
 

 

 

 

Latinamerikansk befrielseteologi i 
fem läroböcker  

En textanalytisk studie av fem läroböcker i religion för gymnasiet 

Latinamerican Liberation Theology  in Five Textbooks 

A Text Analysis of Five Textbooks in Religion of Upper Secondary School  

 

Berith Westh Emanuelsson  
 

Fakultetet för Humaniora och Samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram : Religionsvetenskap  

Nivå/Högskolepoäng: c-uppsats 

Handledarens namn: Kerstin von Brömssen 

Examinatorns namn: Sören Dalevi 

Datum: vt-2014 

Löpnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

The Latin American liberation theology is a Christian theology that originated in the 

late 1960s regarding the liberation of the poor and oppressed people of Latin America. 

This independent movement emerged due to issues of social injustice, poverty and 

human rights in underdeveloped societies of South America and has been criticized thy 

by the Roman Catholic Church. 

Therefore, from a pedagogical point of view, it is an interesting question if this 

theology is represented in teaching material when it comes to the subject religion. The 

aim of this study is to analyze if the Latin American liberation theology is expressed in 

Swedish schoolbooks.  

This research is based on five textbooks, which have been reviewed by a textual 

analysis and a simple quantitative analysis to answer the study questions.  

The result shows that Latin American liberation theology is presented in the analyzed 

textbooks, but is not mentioned by name in the two most recently written ones. 
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Sammanfattning 

Den latinamerikanska befrielseteologin är en kristen teologi som har sitt ursprung i 

slutet av 1960 och vill befria de fattiga och förtryckta människor i Latinamerika. Denna 

rörelse uppstod på grund av sociala orättvisor, fattigdom och mänskliga rättigheter i 

utvecklingsländer i Sydamerika och har kritiserats av den romersk-katolska kyrkan.  

Därför, från ett pedagogiskt perspektiv är det en intressant fråga om denna teologi är 

representerad i läroböcker i religionsämnet. Syftet med denna studie är att analysera om 

den latinamerikanska befrielseteologin är presenterad i läroböckerna.  

Denna forskning bygger på fem läroböcker som har granskats genom en textanalys 

och en enkel kvantitativ analys för att besvara studiens frågor. 

Resultatet visar att latinamerikanska befrielseteologin presenteras i de analyserade 

läroböckerna, men nämns inte vid namn i de två senast skrivna. 
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INLEDNING 

Bakgrund  
 

Som ny religionslärare kan det kännas tryggt att ha en lärobok att följa när man ska arbeta 

med ämnet. Lärararbetet handlar inte enbart att lära ut sitt ämne utan det finns många andra 

arbetsuppgifter. Tidsbrist och oerfarenhet kan många gånger leda till att man litar på att 

läroböckerna följer skolans kursmål. Enligt Skolverket (2006a) har läromedel en stark 

ställning i undervisningen både hos lärare och elever. Fram till år 1991 fanns det en statlig 

granskning av läromedel. Idag är det upp till läraren själv att avgöra om läroboken fungerar 

som undervisningsmaterial. Att granska läromedel är således en viktig kunskap som lärare bör 

besitta. 

Läroboksförfattare måste ta hänsyn till många olika aspekter när de arbetar fram en bok. 

Med det brukar man säga att läroboken är en kompromissprodukt. Läroboken ska följa 

kursplanens kunskapsmål, konkurrera med andra läromedel, bygga på vetenskapliga grunder 

samt anpassas till kursen (Härenstam 2006, s.46). 

Under min praktik som blivande lärare kunde jag se att det hade köpts in nya läroböcker 

till ämnet när en ny läroplan hade inrättats eller blivit reviderad. Det var där min nyfikenhet 

för läromedelstudier växte fram. Denna studie kommer därför att granska ett exempel inom 

ämnesområdet för religionskunskap, nämligen den latinamerikanska befrielseteologin. Det 

valda ämnesområdet är valt eftersom jag fick syn på detta i en lärobok och blev intresserad av 

att se om och hur den presenterades i olika läroböcker. Ämnesområdet har också att göra med 

min härstamning från Sydamerika och att denna teologi fortfarande är aktuell och levande.   

Det som ses centralt för studien är att få kunskap om att kunna granska läroböcker. Studien 

bidrar till en analys som kan räknas till läromedelsforskningen.  
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En historisk bakgrund till latinamerikansk befrielseteologi 
 

Under mer än fyra århundraden har den katolska kyrkan spelat en dominerande roll i 

latinamerikansk
1
 historia och förkunnat ett evangelium som förmedlats genom spansk 

och portugisisk traditionell katolsk kyrkolära. Den våldsamma historien om 

latinamerikansk kolonialisering, där den katolska kyrkan hade en framträdande roll, är 

av central betydelse för den som vill försöka förstå latinamerikanska teologers tankar 

om befrielse (Ferm 1991, s.21).  

Till Latinamerika kom kristendomen i dess romersk-katolska, och företrädesvis 

spanska form, omkring år 1500. När Mexicos azteker, Perus inkas och deras 

motsvarigheter i andra områden underkuvades, följde katolska kyrkans, dominikaner 

och franciskaner tätt i hälarna. De flesta av missionärerna ville omvända människorna 

med fredliga medel men kunde ta till våld om det ansågs nödvändigt. De kyrkliga 

erövrarna var lika ärelystna som de militära, den ena mer våldsam än den andra i sina 

metoder att omvända och kontrollera människor (Ferm 1991, s.22).  

Några missionärer behandlade dock indianerna som medmänniskor. Dessa försökte 

också att övertala statliga och kyrkliga institutioner att ändra sitt grymma beteende, men 

ofta slutade deras öde med fängelse eller döden. Den mest kända var Bartolomé de Las 

Casas. Han kom till Santo Domingo år 1514 som präst och slavägare. Han frigav senare 

sina afrikanska slavar och försökte evangelisera indianerna på ett fredligt sätt. Han är 

idag ihågkommen som den latinamerikanska befrielseteologins Mose, då han fram till 

sin död år 1566 förde ursprungsbefolkningens talan inför civila och kyrkliga 

myndigheter både i Latinamerika och i Spanien. Dessa handlingar gav honom namnet 

”Indianernas försvarare” (Ferm 1991, s.23). 

Samhällsstrukturen i det Latinamerikanska samhället bestod av flera samhällsklasser. 

Längst upp i hierarkin fanns ledare för både stat och kyrka, av vilka de flesta kom direkt 

från Spanien. Deras barn, som var födda i Latinamerika, utgjorde den andra nivån och 

innehade ofta statliga ämbeten. Under dem kom i sin tur den stora spanska 

                                                 
1

 Här vill jag klargöra två begrepp som återkommer ofta under uppsatsen, nämligen Latinamerika och 

Sydamerika. Latinamerika avser hela det amerikanska territorium som en gång stod under spanskt eller som i 

Brasiliens fall portugisiskt styre. Kristendomen kom dit i dess romersk-katolska, och företrädesvis spanska, 

form.(Nylund 1983,s.7-8) Sydamerika är en världsdel som utgör den södra delen av den amerikanska 

dubbelkontinenten. 
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stadsbefolkningen, sedan indianerna, varav de flesta bodde på landsbygden, och längst 

ner på den sociala rangskalan olika befolkning grupper (Ferm 1991, s.24). 

Katolska kyrkans historia i det latinamerikanska samhället från år 1500 till slutet av 

1700-talet är förenat med den spanska statens uppgång och fall. Spanien förlorade sitt 

koloniala herravälde och därmed försvagades också kyrkan. När de latinamerikanska 

staterna började bli självständiga ville de även ha makten över kyrkan. Detta ledde till 

en ansträngd relation till Vatikanen i årtionden. Dock lyckades inte länderna med detta 

maktövertagande (Ferm 1991, s.25).  

Dominikanen Antonio de Montesinos likställde spanjorernas övervåld mot den 

indianska befolkningen med det förtryck av de värnlösa som profeten Jesaja så intensivt 

fördömde och förbannade (Nylund 1985, s.10).  

Under 1600 och 1700-talet kom Jesuitorden att få huvudrollen i den katolska kyrkans 

missionsverksamhet i Latinamerika. Jesuiterna fick sina order direkt från 

ordensgeneralen i Rom. Detta gjorde att deras missionsverksamhet inte kom att få 

samma prägel som dominikanerna och franciskanernas missionsverksamhet. Jesuitorden 

fick väldigt hög status i Latinamerika vilket bland annat framgår genom att många 

högskolor etablerades och att till exempel all naturvetenskaplig forskning på 

kontinenten utgick från dem (Nylund 1985, s.11).  

I slutet av 1700 och början av 1800-talet fördrevs jesuiterna av olika befrielserörelser 

på grund av det koloniala hatet mot den katolska kyrkan (Nylund 1985, s12). 

I början av 1800-talet förlorade Spanien makten i Latinamerika men förtryckets 

problem kvarstod. Detta gjorde att andra länder utnyttjade situationen, framförallt 

Storbritannien. Under 1900-talet var det därefter USA som intog den rollen. Dessa 

länder exploaterade de latinamerikanska länderna med hård hand. Effekten av detta blev 

att trots ländernas politiska självständighet, var det ekonomiska beroendet så starkt att 

de blev ekonomiskt underkastade Storbritannien och senare USA (Ferm 1991, s.25). 

Under 1930-talet blev det slut på liberalernas maktställning på grund av 

depressionen, exportmarknaden föll bort och latinamerikanska företag misslyckades. 

Dessa omständigheter ledde till att den latinamerikanska politiken gick in i ett turbulent 

skede och den liberala politikens ställning underminerades (Nylund 1985, s.14). 

Latinamerika har under 1900-talet upplevt en enorm befolkningsökning. Från 63 

miljoner år 1900, steg befolkningsmängden till 100 miljoner år 1924 och 200 miljoner 

år 1960. Detta betyder att Latinamerikas befolkning har tiodubblats på 100 år. Denna 

ökning har medfört stora sociala problem (Ferm 1991, s.25).   
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Under perioden 1930-1960 upplevde den katolska kyrkan en teologisk och litterär 

väckelse (Ferm 1985, s.27). År 1955 bildades ett latinamerikanskt biskopsråd under en 

biskopskonferens i Rio de Janeiro. Detta fick namnet CELAM. Rådets uppgift var att 

försöka lösa de stora religiösa och sociala uppgifter som kyrkan hade runt om i 

latinamerikanska stater.  Det som officiellt satte fart på befrielseteologins utveckling var 

andra Vatikankonciliet (1962- 1965) och Medellinkonferensen, CELAM II (Ferm 1985, 

s32). 

