännu ett tecken för 

shintoismen. Ett som har rötter i tanken om ’liv’ som syftar godartat på att alla ting besitter en 

själ.173 ”allestädes närvarande” kan sägas utgöra en nodalpunkt för gudarna vilket ger det 

värmande intrycket att de alltid är nära människan.  

 

Författarna påpekar även att gudarna inte betraktas som skaparna av världen, eftersom ur-

gudarna såg till detta. Det sägs snarare att de fick uppdraget att alstra och vidare genom 

avkomma grunda Japan.174 På så vis bildar begreppet ”grundare” en nodalpunkt beskrivandes 

de shintoistiska gudarna. Det skrivs vidare att shintoisters, av författarna betecknade som 

”forntida japaner”, syn på ondska och orenhet är starkt förknippat med gudarna och deras 

legender.175 Beteckningen ”forntida japaner” kan ses som en artikulation vars effekt kan tydas 

som distanstagande. Det vill säga att uttrycket ’forntid’ som i japanskans kodai, syftar på 

antika epoker därmed något som är avlägset den moderna japanen.176 Kanske ville författarna 

inkludera de ateistiska japanernas perspektiv. Det vill säga deras avståndstagande från 

animismen men respekterande av principen om naturens storhet och livets värde. 

 

Shintoistiska renings och exorcismsritualer sägs ha instiftats i den stund då ur-guden Izanagi, 

återvändandes från dödsriket, avlägsnade dess orenhet och ondska genom att rena sig med 

vatten. Ondskan härleder, menar författarna, utanför människan och inte inom henne som 

exempelvis de Abrahamitiska religionerna och buddhismen avser.177 ”Synd” i samtligas 

mening ställs därför i shintoismens diskursiva fält. Shintoismen särskiljer sig från de 

Abrahamitiska religionerna också i det att det inte har en specifik gud som överhuvud.178 Så 

även tron på en enda Gud kan återfinnas i det diskursiva fältet. Däremot räknas solgudinnan 

                                                
       171 Ibid, s .83. 

       172 Ibid, s. 83. 

       173  https://svenska.se/tre/?sok=animism&pz=1 2019-05-14 10:29. 

       174 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo:     

Tokyo Shoseki, 2005, s. 83. 

      175 Ibid, s. 83;  kodai nihonjin [forntida japaner]. 

176 kodai [forna tider, forntiden] 

      177 Ibid, s. 83. 

      178 Ibid, s. 83. 

https://svenska.se/tre/?sok=animism&pz=1
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Amaterasu som kanske den viktigaste utav gudarna eftersom den kejserliga familjen i 

forntiden sades härstamma direkt från henne.179 På så vis kan den tidigare nämnda 

nodalpunkten ”grundare” även appliceras på henne. 

 

Utifrån de citerade begreppen antyds det en allmänt neutral, positivt lutande bild av 

shintoismen. Med det inledande citatet verkar författarna vilja upplysa på vilket starkt sätt 

urreligionen och den japanska ’jaget’ är bundna. Det är inte endast tal om samexistens utan i 

synnerhet om ’symbios’. Försvinner shintoismen raderas följaktligen en betydande del av 

Japans ursprungliga identitet och kultur. Inte mycket mer sägs i kapitlet angående 

shintoismens huvudidéer.  Dessutom framgår det ingen nyckelperson att avbilda och fördjupa 

shintoismen i.180 Men det går att identifiera ett sista tecken som förenar de fem analyserade 

religionerna: ’Vördnaden av livet.’ 

 

I detta kapitel har även en ytterligare observation gjorts, som kräver en återblick på Paragraf 

9s tillägg: I ett ytterligare stycke av lagen föreskrivs bland annat för undervisningsmaterialet, 

framförandet av rollen religioner haft historiskt såsom socialt.181 Den enda gången detta 

uppkommer i boken i samband med de Abrahamitiska religionerna är i Islams kapitel när det i 

två sidor skrivs angående muslimsk vetenskap, i synnerhet arabiska siffror.182 I shintoismens 

kapitel framförs hur religionen bidragit till japaners respekt för naturen och filosofi. Att inget 

specifikt anges för judendom, kristendom och buddhism kan uppfattas som en partisk 

uppdelning. I synnerhet då författarna specificerar i kapitlens texter och rubriker hur 

shintoismen bidragit till människors själsliv.183 Eftersom det talas om sinne kan detta bidrag 

av shintoismen möjligen anses ha högre status än islams siffror. 