Andra Vatikankonciliets dokument Gadium et spes (1965) betonar ansvaret de 

kristna har mot ”de fattiga och de som lider”. Därför är det ett av katolska kyrkans 

viktigaste dokument idag. 

CELAM II i Medellin, Colombia 1968, riktade uppmärksamheten främst mot den 

genomgripande mänskliga orättvisan och förtrycket. Därför räknas detta år som den 

latinamerikanska befrielseteologins födelseår (Ferm 1985, s.34). Många kyrkoledare 

stod upp för en samhällsförändring där det gällde att förbättra de fattigas situation med 

hjälp av kyrkan. Dokumenten från detta möte gav inte något klart direktiv för hur man 

skulle bekämpa samhällets orättvisor. Det fanns utrymme för olika tolkningar, som var 

både för och emot en förändring av kyrkan (Ferm 1985, s.34).  

Efter Medellin konferensen var det ytterligare en konferens i Puebla (Mexico) våren 

1979. Det latinamerikanska biskopsrådet ville förnya Andra Vatikankonciliets 

dokument, eftersom man ansåg att det fanns risk för feltolkning, manipulation och 

reduktionism i det gamla dokumentet. Påven Johannes Paulus öppnade den 3:e 

biskopskonferensen i Latinamerika. Många experter inom olika samhällsområden hade 

ställt sig till den folkliga kyrkans (Iglesia popular) förfogande, men dokumentet blev till 

sist inte så radikalt som de hade hoppats. Mötets resolutioner blev ändå i vissa stycken 

öppna för olika tolkningar (Nylund 1985, s. 22). 

Sammanfattningsvis kan man se att kombinationen av förtryck från 

kolonialmakterna, en svår ekonomisk situation och befolkningsökning är rötterna till 

uppkomsten av den latinamerikanska befrielseteologin.  

 

 

Befrielseteologin 
 

Det finns många faktorer som har bidragit till latinamerikansk befrielseteologin. Den 

första och främsta faktorn är dess sammanhang, det vill säga den konkreta 
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massfattigdomen, sammanhang som bara kan tydas med ord: fattigdom, svält och 

förtryck. Den latinamerikanska befrielseteologin handlar om en Gud som uppenbarar 

sig i de fattigas historia, en reflektion över Guds handlande och Guds förvandlande nåd 

bland dem som är offer för den moderna historien (Ford 1992, s.225).  

Centralt i den latinamerikanska befrielseteologin är en Gud som uppenbarar sig i de 

fattigas historia, eftersom den växer fram ur de fattigas erfarenhet av Gud, en erfarenhet 

som enligt Gustavo Gutiérrez bygger på att Gud har valt att uppenbara sig själv i de 

fattiga (Ferm 1991, s.42). 

Gustavo Gutiérrez, från Peru, betraktas som latinamerikans absolut främste 

befrielseteolog. Han är av indianskt ursprung och fick uppleva diskrimineringens alla 

kval. Han var också med i Medellin och tjänade som huvudförfattare till 

fredsdokumentet (Ferm 1991, s.42). 

 Vidare framhåller Gutiérrez det latinamerikanska biskopsmötets generalkonferens 

(CELAM II) i Medellín år 1968 som födelseår för den latinamerikanska 

befrielseteologin, eftersom det då riktades uppmärksamhet mot den latinamerikanska 

situationen, i synnerhet den genomgripande mänskliga orättvisan och förtrycket. Man 

ställde sig bland annat liknande frågor: Vad har Gud att säga om allt detta lidande, och 

vad borde kyrkan som Guds representant göra åt det? (Ferm 1991, s.33) 

Gutiérrez skrev Teología de la liberación år 1971, som handlar om vilken roll 

teologin och teologerna spelar i försöket att vara trogen både mot det kristna evangeliet 

och mot Latinamerikas fattiga. Han studerade olika modeller för att kunna koppla 

historiska syften som teologin har tjänat. En modell betonar visdom och insikt, där 

teologins huvudsakliga uppgift är: ”att förstå verklighetens beskaffenhet och att ge en 

förnuftig tolkning av den gudomliga uppenbarelse som anförtrotts av kyrkan.” Med 

detta menas att teologin tjänar både till att stärka de kristnas tro och att göra 

kristendomen intellektuellt övertygande för icke-troende. En annan modell betonar 

andlig upplysning och försöker föra den troende in i en nära relation till Kristus. Dessa 

modeller ville inte Gutiérrez avskaffa, utan istället förstärka/överträffa dem (Ferm 1991, 

s.43). 

Uttrycket ”befrielse” använder Gutiérrez i tre bemärkelser: 

1. Befrielse är lika med frihet från grymma ekonomiska, sociala och politiska villkor. 

2. Befrielse är lika med att människor tar kontrollen över sitt eget historiska öde. 

3. Befrielse är lika med frigörelse från synden och mottagande av nytt liv i Kristus. 
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När han använder uttrycket ”befrielse” är det en hänvisning till alla dessa tre 

betydelser (Ferm 1991, s.44). 

Gamla testamentet, men framförallt exodustexter, har haft stor betydelse för 

befrielseteologin på grund av befrielsetemat som behandlas. Det har uppmärksammats 

paralleller mellan de situationer av befrielse från förtryck som bibeln tar upp och den 

situation som den latinamerikanska befolkningen länge stått inunder. Jesus har även fått 

stor betydelse för befrielseteologin, han anses som den stora befriaren. Den karaktären 

har framhävts genom Jesus intåg i Jerusalem, liksom genom hans död och uppståndelse. 

Befrielseteologin har lyft fram Jesus solidaritet med de utsatta liksom hans rebelliska 

protester gentemot den rådande makten (Nylund 1985, s.34-40). 

 

 

Den nutida latinamerikanska befrielseteologin 

 

Vad har hänt med latinamerikanska befrielseteologin efter 1970-talet? Det är svårt att 

ge ett objektivt svar på frågan, eftersom det beror på vem man frågar. Några av svaren 

kan vara att den är alltjämt relevant, att den har förlorat i skärpa eller att den helt har 

fallit bort (Lundberg & Kristenson 2012, s.163-165).  

Många präster som idag utbildar sig i Sydamerika, kommer aldrig i kontakt med 

befrielseteologiska tankar. Detta beror på att den konservativa strömningen inom den 

katolska kyrkan har ökat. Återväxten av unga befrielseteologer är liten på grund av 

kyrkans mer karismatiska strömningar (Lundberg & Kristenson 2012, s.163-165). 

Bland olika generationer befrielseteologer pågår alltjämt diskussioner om kyrkans 

fokus inför kommande utmaningar. Även om de har fått minskat inflytande och blivit 

färre, så pågår debatten om befrielseteologins grundläggande teologiska ståndpunkter. 

Man kan säga att denna teologi har satt djupa spår i hur kyrkan skall förhålla sig till sin 

omvärld. Befrielseteologer har också varit med och påverkat samtliga senare 

biskopskonferenser. De befrielseteologiska reflektionerna har också påverkat lekmän 

inom politiken i flertalet latinamerikanska länder (Lundberg & Kristenson 2012, s.163-

165). 

I Europa har den latinamerikanska befrielse teologin upplevt som en död teologi, det 

beror i huvudsak på tre skäl enligt Gudmundson som gästade radioprogrammet 

Människor och tro (Sveriges radio, 2014). 
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1. Efter Berlinmurens fall ändrades teologin i Europa från politisk 

utåtriktad(inspirerad av befrielse teologi) till inåtvänd teologi 

2. Öst Europa och Sovjetunionens fall gjorde att marxismen blev 

misskrediterad. Befrielseteologi var förknippad med marxismen, därför 

framstod den som negativ. 

3. Militär diktaturen föll i Latinamerika, vilket gjorde att det politiska förtrycket 

inte var lika tydligt.  

Gudmundson upplevde under hennes resa genom fyra länder i Latinamerika att den 

latinamerikanska befrielseteologin fortfarande är en levande teologi på gräsrotsplanet 

(Sveriges radio, 2014). 

 

 

Syfte och frågor 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om och hur latinamerikansk befrielseteologi, 

presenteras i fem läromedel för religionskunskap.  

Följande frågor kommer att behandlas i uppsatsen: 

1. Var i läroböckerna kan man läsa om latinamerikansk befrielseteologi, och hur 

många sidor och ord av böckernas hela innehåll handlar om den.  

2. Om och hur presenteras latinamerikansk befrielseteologi och dess historiska 

bakgrund i läroböckerna?  

3. Vilka likheter och skillnader förekommer i de valda läroböckerna? 

 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Här presenteras vad som forskning anser vara pedagogiska texter och läroböcker, 

tidigare forskning om läromedel, innehållet av läromedel, läromedels funktion samt i 

slutet religionsämnets historia och kursplanernas utveckling. Eftersom studiens syfte är 

att analysera läroböcker i religionskunskap anser jag detta vara viktiga områden att 

belysa.  
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Läroboken som genre  
 

Läroböcker ingår i det vidare begreppet för läromedel som kan utgöras av näst intill 

vad som helst i undervisningen för att läraren skall få eleven att nå de uppsatta målen. 

Det kan handla om böcker, film, djur, fordon, Av-material, webbplatser och andra 

artefakter (Ammert 2011, s.17; Carlson & von Brömssen 2011, s. 16). Begreppet 

lärobok i denna studie är det samma som Svensson, Juhlin (1994, s.46) nämner som det 

primära läromedlet alltså ”elevens bok”. Läroboken är förlagsproducerad och skriven 

för skolans undervisning. Det primära läromedlet innehåller det huvudsakliga innehåll 

som undervisningen ska omfatta och är framtagen utifrån skolans styrdokument. 

 Läroböcker var statlig granskade framtill 1991. Det blev då upp till läraren själv att 

bedöma vilka läromedel som skall användas för att uppfylla kurskraven (Ammert 2011, 

s.17; Carlson & von Brömssen 2011, s.20). 

I Sverige har läroböcker publicerats sedan 1800-talet. Vissa böcker trycktes i flera 

upplagor och de har varit källa för kunskap åt många elever. Skolorna tvingades ofta att 

använda samma läroböcker år efter år på grund av dåliga ekonomiska resurser. Texterna 

i skolans teoretiska ämnen präglades av berättande framställningar av fostrande och 

nationalistiska texter. Det blev vissa ändringar efter andra världskriget, då det kom att 

handla mer om elevnära perspektiv och demokratifostran.  Under 1960-talet förändrades 

utformningen ytterligare, övnings- och studieböcker gjorde sitt intåg och bilder ökade 

som inslag (Ammert 2011, s.25). 

 

Tidigare forskning om läromedel 

 

En europeisk studie angående historia och historieundervisningen, visar att läroboken 

dominerar i undervisningen. Den visar även att de länder som nyligen har haft krig eller 

har haft en turbulent historia använder läroböcker i mindre utsträckning. En anledning 

till detta kan vara det som Karlsson (2011, s.44) tar upp, nämligen att läroböcker kan ha 

med maktutövning att göra, makt över människors föreställningar om individer och 

samhälle, om ”vi” och ”de andra”, om verkligheten.  En stat utan politisk-ideologisk 

splittring och med en lugn samhällsutveckling litar på sina läroböcker. Men det finns 

även indikationer för det motsatta, stater som blev självständiga efter kommunismens 
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fall vill lyfta fram sin historia och där får läroböcker en viktig roll.  Svenska ungdomar 

visar, högre än genomsnittet i Europa, stort förtroende för läroböcker. Det finns även 

andra studier som visar att läroboken står i centrum i undervisningen i andra delar av 

världen (Ammert 2011, s.25-26). 

Många lärare har också förtroende för läroböcker. Läroböckerna blir som en garanti 

för att styrdokumentens kursmål uppfylls i undervisningen. Skolinspektionen har en 

annan åsikt angående detta, 2009 genomförde Skolinspektionen en kvalitets granskning 

som kritiserar flertalet gymnasieskolor för att inte uppfylla de nationella målen från 

kursplan och läroplan. Deras argument var att lärarna i allt för stor utsträckning förlitade 

sig på läroböckerna i sin undervisning. Följden av detta är att eleverna inte utvecklar de 

kunskaper som är angivna i ämnes/kursplanen (Sparrlöf 2012, s.62). Rapporten 285 

(2006b) granskar ett urval av läroböcker i grund- och gymnasieskolan, och analyserar 

läroböcker med avseende på i vilken omfattning och på vilket sätt de avviker från 

läroplanens värdegrund. Eventuella uttryck för diskriminering eller andra former av 

kränkningar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder uppmärksammas. Undersökningen visar på brister i 

läroböcker utifrån skolans värdegrund. Det finns exempel på både onyanserade och 

stereotypa beskrivningar av olika grupper som kan vara både diskriminerande och 

kränkande för elever. Många böcker innehåller också goda exempel och för att få en 

mångfald är det viktigt att använda flera olika läromedel så att de kan komplettera 

varandra. 

Härenstam (2006b) nämner att ”Den perfekta” läroboken knappast existerar och 

kommer sannolikt aldrig att existera”(Skolverkets 2006b, s.46). Han diskuterar att det 

som är svårt med att skriva en lärobok är det begränsade utrymmet. Det är inte möjligt 

att på ett sakligt och allsidigt sätt skildra ett helt ämnesområde på några hundra sidor av 

text och bild. Ett annat problem som har betydelse är att läroboken är en kommersiell 

produkt som ska kunna sälja. Läroboken ska även stå på forskningens grund och ge 

utrymme för kritiska synpunkter och problematiseringen, samtidigt som eleverna ska 

kunna förstå texten. Detta gör att läroboken är en kompromissprodukt, den ska alltså 

förhålla sig till flera olika kriterier. Härenstam säger att ”’Den goda läroboken är inte 

den som i någon absolut mening motsvarar orealistiska kriterier, utan den som lyckas 

klara den optimala kompromissen’”(2006b, s.47).  

Forskning visar att läroböcker har en central position i skolans undervisning. Läraren 

planerar ofta utifrån boken. Den har format elevers och lärares uppfattning om vad som 
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ingår i kursen och vilka kunskaper som är viktiga. Forskning visar även att det är olika 

lärstilar som formar kursen och inte boken (Ammert 2011,s.26; Carlson & Von 

Brömssen, 2011 ). Carlsson & von Brömssen (201, s.31) konstaterar att forskning kring 

läromedel inte innebär att en lärobok döms ut som pedagogiskt material. Istället ger 

forskningen läraren ny kunskap och nya verktyg för att kunna arbeta med läroboken på 

ett annat sätt. När läraren får en större medvetenhet om textens historiska och diskursiva 

arv kan denne också inta ett annorlunda perspektiv och i större utsträckning 

problematisera texten tillsammans med eleverna. 

Englund (2006) har undersökt läromedels betydelse för undervisningens upplägg och 

innehåll, samt hur de väljs och värderas. Det man ser är att flera studier visar att 

läroböcker/tryckta läromedel, nu liksom tidigare, är ett dominerande läromedel i skolan. 

Skolans ekonomiska resurser, lärarnas egen kompetens i ämnet och deras pedagogiska 

grundsyn, samt elevernas olika behov och förutsättningar, är de faktorer som störst 

andel av lärarna upplever är viktiga för val av läromedel. En majoritet av lärarna menar 

att de i stor utsträckning själva kan påverka vilka läromedel de ska använda sig av – 

förutsatt att det inte kostar för mycket. 

Det går även att se att läroboken ger ett sammanhang i studierna, en helhet och en 

trygghet, och hindrar känslan av splittring. Detta kan gälla både för lärare och elever.  

Boken kan vara en hjälpande hand för lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper, 

läroboken utgör således ett stöd i arbetet. Den är praktisk att kunna hänvisa till för 

elever som har varit frånvarande eller som byter skola. Den underlättar lärarens 

planering och organisering av sitt arbete. Läroboken har även en disciplinerande 

funktion, då den håller eleverna sysselsatta. Den kan även hjälpa till att förhindra kaos i 

klassrummet. Eleverna disciplineras till att arbeta, läsa läxor och kan vara ett stöd till att 

inse vad (skol)arbete är och vad vägen till (skol)kunskap innebär (Skolverket 2006a, 

s.26-27). 

Det är viktigt att lärarna har kunskap om läroböcker, men också redskap för att kunna 

analysera dem. Detta har med lärobokens centrala roll i undervisningen att göra. Det har 

bedrivits forskning om läromedel, bl.a. två examensarbeten som är relevanta för denna 

studie. Den ena är, Det står ju faktiskt i läroboken- En komparativ studie av faktaurvalet 

i läroböcker i religionskunskap på gymnasiet (Åberg & Breisner, 2012). Detta arbete är 

en komparativ textanalytisk studie med syfte att undersöka vilket faktaurval författare 

till läroböcker i gymnasiekurserna religionskunskap 1 och religionskunskap A gör i sin 

beskrivning av de abrahamitiska religionerna. De fann att det finns brister i 
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läroböckerna att anlägga olika perspektiv, ofta beskrivs ett generaliserande innehåll. 

Den andra är, Natur eller kultur Bilden av den icke-kristne i läroböcker i religion från 

1860 till 2012 (Lyckberg, 2013). Arbetet är en närläsning och analys utifrån ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur läroböcker i 

kristendomskunskap, respektive religionskunskap, framställer den icke-kristne individen 

och hur denna framställning förändras över en period av 150 år. Resultatet visar att den 

icke-kristne individen i de tre äldsta läroböckerna framställs som annorlunda, exotisk, 

grym, våldsam, passiv, okunnig, obildad och i behov av att hjälpas eller räddas. Tydliga 

spår av denna diskurs fanns kvar i studiens fjärde nedslag. Genom att synliggöra ett 

diskursivt arv möjliggör studien en större medvetenhet om hur läroboken kan 

reproducera oönskade diskurser i klassrummet. Dessa två uppsatser har använts som 

vägledning till denna studie, där den sistnämnda är av störst relevans eftersom analysen 

utgörs av läroböcker med olika kursplaner under en lång tidsperiod. Jag har dock inte 

funnit någon tidigare forskning om granskning av latinamerikansk befrielseteologi i 

läroböcker.   

Läromedelsforskning, som samlat område som berör olika didaktiska perspektiv och 

medförfattares olika ämnesdiscipliner och olika teoretiska perspektiv, finns det få av. 

Två aktuella antologier med dessa inslag är; Kritisk läsning av pedagogiska texter 

(Carlson & Von Brömssen, 2011) samt Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori 

och praktik (Ammert, 2011).  Vidare har Reichenberg tagit fram en bibliografi som 

heter Forskning om läromedel. En bibliografi sammanställd av fil.dr Monica 

Reichenberg. Denna kan användas som ett hjälpmedel av både lärare och forskare för att 

lättare få en överblick av olika genomförda forskningar om läromedel.  

Härenstam (2006, s.8,2000, s.123ff) diskuterar att när man bedömer en lärobok 

måste den stå på vetenskaplig grund och ge utrymme för kritiska synpunkter och 

problematiseringar. Han nämner även att läroplanernas värdegrundsavsnitt har en stor 

relevans när det gäller att värdera vad som är väsentlig kunskap i läroböckerna. 

Kunskap är alltid någons kunskap. Detta gör det svårt att sätta upp ”objektiva” 

urvalskriterier, som inte går att på något sätt ifrågasättas. Några andra väsentliga värden 

i läroplanen är saklighet samt allsidighet, krav som i verkligheten inte är helt lätta att 

följa. Härenstams bok Kan du höra vindhästen? (2000) handlar om att se hur urvalet av 

kunskap om tibetansk buddhism behandlas i olika läroböcker. Härenstam kan se att 

respektive författare ideologiska och politiska ståndpunkter speglades i hög grad. 

Framställningen av buddhism förändras med det politiska och ideologiska klimat i 
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Europa och i vårt eget land. Kunskap är således knuten till sociala politiska och 

idéhistoriska fenomen, och handlar om någons kunskap. Den egna kulturella kunskapen 

har med värderingar och tolkningar att göra. Det handlar om att de inte är 

oproblematiska eller maktpolitiskt neutrala. Religion och kultur är mycket svårgripbara 

och svårbestämda (Härenstam, 2000).  