 

7. Diskussion och slutsats 

Uppsatsens frågeställningar gick ut på att ta reda på genom diskursteoretisk diskursanalys om 

ett gap kunde återfinnas i representationen av de Abrahamitiska religionerna respektive 

                                                
179 Ibid, s. 83. 
180 Skribenten vill ödmjukt påpeka att i efter s. 83 skiftar det religiösa diskursen åt den litterära. 
181 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1
265737_002.pdf  2019-05-21 20:30. Se paragrafen angående religioners roll i samhället. 

182 Yano, Masato et.al (  et.al), Shin sōgō rinri  [Ny Övergripande Etik och Moral]. Tokyo: 

Tokyo Shoseki, 2005, ss. 76–78 
183 Ibid, s.80  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1265737_002.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1265737_002.pdf
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shintoismen och buddhismen i läroboken Ny Övergripande Etik och Moral. Vidare 

undersöktes det huruvida drag av nationalism kunde återfinnas i författarnas representation av 

samtliga religioner. 

 

Fokus lades på författarnas språk i form av ordval och dess nyanseringar och det undersöktes 

även om en nationalistisk inställning hos författarna kunde tydas genom dem. Utifrån 

resultaten bedömer jag att bokens författare inte bara vinklar och rationaliserar uppfattningen 

av de Abrahamtiska religionerna. De framstår även som bristfälligt insatta i samtliga 

religioners innehåll och vokabulär i jämförelse med buddhismens och shintoismens. Kristna 

teologiska begrepp, såsom ’domedag’ och ’arvsynd’ har felaktigt placerats i judendomens 

kapitel och används för att benämna och tolka judendomens huvudpunkter. Uppståndelsen 

antagligen ansedd som ett vetenskapligt obevisat skeende har uteslutits från kristendomens 

kapitel. Religionerna har   missvisande sammanfattats med japanska ordet shisō, som 

innefattar de mycket breda betydelserna av ’tänkande’ och ’filosofi’ vilka indikerar vanligen 

uppfattningar skapade av människan. 

  

Buddhismens och shintoismens porträtteringar och läror är mer noggranna och allmänt mer 

positivt formulerade än de Abrahamitiska religionernas. Författarna påpekar skarpt de äldre 

japanska begreppen för buddhismen, liksom även shintoismen. Det finns även betydligt fler 

positiva nodalpunkter hos buddhismen. Författarna skriver om shintoismens bidrag till 

människans själsliv men har inte gjort detsamma i resterande religioners kapitel. Därmed har 

författarna skapat en konsekvent klyfta mellan de Abrahamitiska religionernas respektive 

buddhismen och shintoismens gestaltningar. Författarnas noggrannhet och positivare ordval i 

shintoismens och buddhismens kapitel indikerar slutligen en nationalistisk attityd hos dem.  

 

Att de Abrahamitiska religionernas diverse budskap borde behandlas med likartad 

noggrannhet framgår i skollagens Paragraf 9. Analysen tyder på, även om den är begränsad 

till en bok, att Paragraf 9 och dess artiklar appliceras bristfälligt även i undervisningsmaterial 

för etik och moral i gymnasiet.  