När man forskar om läromedel finns det olika perspektiv man kan förhålla sig till 

beroende på man ska studera. Det didaktiska perspektivets utgångspunkt belyser både 

Ammert (2011, s.28) och Carlsson& Von Brömssen (2011, s.22). De klassiska 

didaktiska frågorna brukar vara Vad, hur, när och varför. Dessa frågor har ställts till 

studieobjektet som är läroböcker. Det finns tre olika analytiska perspektiv som Ammert 

och Svensson Juhlin (2000) delger, men de har använt olika ord för att beskriva samma 

saker. Ammert (2011) beskriver dessa didaktiska perspektiv genom en didaktisk 

kommunikationskedja. Han kallar dessa olika forskningsperspektiv för processuella, 

strukturella och funktionella perspektiv. Det processuella perspektivet handlar om att 

läroboken kan studeras som en process med sitt ursprung i den samhälleliga strukturen, 

från läroboksförfattare till färdig produkt. Det kan också vara en process från färdig 

produkt, via förmedling till mottagare. Det strukturella perspektivet handlar om vad 

som påverkar lärobokens tillkomst, utformning och dess innehåll. Den har många olika 

aspekter att förhålla sig till, såsom lagstadgade styrdokument, marknadskrav, politisk 

klimat, vetenskapliga rön och så vidare. Det funktionella perspektivet har fokus på 

läroboken, vad den förmedlar och dess relation till läsaren (Ammert 2011, s28). 

Svensson Juhlin (2000, s.9) kallar dessa olika perspektiv för processinriktad, 

produktorienterad och användarorienterad forskning (Jfr Carlsson&Von brömssen, 

2011, Englund, 2006).  

Ammert (2011, s.30) har delgett studier från ett flertal forskare som har det 

strukturella perspektivet som grund för sin forskning. Deras forskning visar att de olika 

analysobjekten är påverkad av olika faktorer (se bilden nedan), det vill säga 

läroböckerna är präglade av hur samhället ser ut när de skrivs. Bilden nedan har 

Ammert(2011, s.31) med i sin bok för att få en bättre överblick hur detta kan se ut. 
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Bild 1. Läroboken som verkan, (Ammert 2011, s.31) 

  

Nordgren (2011) har gjort en undersökning om interkulturella perspektiv i 

historieböcker där han via bildsammanställning fått fram att Västeuropa och Norden 

dominerar i utrymme, de upptar tillsammans 66 procent av utrymmet. Övriga utrymmen 

fördelas enligt följande: Östeuropa 9 procent, Asien 7 procent, Nordamerika 6 procent, 

Mellanöstern 5 procent, Afrika 4 procent och Sydamerika 3 procent. Man kan 

sammanfatta detta med att ”utomeuropeiska världen” får orimligt lite utrymme i 

förhållande till geografisk yta och befolkning. Vidare diskuteras om detta kan ha att 

göra med kursplanens tonvikt på svensk, nordisk och västeuropeisk historia, då dessa 

områden upptar två tredjedelar av utrymmet.  

 

Skolans utveckling och religionsämnets förändring 

 

Religion i skolan har präglats av hur samhället har sett ut. Gunnarsson & 

Wallentheim (2010) har gjort en studie hur religionsämnet har förändrats över tid. De 

beskriver hur religionen har utvecklats i samhället från 800-talet fram till idag.  

Samhället har gått från att vara ett relativt homogent samhälle, både kulturellt och 

religiöst, till ett mångkulturellt med många olika religiösa riktningar. 
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 Efter första världskriget skedde många förändringar i samhället och även i skolan. 

Värdegrund och kristendomsämnet förändrades så att de inte längre stod för 

statskyrkans lutherskt konfessionella ideologi (Olivestam 2006, s.20). 

 Efter andra världskriget fick samhället starka ideologiska impulser. Detta gjorde 

att värdegrunden och kristendomsämnet ändrades radikalt för att motsvara 

samhällsförändringarna. Under 1960-talet skedde det genomgripande förändringar kring 

skolans värdegrund och kristendomsämnets utformning och ställning.  Den 

humanistiska värdegrunden ersatte den kristna. Kristendomsämnet ersattes då också 

med orienteringsämnet religionskunskap. Eleven framträdde för första gången som 

aktör i skolan, nu var det eleven som skulle stå i centrum. Skolans fostran tonades ner. 

Nu hade alla samhällsmedborgare hade en större rätt att välja den värdegrund som de 

ansåg motsvara deras intressen. Skolan skulle ge eleverna redskap och förståelse, samt 

verktyg för att delta i den nya samhällsutvecklingen. Man kan säga att den 

värdeobjektiva skolan hade gjort entré. Detta kan tolkas som att kristendomsämnets 

utveckling har gått från att vara ett självständigt moralgrundande ämne till ett integrerat 

samhällsorienterande ämne (Olivestam 2006, s.21). 

 Under 1980-talet kunde iakttas att religionskunskap inte hade fått tillräckligt med 

plats i grundskolan och även att värdegrunden kom i skymundan. Detta kom upp till 

diskussion, men inget blev beslutat i den nya grundskolereformen (Olivestam 2006, 

s.22).  

 I början av 1990 debatterades för en mer konsekvent skoletik och därmed kom 

debatten om kristendom tillbaka. Med 1994 års läroplansreform kom kristendomen åter 

att bli moralgrundande, fast nu tillsammans med den humanistiska traditionen. Under 

gymnasiereformen lyftes religionskunskapens betydelse fram genom att den blev ett av 

åtta kärnämnen (Olivestam 2006, s.23). 

 2011 reformerades skolan, detta för att få mer konkreta och tydliga mål, samt en 

mer likvärdig utbildning i hela landet.  

 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också 

främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden 
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som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara 

icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket 2011, 

s.137). 

 

Det som skiljer sig från den dåvarande läroplanen, inom de grundläggande värden, är 

att det nu läggs vikt vid att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

 

 

 Teori och Metod 
 

 Teoretiska utgångspunkter 
 

Det Socialkonstruktivistiska perspektivet är inspirationskällan till denna studie. Detta 

perspektiv betonar att kunskap är historiskt och kulturellt präglat. Synen på kunskap är 

hur det ser ut i en kultur, religion, plats och tid, den ser inte likadant ut i en annan. 

Kunskap är således något som skapas genom sociala och ekonomiska förhållande, som 

sker i en bestämd kultur, plats, tid och rum (von Brömssen 2003, s.12 ). 

Den socialkonstruktivistiska synen handlar om att få en förståelse för andra 

människor och hur vi förhåller oss i våra liv samt att få en förklaring till människans 

uppförande (Burr 2003, s.3).  

Tolkning av en text är till exempel beroende av det sammanhang man befinner sig i 

och människans sätt att förstå är relativt utifrån historia och kultur. Vi kan därmed hitta 

flera olika tolkningar. Hur vi förstår världen och vår omgivning är därmed inte objektivt 

betingat, utan beroende av andra människor, så väl historiska som samtida (Burr 2003, 

s.2-6). 

För att kunna tolka och tyda detta har språket en viktig roll. Det är viktigt att veta hur 

språket används och vilka kategorier vi använder oss av, för språket startar 

tankeprocesser, emotioner, fantasier och idéer. Därför är det viktigt att ta upp vem eller 

vilka som har makten över språket, för den som har den makten har även makten över 

hur vi kommer att tänka, se på och förstå världen (von Brömssen 2003, s.13).   
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Socialkonstruktivistisk teori har stor betydelse eftersom studiens analys utgörs av att 

analysera läroböcker som utkom vid olika läroplaner. De olika läroplanerna speglas av 

tidens rådande samhälle. 

 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Studiens syfte är att undersöka hur latinamerikansk befrielseteologi presenteras i fem 

läroböcker i religion. Metodologiskt utgörs studien av en textanalys. Först studera, hur 

hela boken är uppbyggd för att få en ”helhetsbild”, därefter görs en närläsning av vad 

som presenteras av latinamerikansk befrielseteologi utifrån några valda 

kategoriseringsfrågor. För att se hur många sidor och ord i läroböckerna som handlar 

om latinamerikansk befrielseteologi görs även en enkel kvantitativ analys. Resultatet 

visas i en tabell.  

Målet med arbetet är att få en inblick i om och hur latinamerikanska befrielseteologin 

presenteras i fem läroböcker för gymnasienivå och slutligen koppla detta till tidigare 

forskning inom mitt valda ämne. 

Mina tolkningar och den förståelse jag skapar utgår från min kultur, kunskap och den 

värld jag lever i. Dock har jag haft detta i åtanke vid min analys och genom 

undersökningskategorier och de använda verktygen i min metodik så minskar risken för 

subjektivitet. 

Verktyg för analysen har inspirerats av Stukáts (2011, s.60) rekommendationer för 

textanalys vilken man kan använda för att analysera texter inom ett 

utbildningsvetenskapligt sammanhang. Det kan handla om att analysera lärobokstexter, 

läroplaner, kursplaner och andra texter som har med utbildning att göra. Med en 

innehållsanalys studeras ofta texterna på ett kvantifierande sätt, medan en textanalys 

koncentrerar sig på djupare teoretiska granskningar. Skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ textanalys handlar om att räkna och att tolka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud 2012, s.198).  

En kvalitativ textanalys görs för att få fram det som finns dolt under ytan i texterna 

och som inte går att få fram med kvantitativ innehållsanalys. När 

undersökningsmaterialet är text är det viktigt att reflektera över vilken tolkningsaspekt 

man ska arbeta med. Det är viktigt att sätta texten i ett sammanhang, att veta vilket 
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genre de tillhör (Bergström & Boréus, 2012). Denna studies textanalys utförs inom en 

läroboksgenre. 

Den kvalitativa innehållsanalysen är i sin karaktär processinriktad där man 

undersöker texter från olika sammanhang från en given kontext till skillnad från den 

kvantitativa där man undersöker skillnader mellan variabler.  Därmed är den 

hermeneutiska cirkeln som tolkningsredskap för den kvalitativa innehållsanalysen att 

föredra, där man använder de olika förståelsenycklar som uttolkare, avsändare, 

mottagare och sociala sammanhang för att beskriva textens betydelse. En viktig aspekt 

kan vara att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna. 

Innebörden av en speciell term i en text måste kanske tolkas utifrån ett större 

sammanhang, textens helhet. Varje tolkning görs med en förförståelse, vår uppfattning 

av världen, samhället, vår utbildning, vårt språk, allt påverkar vår förståelse av texten. 

En text kan förändras över tid eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar i olika 

historiska situationer. Det är omöjligt att återberätta exakt vad författaren velat säga 

med texten, följaktligen också hur andra mottagare förstått den. Det väsentliga är då 

texten som den föreligger och vi själva som socialt och historisk betingade uttolkare. 

Uttolkaren använder sin samtida kunskap och hens erfarenheter samspelar med de 

erfarenheter som den ursprungliga texten bygger på (Bergström & Boréus, 2012). 

 

 

Urval  
 

Analysobjekten är fem olika läroböcker inom religionskunskap för gymnasienivå. 

Antalet är begränsat för att möjliggöra en analytisk närläsning Läroböckerna är skrivna 

utifrån fyra olika läroplaner. Ämnet religionskunskap har förändrats och sedan 

läroplanen Lpf 94 introducerades så finns A och B kurs och med Gy11 steg1 och steg 2. 

Därmed kommer vi att analysera både A och B kurs och steg 1 och steg 2 böcker i 

religionsämnet som har utgångspunkt i läroplan Lpf94 och Gy11. 

1. Religionskunskap skriven av Sten Rodhe och John Ronnås skriven 1967. Har 

utgångspunkt i läroplanen Lgy66. 

2. Vad är religion? Skriven av Anita Diehl och Lars Andersson skriven 1989. Har 

utgångspunkt i läroplanen Lgy70. 

3. Religionskunskap för gymnasiet A-och B-kursen skriven av Lars-Göran Alm skriven 

1999. Har utgångspunkt i läroplanen Lpf94  
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4. Religionskunskap för gymnasiet Kurs B skriven av Lars-Göran Alm skriven 2003. 

Trots att boken är skriven år 2003 har den utgångspunkt i läroplanen Gy11, enligt 

uppgifter från förlaget. 

5. Religionskunskap för gymnasiet Kurs A skriven av Lars-Göran Alm skriven 2009. Har 

utgångspunkt i läroplanen Gy11. 

Samtliga läroböcker har använts i undervisningen på en och samma gymnasieskola. 

Valet av läroböcker grundar sig på att de har blivit använda på en och samma skola och 

därmed accepterats av skolans lärare. Två av böckerna har troligtvis blivit granskade av 

staten, men detta upphörde 1991.  

 Studiens analys riktas inte mot enskild författare utan mot religionsämnets och 

läroplanens förändring. 

 

 

Bearbetning av materialet 

 

Vid analys av texter är det viktigt att man försöker finna tydliga tematiska kategorier, 

som kan göra studien systematiskt och stringent (Johansson&Svedner 2006,s.65). 

Den empiriska undersökningens syfte är att undersöka hur några läroböcker 

presenterar latinamerikansk befrielseteologi. Studien kommer att belysa fyra olika 

kategorier, för att få studien syfte systematiskt och stringent. Analysen utgörs av 

brödtext, bildtext samt bilder. 

 Var i läroböckerna kan man läsa om latinamerikansk befrielseteologi och hur många 

sidor och ord av böckernas hela innehåll handlar om den.  

 Latinamerikansk befrielseteologis historiska bakgrund. 

 Presentation av latinamerikansk befrielseteologi. 

 Bilder om latinamerikansk befrielseteologi. 

 

Böckerna har analyserats systematiskt och i kronologisk ordning utifrån när de är 

skrivna. Analysen gjordes av en Kategori i taget, det vill säga, man besvarade till 

exempel Kategori ett i alla böcker innan man började med Kategori två och så vidare. 

Detta för att få en så objektiv bedömning som möjligt. Därför lästes analysen från 

samtliga läroböcker för att få en sammanfattning av respektive Kategori. Beräkning av 

hur många sidor och ord som handlar om latinamerikansk befrielseteologi, gjordes 

manuellt. 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Trovärdighet i relation till en konstruktivistisk syn på forskning handlar om att, 

förutom textanalysmetoderna, har forskaren också själv med sig sin historiska och 

socialt präglade förståelse. Om forskaren ökar sin förståelse genom att lära sig mer om 

sin egen vetenskapskultur och den sociala kontext i vilken undersökningarna äger rum, 

ökar också möjligheten till god validitet i studierna (Bergström & Boréus, 2012). När 

man gör närläsning av en text kan det uppstå problem genom att läsaren tolkar texten 

alltför subjektivt med hens bakgrund, kunskap, referenser, språk (Härenstam 

2000,s.124; Bergström & Boréus, 2012). 

För de flesta textanalyser är tolkningsaspekten en tillförlitlighetsfråga. Vilken 

tolkningsstrategi det än är så måste textläsningen vara tillräckligt noggrann för det syfte 

man har. Det handlar om att en annan forskare ska kunna göra samma forskning med 

samma analysverktyg och få fram samma svar. Det kräver att tolkningar av skriftliga 

texter underbyggs med citat och referat. En annan aspekt inom tillförlitligheten är att 

vara konsekvent i sina bedömningar. Genom detta kan man få samma resultat av samma 

sorts analys vid olika tidpunkter (Bergström & Boréus, 2012). 

I tolkningsarbetet har jag undersökt hur böckerna är uppbyggda för att få en bättre 

förståelse och inblick i hur och var latinamerikansk befrielseteologi fått utrymme. 

Eftersom detta är en mindre kvalitativ studie gör inte min studie anspråk på att vara 

generaliserbar, utan det är upp till läsaren själv att avgöra om slutsatsen jag får fram i 

min studie kan vara användbar i kontexter som kan liknas vid denna.  

  

Resultat och Analys 

 

Var i läroböckerna kan man läsa om latinamerikansk befrielseteologi och 

hur många sidor och ord av böckernas hela innehåll handlar om den. 
 

Detta avsnitt knyter an till den första Kategorin. Tabellen nedanför åskådliggör 

läroböckernas antal sidor, samt med text förklara hur läroböckerna är uppbyggda för att 
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få bättre förståelse och inblick hur och var i böckerna latinamerikansk befrielseteologi 

fått utrymme. 

 

 

Lärobok Totalt antal 

sidor i hela 

boken 

Antal sidor 

latinamerikansk 

befrielseteologi 

Antal ord  Antal 

bilder 

Religionskunskap 1967 304 5 861 4 

Vad är religion? 1989 259 2 791 0 

Religionskunskap för gymnasiet A 

och B kurs 1999 

313 4 955 1 

Religionskunskap för gymnasiet 

kurs B 2003 

169 4 630 0 

Religionskunskap för gymnasiet 

kurs A 2009 

187 2 537 0 

 

Tabell 1: Latinamerikanska befrielseteologins utrymme i läroböckerna 

 

 

Religionskunskap (1967) är indelad i tre kapitel med underrubriker. Det första 

kapitlet heter Nutidsmänniskans livssituation med underrubriken Nutidsmänniskan. Det 

andra kapitlet heter Den religiösa situationen i skilda kulturkretsar. Där är 

underrubrikerna indelade geografiskt: USA, Latinamerika, Sovjetunionen, Kina, Japan, 

Sydöst Asien, Indien, Främre Orienten, Afrika, Europa. Det tredje kapitlen heter Etiska 

frågor med underrubriker, Etiska grundfrågor, Sexualetiskafrågor, Arbetsetiska frågor 

och Internationella etikfrågor. För studiens syfte finner vi information under rubriken 

Latinamerika. I tabell 1 ovan kan man se att boken behandlar latinamerikans 

befrielseteologi på totalt fem sidor (29-33) av bokens hela innehåll på 304 sidor.  

I Vad är religion? (1989) är rubrikerna indelade i olika religioner och olika 

geografiska områdens religioner: Religion som fenomen, Vad är religion, Religionens 

ålder, Religion i skriftlösa kulturer, Hinduism, Buddhism, Religion i Kina, Religion i 

Korea, Religion i Japan, Judendom, Antisemitism, Kristendom, Islam, Nyreligiösa 

rörelser, Några livshållningar, Att diskutera, Etiska överväganden och Religionens 

framtid. För studiens syfte finner vi information under rubriken Religionens framtid. 

Där finns en underrubrik som heter Latinamerika på sida 247. I slutet av Kristendomens 

kapitel, sida 184, finner vi några rader angående den latinamerikanska befrielseteologin.  

I Religionskunskap för gymnasiet A och B kurs (1999) är de olika religionerna 

indelade i fem huvudrubriker. Efter rubrikerna visas även om innehållet hör till A/B 

kurs. Den första huvudrubrik heter Livets kretslopp och där ingår Naturreligioner, 
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Hinduism och Buddhism. Nästa huvudrubrik heter Världshistoriens Gud, där ingår 

Judendom, Kristendom och Islam. Den tredje huvudrubrik heter I en sekulariserad 

värld, där ingår Icke-religiösa livsåskådningar och Nyandlighet. Den fjärde huvudrubrik 

heter Ett jämförande perspektiv, där ingår Likheter och skillnader mellan 

livsåskådningar. Den sista huvudrubrik heter Hur ska vi leva? Där ingår De moraliska 

frågorna. För studiens syfte finner vi information om latinamerikanska befrielseteologin 

under huvudrubriken Världshistoriens Gud i slutet av kapitlet om kristendomen. Det 

börjar under rubriken Kyrkan och våldet på sida 99-102, som tillhör A-kursen. 

 I Religionskunskap för gymnasiet kurs B (2003)finns följande huvudrubriker: Det 

heliga, Bön, Meditation och mystik, Gudsbilder, Människobilder, Kristendom och 

samhälle, Islam och samhället, Religion och samhället i Syd- och Östasien, Är Sverige 

ett sekulariserat land? och Islam i Sverige. För studiens syfte finner vi information 

under huvudrubriken Kristendom och samhälle sida 94-96 och på sida 98. Skillnaden i 

denna bok jämfört med ovan nämnda böcker är att det inte nämns uttryckligen om 

latinamerikansk befrielseteologin, utan med min kunskap i ämnet kan jag se att texten 

beskriver bakgrunden till den latinamerikanska befrielseteologin.    

I Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009): har även den huvudrubrik med 

underrubriker. Huvudrubrikerna är: Varför studera livsåskådningar? Livets kretslopp, 

Världshistoriens gud, Människa eller gud? Hur ska vi leva? För studiens syfte finner vi 

information under huvudrubriken Världshistoriens gud, sida 79-80. Jag konstaterar 

samma sak som i fjärde boken, det vill säga att boken inte nämner direkt den 

latinamerikanska befrielseteologin, detta analyseras mera ingående under nästa rubrik. 

Dock nämns viss bakgrund som jag kan urskilja eftersom jag har kunskaper om den 

latinamerikanska befrielseteologin.  

Sammanfatting  

 

Böckerna har olika uppbyggnad. Den första boken Religionskunskap (1967) är 

uppdelad geografiskt. Den latinamerikanska befrielseteologin finner man under rubriken 

Latinamerika, den andra boken, Vad är religion?(1989), finner man om den 

latinamerikanska befrielseteologin under rubriken Religionens framtid och dess 

underrubrik Latinamerika. I den tredje boken Religionskunskap för gymnasiet A och B 

kurs (1999) står om den latinamerikanska befrielseteologin under huvudrubriken 

Världshistoriens Gud sedan vidare under Kristendom och stycket Kyrkan och våldet. 
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Den fjärde boken Religionskunskap för gymnasiet kurs B (2003) kan man om man har 

kunskaper inom området tolka att det handlar om den historiska bakgrunden för den 

latinamerikanska befrielseteologin under huvudrubriken Kristendomen och samhället. I 

den femte boken Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009) går det att konstatera 

samma sak som för den fjärde boken, att genom kunskap inom ämnet finns det 

information om latinamerikansk befrielseteologi under huvudrubriken Världshistoriens 

gud. 

Antal sidor för analysen i böckerna är mellan två till fem sidor. Antal ord ligger 

mellan 535 till 955. Den bok det står minst i är Religionskunskap för gymnasiet kurs B 

(2003) och mest står i Religionskunskap för gymnasiet A och B kurs (1999). Flest bilder 

har boken Religionskunskap 1967 med fyra bilder och böckerna Vad är religion (1989), 

Religionskunskap för gymnasiet kurs A(2009)och Religionskunskap för gymnasiet kurs 

B (2003)  har inga bilder. Och boken Religionskunskap för gymnasiet A och B (1999) 

och har en bild var. 

 

 

 Den latinamerikanska befrielseteologins historiska bakgrund. 
 

Under denna rubrik kommer jag att sammanställa vad de valda läroböckerna 

presenterar om den latinamerikanska befrielseteologins historiska bakgrund.   

Religionskunskap (1967) börjar med att ta upp hur en svensk resenär skildrar sina 

intryck framför en kyrka i Guatemala. Den skildrar en blandad kultur bland 

folkinvånarna i Sydamerika 1958.  

 

Det kan för den tillbedjande indianen ta åtskilliga timmar att komma från nedersta 

trappsteget till kyrkans dörr, så att han får gå in över tröskeln. Vad han ber om? Skörd, 

välgång, regn… Men, säger guiden, det händer nog, ofta, att bönen låter så här: om du inte 

ger oss regn, så kommer jag aldrig mer hit och offrar… Mer ett hot än en bön, mer ett 

villkor än en underkastelse, mer besvärjelse än tillbedjan. Urgammal hednisk kult, helt 

enkelt. /…/ Riterna på denna kyrktrappa är såvitt jag kan se inte ens nödtorftigt kristnade. 

Kyrkan må vara vigt åt Kristus. Men trappan är de gamla gudarnas.(s.29) 

 

På sidan 31 beskrivs hur denna kultur tillkom: 

Spanjorer och portugiser flyttade i allmänhet inte över med sina familjer från Europa så 

som de européer gjorde som koloniserade Nordamerika. Det blev också vanligt med 

sexuella förbindelser mellan européer och indianer. Liksom europeiskt och indianskt blod 

blandades, blandades också kristendom i katolsk form med gammal indiansk kultur. Den 

blandningen är det också framför allt i vår tid utmärker den religiösa situationen från 

Mexico i norr till Argentina i söder. Någon reformation motsvarande 1500-talets 

reformation i Europa har aldrig ägt rum här (s.31) 
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På sidorna 32 och 33 beskrivs hur den rådande situationen för kyrkan och samhället 

såg ut. Den katolska kyrkan börjar även i Sydamerika att reformeras i och med olika 

väckelserörelser samt prästbrist i den dominerande katolska kyrkan. Samhället i 

Sydamerika präglas av revolutioner på grund av uppgörelse om makten mellan små 

grupper. Dock verkar det oundvikligt med en social revolution i de Sydamerikanska 

länderna, då de på många sätt är u-länder och behöver snabba sociala förändringar 

(s.32-33). Denna komplexitet ställer till problem för kyrkorna (både den katolska och 

den protestantiska), då det i kristen tradition finns både krav på lydnad mot överheten 

och krav på social rättfärdighet. I läroboken skriver man om detta enligt följande: 

 

I vissa latinamerikanska länder har hittills nära samförstånd rått mellan den katolska kyrkan 

och de makthavande, samtidigt som i andra länder konflikterna mellan stat och katolsk 

kyrka varit hårda. Protestanterna har hittills arbetat mer på enskild väckelse än på sociala 

förändringar. Denna situation håller nu på att ändras. (s.33) 

 

 

 

Vad är religion (1989) berättar under rubriken Latinamerika på sida 247 hur 

samhället ser ut i Latinamerika. Kapitlet beskriver att det är stor fattigdom, ett fåtal rika 

och transnationella intressen håller de breda folklagren i en extrem fattigdom. Länderna 

har stora statsskulder trots att de är hårt exploaterade på naturresurser med mera (s.247). 

 Boken fortsätter därefter att förklara vad folket gör under de svåra situationerna. 

 

Alla dessa människor, oavsett i vilket latinamerikanskt land de bor, har genom att i 

smågrupper tillsammans tala om det liv de tvingas leva, tillsammans läsa Bibeln och känna 

igen sig själva och sina egna livssituationer i de bibliska texterna, kommit fram till 

övertygelsen att deras fattigdom inte är Guds vilja.(s.247) 

 

  Kyrkans roll tas också upp, genom följande citat: 

 

Länge var kyrkan i Latinamerika tyst, trots att folket led. Men genom kyrkoarbetare som 

arbetade i slummen, levde bland de förtryckta och deltog i deras teologiska reflektion över 

bibeltexterna kom det nya impulser. Nu menade många att kyrkan skall stå på de 

förtrycktas sida, mot det institutionaliserade våldet, och vara med i processen för 

förändring. I och med den katolska biskopskonferensen i Medellin 1968 fick detta budskap 

spridning (248). 
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I Religionskunskap för gymnasiet A och B kurs (1999), under rubriken Kyrkan och 

våldet på sidan 99, beskrivs vad Jesus predikade om, att människor ska leva i fred med 

varandra. Efter en beskrivning av detta så ställer boken en öppen fråga: ” Men får en 

kristen bruka våld?”(s.99). Därefter diskuteras komplexiteten i kopplingen mellan våld 

och religion, där kyrkan inte alltid tar avstånd från våldet. 

 

Att kristendomens historia varit fylld med våldsdåd kan ingen förneka. Korståg och 

religionskrig är skamfläckar som kristna inte gärna vill tänka på. De tillhör ju det förflutna, 

säger man (s.99). 

 

 Boken beskriver två olika incidenter som har att göra med militära konflikter där 

motståndarna har valt religiösa beteckningar. Därefter ställer boken ett par frågor som 

har med politik och religion ”Handlar det då verkligen om religiösa konflikter?” Är det 

inte så att det är sociala, ekonomiska och politiska motsättningar som ligger i 

botten?”(s.99) Vidare berättas om att det är inte okej att blanda in kyrkan med militär 

konflikt.  

 

Den religiösa etiketten är praktisk därför att den grupp som känner sig missgynnad råkar ha 

en gemensam religion. Men striderna gäller inte religiösa frågor, och många stridande är 

själva religiöst ointresserade./…/Det finns kyrkliga ledare i konfliktområdena som hävdar 

att kampen är religiöst berättigad. De stöder konflikten, och de stridande får en känsla av att 

det de gör är rätt och riktigt. Så länge kyrkornas ledare inte entydigt och med styrka tar 

avstånd från våldet bär de ett tungt ansvar(s.99). 

 

Under rubrik En socialt engagerad kyrka sida 99-100, ställs följande frågor: 

 

Är kristendomen främst en privat sak, den enskildes omsorg om sin själ och dess eviga väl? 

Eller har kristendomen också en social sida? Ska kristna aktivt kämpa mot sådant som är fel 

i samhället och som kränker människorna? Ska kyrkan öppet engagera sig i samhället och 

världen?(s.99)  

 

Därefter får man en förklaring till frågorna med följande citat: 

 

Dessa frågor har blivit alltmer brännande i vårt sekel. Inte minst när det gäller områden i 

världen där klyftorna mellan fattiga och rika är stora, och där en liten, förmögen överklass 

har makten. Sådana förhållande har länge rått i Latinamerika (100). 

 

 

Maktstrukturen inom kyrkan i Latinamerika beskrivs som följande 

 

 Romersk-katolska kyrkan, som är den dominerande kyrkan i Latinamerika, har till och med 

haft klassklyftor inom sig själv. Församlingsprästerna kom från den fattiga delen av 
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befolkningen. Många biskopar och ärkebiskopar kom från de rikaste familjerna. För dessa 

kyrkoledare var det mycket omstörtande när några teologer på 1960-talet började protestera 

mot situationen (s. 100-101). 

 

 På sidan 102 kan vi läsa att kristendomen hade en svår kris på 1900-talet, så här nämns 

detta: 

 

I det tidigare kristna Västerlandet har religiös likgiltighet brett ut sig, och sekulära 

livsåskådningar har lockat många anhängare/…/Arbetet för kristen enhet kallas Ekumenik. 

Ett viktigt steg inom ekumeniken togs 1948 när Kyrkornas Världsråd bildades. Det är ingen 

”överkyrka” utan ett samarbetsorgan i praktiska och läromässiga frågor (s.102). 

 

Med detta kan vi se att det fanns de som ville arbeta för en mer gemensam kyrka. 