 

Som det sades i inledningen, får eleverna i viss mån tillgång till religionskunskap före 

universitetet genom gymnasiet. Deras val att ta den valbara kursen av etik och moral anses 

vanligtvis präglas av tid och intresse, som oftast avgörs i ett avböjande svar till etik och 

moral. Även SO-läraren specialiserad i etik och moral, Ryoko Linder talar bland annat om 
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detta i en intervju angående religionskunskap, etik och moral genomförd i mars 2019. Hon 

menar också att religionskunskap som eget ämne behövs för att hjälpa japaner att öppna sig 

för andra länders kulturer och identiteter, vilket inte kan uppnås om eleverna genom etik och 

moral endast får lära sig om och hålla sig fast vid den japanska identiteten. Linder 

argumenterar för att kunskap angående religioner kan hjälpa japanerna att hitta en teologi 

alternativt filosofi som kan stödja dem genom livet.184 

 

Givet det som även sagts tidigare av religionsvetarna berörda i uppsatsen samt analysens 

resultat argumenterar jag för att Paragraf 9 misslyckas i att garantera en konsekvent neutral 

förmedling av kunskap om religioner i undervisningsmaterialet som utformas efter den. 

Paragrafens ord till trots beskrivs shintoismen och buddhismen mer positivt i jämförelse med 

de Abrahamitiska religionerna. Valet skulle naturligtvis uppfattas av utomstående som 

självklar för Japan, förutsatt att det nu inte finns en skollag som föreskriver ett neutralt 

angreppssätt för alla religioner i alla avseenden. 

  

Lösningen på denna inkoherens i lagen, utifrån det som sagts tidigare av religionsvetarna 

berörda i uppsatsen och uppsatsens resultat, är   introducerandet av religionskunskap i 

skolorna, vilket möjligen är det enda som i nuläget kan utmärka och bekräfta religionernas 

värde och roll i samhället för japanska elever vars kunskap om dem ännu är begränsat. 

Kunskapen i ’religionskunskap’ som Linder och religionsvetarna vill se introducerad i 

läroplanen innehar inte avsikten att marknadsföra eller favorisera en särskild religion vilket 

Paragrafen förbjuder, utan har endast ett utbildnings och sinnesöppnande syfte.185 Med de 

ovan framtagna motiveringarna i åtanke borde Monbukagakushō därför överväga 

upphävandet av religionskunskapsförbudet i skolorna. 

 

Vad gäller ytterligare studier skulle en analys i större skala av språket i flera etik och 

moralböcker för övre årskurser vara av värde, eftersom språk vanligtvis anses som särskilt 

individuellt. Alla författare av etik och moralböcker kanske inte skapar klyftor religioners 

gestaltningar emellan utan anpassar sitt språk till lagen och deras böcker återger noggrant 

religionernas lära vid sidan av andra filosofier. En sådan större studie skulle kunna ha 

                                                
184 Linder, Ryoko, Intervju vid Stockholms Universitet, genomförd 25-03-2019. 
185 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/1
6/1265737_002.pdf 2019-05-21 14:21; se paragrafen angående religionsundervisning ämnad för en 
särskild religion. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1265737_002.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo8/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/16/1265737_002.pdf
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kvalitativ analys som angreppsätt och skulle dessutom kunna innefatta en analys av 

hinduismens representation i japanska läroböcker för etik och moral som inte genomfördes i 

denna studie. En kvantitativ analys av antal sidor och ord som dediceras till olika religioner 

skulle exempelvis ha en kvantitativ innehållsanalys som metod. Det sistnämnda skulle bli en 

berikande kontrast till den språklig analys som utförts hittills. Frågan angående den konkreta 

platsen religioner tillåts ta i undervisningsmaterial för etik och moral i övre årskurser skulle 

på så vis kunna besvaras. Resultaten skulle därmed utöka forskningen kring nationalism och 

neutralitet i skolämnet etik och moral med ytterligare ett perspektiv. 
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 Appendix 

1. Översättning av Paragraf 9: 

Paragraf 9 (Religionsundervisning):  

Utbildningsväsendet bör visa en öppensinnad och respektfull attityd för religion likaledes för 

rollen religion besitter i det sociala livet. Statligt likaså lokalt etablerade skolor skall avstå 

från religionsundervisning i förmån för en särskild religion och övriga religiösa aktiviteter. 

 

o Paragrafens avsikt:  

•  Paragrafen konstitueras av följande föreskrifter hämtade ur Artikel 20 klausul 3 i   

Konstitutionen: 

       • Klausul 1: Att indikera den ideella metodiken för religionsundervisning med 

premissen att religionsundervisning respekteras konsekvent i undervisningen. 