 

Religionskunskap för gymnasiet kurs B (2003), nämner inte direkt den 

latinamerikanska befrielseteologin utan med min kunskap i ämnet har jag kunnat se 

indikationer om den latinamerikanska befrielseteologins historiska bakgrund.  

 Under rubriken Världsmissionen på sida 94, beskrivs det varför kristendomen idag 

är spridd över hela jorden och har fler anhängare än andra religioner. Följande citat ger 

oss en bild av en globalmission.  

 

Det viktigaste resultatet av missionen är naturligtvis att kristendomen idag är spridd över 

hela jorden och har fler anhängare än andra religioner. Men missionens samband med 

europeisk kolonisation och erövringspolitik i Latinamerika, Asien och Afrika har gett 

missionen dåligt rykte i våra dagar. Många ser det i ett historiskt perspektiv som ett 

västerländskt förtryckarinstrument, som djupt skadat och kränkt icke-europeiska folks 

kulturer (s.94-95) 

 

Boken tar också upp det positiva med missionen: 

Men det finns också ljuspunkter i denna mörka bild. Missionärerna kom med medicinsk 

kunskap som gav många människor en högre livskvalitet. De grundade också skolor. Där 

utbildade de bland andra de människor som kom att leda befrielsekampen mot 

kolonialmakten (s. 96). 

 

Rubriken Andra Vatikankonciliet, beskriver vad detta har inneburit för den katolska 

kyrkan. Under 1900-talet skedde många förändringar i samhället i olika länder på grund 

av krig och diktaturer. Andra vatikankonciliet handlade om att ta ställning till kyrkans 

uppgift i den nya situationen i världen. Mötet hölls under fyra omgångar under 1962-

1965 (s.98).  

 

Kyrkomötet uppgav föreställningen om kyrkan som en av Gud given organisation, som stod 

för oföränderlighet och stabilitet i en ond och okristen värld. Man uppgav också sin gamla 

åsikt att bara den romersk-katolska kyrkan hade den sanna läran.  

  I stället började man se kyrkan som Guds folk på vandring, väglett av den heliga Ande, 

med skyldighet att ständigt ompröva sitt sätt att bemöta den föränderliga världen. Alla 
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kristna har del i den heliga Anden, poängterade man, och den är även verksam bland andra 

”människor av god vilja”. Katoliker både kan och får samarbeta med andra människor som 

delar deras strävan efter en bättre värld. Kyrkans uppgift är att tjäna, inte att härska (s.98). 

 

 

Andra vatikankonciliet innebar också att makten inom kyrkan omvärderades, till 

exempel så fick lekmännen en större roll i gudstjänsten och församlingsarbetet och 

gudstjänsterna började hållas på folkspråken istället för Latin (s.98). 

I Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009), finner man information under 

rubriken Kristendomen och våldet. Boken börjar med att beskriva hur Jesus hanterade 

konflikter utan våldshandling och fortsätter med följande rader: 

 

Kristendomens historia är full av våldsdåd. Det kan ingen förneka. Korståg och religionskrig 

är skamfläckar som kristna inte gärna vill tänka på. De tillhör ju det förslutna, säger man 

(s.79) . 

 

Boken fortsätter att diskutera, om det är religiösa konflikter och om de ”stridande” är 

troende eller ej: 

 

Men även i vår tid är kristna inblandade i många väpnade konflikter. Och i vissa fall väljer 

motståndarna själva att strida under religiösa beteckningar. /…/ Handlar det då verkligen 

om religiösa konflikter? Är det inte sociala, ekonomiska och politiska motsättningar som 

ligger i botten? En religiös etikett kan vara praktisk när en grupp som känner sig 

missgynnad råkar ha en gemensam religion. Men striderna behöver inte gälla religiösa 

frågor, och många stridande kanske själva är religiöst ointresserade. 

  Så vill många kristna gärna resonera. Men är det hela sanningen? Ofta finns det kyrkliga 

ledare som hävdar att kampen är religiöst berättigad. De stöder konflikten, och de stridande 

får en känsla av att det de gör är rätt och riktigt. 

  Så länge kyrkornas ledare inte klart och kraftfullt tar avstånd från våldet bär de ett tungt 

ansvar (s.79). 

 

 På sidan 79 kan vi läsa att kristendomen hade en svår kris på 1900-talet. 

 

I det tidigare kristna Västerlandet har religiös likgiltighet brett ut sig, och sekulära 

livsåskådningar har lockat många anhängare/…/Arbetet för kristen enhet kallas Ekumenik. 

Ett viktigt steg inom ekumeniken togs 1948 när Kyrkornas Världsråd bildades. Det är ingen 

”överkyrka” utan ett samarbetsorgan i praktiska och läromässiga frågor (s.79). 

 

Med detta kan vi se att det fanns de som ville arbeta för en mer gemensam kyrka. 

Boken tar vidare upp om Andra Vatikankonciliet enligt följande text:  

 

Romersk-katolska kyrkan har länge sett sig själv som den enda sanna kyrkan. De som 

önskar kristen enhet kan ju komma tillbaka till oss, menade man. Men sedan andra 

vatikankonciliet har en attitydförändring skett. Man anser nu att kyrkor och samfund också 

erbjuder fullvärdiga vägar till frälsning för de troende (s.80) 
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Sammanfattning 

 

Boken Religionskunskap (1967), börjar med att ge en bild av kulturen i Latinamerika 

ur en svensk resenärs perspektiv år 1958. Sedan beskrivs hur kulturerna har blandats, 

för att sedan berätta om kyrkans och samhällets situation i Latinamerika. Vi får läsa om 

att kyrkans och samhällets förhållande förändras på grund av fattigdom.  

I boken Vad är religion (1989), beskrivs hur samhället i Latinamerika ser ut. Vi får 

reda på att det är enorm fattigdom och att folket gör motstånd mot regeringar och 

arméer. För att få en förändring så tolkar folket bibliska texter för att få kyrkans stöd i 

denna process. Man får även veta att detta budskap fick en spridning i Medellín år 1968. 

Religionskunskap för gymnasiet A+B-kurs (1999), börjar med en av Jesus 

predikningar om att människor skall leva tillsammans i fred. Därefter beskriver boken 

att kyrkan inte alltid har tagit avstånd från våldet. Sedan fortsätter boken att ställa frågor 

som har med politik och religion att göra. Det beskrivs att det inte är acceptabelt att 

blanda kyrkan med en militär konflikt. Därefter ställer boken några frågor om den 

rådande sociala situationen i världen, främst där stora klyftor mellan rika och fattiga 

råder, exempelvis i Latinamerika och andra ställen där en befrielsekamp sker . Kyrkans 

maktstruktur beskrivs, överklass är biskopar och de fattiga är präster. Arbetet för en 

kristen enhet kallas för Ekumenik. Den tillkom eftersom Kristendomen hade en kris på 

1900-talet, man ville med Ekumenik arbeta för en mer gemensam kyrka.  

Religionskunskap för gymnasiet kurs B (2003), beskriver bakgrunden till den 

latinamerikanska befrielseteologin, trots att denna inte nämns vid namn. Boken tar upp 

att missionen är orsaken till att kristendomen idag finns över hela jorden, men att den 

har fått dåligt rykte eftersom missionen bedrevs samtidigt som europeisk kolonisation 

och erövringspolitik i Latinamerika, Afrika och Asien. Många förknippar detta med ett 

västerländskt förtryckarinstrument. Boken beskriver också positiva sidor med 

missionen, till exempel medicinsk kunskap, grundade skolor. Detta bidrog till fler 

anhängare, vilka senare anslöt sig till befrielseteologin. Som en egen rubrik nämns 

också om Andra Vatikankonciliet. Här får man veta vad detta har inneburit för den 

katolska kyrkan. Konciliet handlar om kyrkans ställningstagande i och med många 

länders förändringar i samhället under 1900-talet. Vidare beskrivs att makten inom 
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kyrkan omvärderades, lekmän fick större roll i gudstjänsten och gudstjänster började 

hållas på målspråket.  

Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009), beskriver bakgrunden till den 

latinamerikanska befrielseteologin, trots att denna inte nämns vid namn. Boken börjar 

med en av Jesus predikningar om att människor skall leva tillsammans i fred. Vidare 

beskrivs att inte kristendomen vill kännas vid sin våldsamma historia. Sedan fortsätter 

boken att ställa frågor som har med politik och religion att göra. Det beskrivs att det inte 

är acceptabelt att blanda kyrkan med en militär konflikt. Arbetet för en kristen enhet 

kallas för Ekumenik. Den tillkom eftersom Kristendomen hade en kris på 1900-talet, 

man ville med Ekumenik arbeta för en mer gemensam kyrka. Andra Vatikankonciliet 

beskrivs som en förändring inom den katolska kyrkan. Man anser nu att kyrkor och 

samfund också kan erbjuda fullständiga vägar till frälsning, alltså inte enbart den 

katolska kyrkan. 

 

 

Presentationen av den latinamerikanska befrielseteologin 

 

I följande kommer jag att beskriva vad som står i läroböckerna om den 

latinamerikanska befrielseteologin. 

 I boken religionskunskap från år 1967 nämns inte den latinamerikanska 

befrielseteologin. 

 I boken Vad är religion från år 1989 skrivs om den latinamerikanska 

befrielseteologin på cirka en sida. Man börjar med att beskriva grundidén för befrielse 

teologerna. Detta förklaras på följande sätt: 

 

Grundidén för befrielseteologerna är att bibeln orden kan tala in i dagens verklighet. Men 

för att det ska kunna ske krävs att man läser bibeln utifrån dagens situation, inte utifrån vad 

som har sagts om respektive bibelord. Och läsningen och bearbetningen måste ske i en 

grupp av kristna människor.  

 

Sedan fortsätter boken med att presentera några viktiga teman för befrielseteologerna 

samt en kort beskrivning vad dessa innebär. De olika temana är följande:  

 Att följa Jesus,  

 Inkarnationen 

 Synd och död 
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 Gudstjänsten och bönen 

 

Boken Religionskunskap för gymnasiet A och B kurs från år 1999, börjar med att 

berätta att synsättet som de protesterande teologerna i slutet av 1960-talet lade fram 

kallades för befrielseteologin. Den beskrivs på följande sätt: 

 

Enligt befrielseteologin vill Gud befria människan från olika sorters förtryck. Judarnas 

uttåg ur Egypten var en befrielse från slaveri Jesus död och uppståndelse befriar den 

troende från djävulens makt – och därmed också från andra makter i världen. 