     • Klausul 2: Att poängtera de statliga och offentliga skolornas neutralitet, närmare 

bestämt religionsundervisningens gränser (ingen religionsundervisning i förmån till en 

särskild religion, förbudet av engagerande i religiösa aktiviteter) 

 

o Refererade lagar: Japanska Konstitutionen: 

Artikel 20: Religiös frihet garanteras åt alla. Det är förbjudet för religiösa 

grupper/församlingar att erhålla privilegier från staten och att utöva politiskt inflytande. 

20.2: Ingen skall tvingas delta i någon religiös handling, firande, ceremoni eller event. 

20.3: Statliga organ skall inte utöva religionsundervisning likaledes någon form av religiös 

aktivitet. 

 

o En öppensinnad och respektfull attityd för religioner: 

Med hänsyn till att bekänna eller icke bekänna till en särskild religion eller religiös sekt, skall 

inget disputerande ske angående religiösa sekters bekräftelse sekter emellan.  Samtliga 

(religioner och sekter) bör inte heller utsättas för hån, diskriminering, eller utfrysning. En 

respektfull attityd skall även visas för icke-troende. 

 

o Religioners position i samhället: 

Rollen religioner täckt historiskt såväl som socialt, (kunskap angående) särskilda religiösas 

liv, funktionen religioner har i samhället samt deras essens skall inte vinklas åt en särskild 

religion eller sekt utan objektivt inkluderas i undervisningsmaterial. 
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o Religionsundervisning riktat till en särskild religion: 

           Med förutsättningar att följande förstås som förbjudet: 

a) Religionsundervisning ämnad för en särskild religion 

b) Religionsundervisning ämnad för alla religioner (genomförd med avsikt att 

marknadsföra religioner) 

c) Undervisning ämnad för kränkning av religioner. 

 

o Engagerande i religiösa aktiviteter: 

Termen ’religiös aktivitet’ åsyftar Högsta Domstolens beslut från 1978: ”En aktivitet vars 

ändamål är religiöst och vars effekt framgår som rådgivande, gynnande eller i övrigt framstår 

som förtryckande eller som ingripande”. 
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第 9条 （宗教教育） 

第 9条 （宗教教育） 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位

は、教育上これを尊重しなければならない。 

 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教

的活動をしてはならない。 
 

 

◎ 本条の趣旨 

・ 本条は、憲法第 20条第３項を受けた規定。 

・ 第１項は、すべての教育を通じて、宗教教育が重んぜられるべきことを前提とし

て、宗教教育の在り方を示すもの。 

・ 第２項は、憲法の政教分離の規定を受けて、国公立学校の宗教的中立性、すなわ

ち宗教教育の限界（特定の宗教のための宗教教育ないし宗教的活動の禁止）を示

すもの。 

 

（参考法令） 

日本国憲法 

第２０条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特

権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

 

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

 

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

 

○ 「宗教に関する寛容の態度」 

宗教を信ずる又は信じないことに関して、また宗教のうち一定の宗派を信ずる又

は信じないことに関して、他宗教ないし他宗派をそれと認めつつ、侮べつ、排斥

をしないこと、ゆるしいれることであり、さらに反宗教者に対しても寛容の態度

をとること 

    

○ 「宗教の社会生活における地位」 

宗教が歴史上社会生活において果たしてきた役割、過去の偉大なる宗教家の人

格、宗教が現在の社会生活に占めている地位、及びその社会的機能、及び宗教の

本質等を、一宗一派に偏することなく、客観的態度で教材の中に取り入れること 

    

○ 「特定の宗教のための宗教教育」 

学説上、以下のいずれも禁止されると解するのが有力。 

a. 特定の宗教のための宗教教育 

b. すべての宗教のための宗教教育（宗教一般を宣伝する目的で行われる教育） 

c. 宗教を排斥することを目的として行われる教育 
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○ 「宗教的活動」 

「宗教的活動」の意味については、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果

が宗教に対する援助、助言、促進又は圧迫、干渉等となる行為」（昭和 52年最高

裁判決）とされている。 

 

 

 

 