 

Befrielseteologerna kämpar också för ett jämlikare samhälle, enligt följande text: 

 

De fattiga i Latinamerika är också förtryckta, menade befrielseteologerna. Därför måste 

kyrkan bidra till att ett jämlikare samhälle kommer till stånd. Dels för att uppfylla Guds 

önskan om människans befrielse från förtryck. Dels för att garantera att samhällets 

förändring sker med fredliga medel och får en kristen inriktning. Annars kommer den ändå, 

men med våld och på ateistisk grund. 

  

Sedan beskriver boken hur befrielseteologerna gick tillväga för att få igenom 

förändringarna. De använde sig av en marxistisk samhällsanalys för att förstå 

situationen i Latinamerika och uppmanade människorna till massaktioner för att få till 

en förändring. 

 

Marxismen betonar att det är opersonliga ekonomiska och sociala krafter som styr 

samhällsutvecklingen och inte enskilda människor. Därför vädjade inte befrielseteologerna 

till de styrandes goda vilja utan uppmanade till stora, fredliga massaktioner för att påverka 

hela samhällsstrukturen. 

  

 Men kritiken från motståndarna till samhällsförändring dröjde inte länge. Dessutom 

utsattes befrielseteologins budbärare ofta för repressalier: 

 Motståndarna till samhällsförändring har anklagat befrielseteologerna för att förråda sin 

egen tro genom att liera sig med den ateistiska marxismen. Polis och militär har ofta vänts 

mot präster och lekmän som spred befrielseteologins budskap. 

 

Dock har inte våldet kunnat stoppa spridningen av befrielseteologin: 

 

Trots att många fängslats, torterats och mördats har befrielseteologin fortfarande sin givna 

plats i Latinamerika. Och inte bara där. Under de trettio år som gått sedan befrielseteologin 

växte fram har den spritt sig till många andra länder i tredje världen. 
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I boken Religionskunskap för gymnasiet kurs B (2003) står ingenting uttryckligen om 

befrielseteologin. 

 

Religionskunskap för gymnasiet kurs A från år (2009) tar inte heller upp 

befrielseteologin. 

 

Sammanfatting 

 

I boken Religionskunskap (1967) nämns inte den latinamerikanska befrielseteologin. 

Boken Vad är religion (1989), börjar med att beskriva grundidén för 

befrielseteologerna vilken är att man i grupp av kristna människor läser Bibeln utifrån 

dagens situation. Sedan presenteras fyra viktiga teman, vilka är följande: Att följa Jesus, 

Inkarnationen, Synd och död, Gudstjänsten och bönen. 

Boken Religionskunskap för gymnasiet A och B (1999), tar upp det synsätt som 

teologerna hade i slutet av 1960-talet, vilket var att Gud vill befria människor från olika 

sorters förtryck. Befrielseteologerna kämpar också för ett jämlikare samhälle. 

Teologerna använde sig av den marxistiska samhällsanalysen för att förstå situationen i 

Latinamerika, men motståndare till samhällsförändring anklagade då teologerna för att 

förråda sin egen tro och liera sig med ateistiska marxismen. Vi får veta att teologer och 

anhängare till befrielseteologin blev utsatta för repressalier från polis och militär. Trots 

allt våld har befrielseteologin spridits sig till många andra länder i tredje världen. 

 

Bilder om latinamerikanska befrielseteologin 
 

Bilderna i boken Religionskunskap (1967) är fyra stycken till antalet.  

Första bilden, på sidan 28, skildrar några invånare som gör en indiansk religiös ritual. 

De står vid en sorts stentrappa och gör denna. Bilden gestaltar en man, två kvinnor och 

ett barn. Bildens text lyder:  

 

Hos Latinamerikas indianer förenas kristna tankar och bruk med indianska seder (s.28) 

. 

 Andra bilden, på sidan 30, visar när spanjorerna kom till Sydamerika och tog över 

styret av olika länder med hjälp av våld. Bilden visar män med vapen och en präst som 

ber för en indian som bränns på bål. Bildens text lyder:  
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Genom skrifter mot sina egna landsmän sökte Las Casas rikta samtidens uppmärksamhet på 

de spanska erövrarnas behandling av indianerna. Sista meningen på denna sida ur Las 

Casas bok om det ≫ spanska tyrraneriet≫ lyder i fri översättning: ≫… han 

(indianhövdingen på bålet) föredrog helvetets plågor framför spanjorerna≫(s.30). 

 

 Tredje bilden, på sidan 32, visar en Maria-bild. Bilden visa militärer runt Maria-

bilden. Bildens text lyder:  

 

Denna Maria-bild är Ecuadors väpnade styrkors skyddshelgon. Här hälsas hon utanför en 

kyrka i Quito (s.32) 

. 

 Fjärde bilden, på sidan 33, visar ett dop av en urinvånares barn. Prästen är av 

europeisk härkomst och man använder sig av en glasflaska för att hälla vigvattnet över 

barnets huvud. Bildens gestalter är, en präst, en kvinna och ett barn. Bildens text lyder:  

 

den Katolska kyrkan bedriver en omfattande mission bland Sydamerikas indianer. Bilden 

av prästen som döper ett indianbarn ger en antydan om de torftiga förhållanden 

missionärerna tvingas arbeta under. Det lilla silverkärl som i allmänhet används vid dopet 

har här fått ersättas med en vinbutelj (s.33).  

 

Religionskunskap för gymnasiet (1999) har en bild över två sidor. Bilden skildrar en 

folksamling av blandade åldrar och kön på en båt. De har med sig en Mariastaty. 

Människorna på båten ser ganska allvarliga ut.  Bildtexten lyder:  

 

Mariakulten är en viktig del av den folkliga katolicismen. Här för en grupp colombianska 

skärgårdsbor med sig sin Mariabild i en båtburen procession. Det är i det katolska 

Latinamerika med sina stora klasskillnader som befrielseteologin växt fram ( s.100).   

 

  

Sammanfattning  

 

Religionskunskap (1967) .Bilderna skildrar Latinamerikas religiösa historia från 

spanjorernas intåg fram till nutid. Bilden visar även att det är en blandkultur.  

Religionskunskap för gymnasiet (1999) visar en katolsk tradition, där en Mariastaty 

har en central betydelse. 
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Diskussion och sammanfattning 
 

I följande avsnitt diskuterar jag de resultat jag kommit fram till som är relevanta 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Resultatet kommer även att sättas i relation 

till tidigare forskning. Avsnittet inleds med en reflektion och diskussion kring mitt 

metodval.  

 

Metoddiskussion  

 

Jag valde att göra en kvalitativ textanalys tillsammans med en enkel kvantitativ 

analys av fem stycken läroböcker för gymnasienivå, med olika kursplaner. En 

komparativ textanalys innebär att två eller flera texter analyseras med fokus på likheter 

och skillnader. Dock kan det vara problematiskt med denna typ av analys, på grund av 

att texterna tolkas av uttolkaren och dennes samtida kunskap och erfarenheter samspelar 

med de erfarenheter som den ursprungliga texten bygger på. Detta har jag haft i åtanke 

under analysarbetet. 

 

Resultatdiskussion 
 

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgörs tolkningar utifrån en kontext. Min 

egen förförståelse och den kontext i vilken jag befinner mig i kan därmed inte helt 

kopplas bort. Inte heller den kontext i vilken läroböckerna är konstruerade. Andra 

tolkningar än mina egna kan vara möjliga, det är således upp till läsaren att bedöma 

huruvida mina tolkningar är rimliga eller inte. 

 Resultaten visar att boken Religionskunskap (1967) bäst speglar bakgrunden och 

det rådande samhället till den latinamerikanska befrielseteologin med både text och bild. 

Att inte denna teologi tas upp i denna lärobok, beror på att läroboken var skriven året 

innan den latinamerikanska befrielseteologin föddes (år 1968). 

 Båda läroböckerna; Vad är religion?(1989) och Religionskunskap för gymnasiet A 

och B kurs (1999), beskriver bakgrunden och nämner den latinamerikanska 

befrielseteologin, dock skiljer sig beskrivningen av denna teologi lite åt mellan 

läroböckerna. 
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 Alla läroböcker som nämner den latinamerikanska befrielseteologin, beskriver 

denna på ett objektivt och sakligt sätt. Det som skiljer beskrivningarna åt är mängden 

skriven text och läroböckernas bilder. 

 De två nyaste böckerna; Religionskunskap för gymnasiet kurs B (2003) och 

Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009), nämner inte den latinamerikanska 

befrielseteologin vid namn, men genom min kunskap om denna teologi så har jag 

kunnat tolka att de indirekt beskriver dess bakgrund. Dessutom har läroboken 

Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009) samma författare som läroboken 

Religionskunskap för gymnasiet A och B kurs (1999). I den senare läroboken nämner 

inte författaren denna teologi vid namn. I detta fall stämmer inte Härenstams (2006b) 

resonemang om att det är svårt att skriva en lärobok på grund av det begränsade 

utrymmet. Eftersom författaren av läroböckerna i stort sett beskrivit samma sak i båda 

böckerna, men valt att inte skriva ut teologins namn i den senast skrivna av dem.  

 Vid en första anblick av läroböckerna Religionskunskap för gymnasiet kurs B 

(2003) och Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2009), kan det se ut som den 

latinamerikanska befrielseteologin har fallit bort, men vid min analys såg jag att inte 

detta var fallet. Saknas kunskap inom ämnet och genom att inte kunna tillämpa de rätta 

analysverktyg som krävs för bedömning av läroböcker, kan det se ut som den 

latinamerikanska befrielseteologin har fallit bort. Detta resultat stämmer överens med 

Carsson & von Brömsens (2011) argument om att när läraren får en större medvetenhet 

om textens historiska och diskursiva arv kan denne också inta ett annorlunda perspektiv 

och i större utsträckning problematisera texterna.  

 Min studie har handlat om hur och om den latinamerikanska befrielseteologin har 

presenterats i fem läroböcker. Min slutsats av studien är att den latinamerikanska 

befrielseteologin presenteras i alla läroböckerna, men inte nämns vid namn i de två 

senast skrivna. Detta ger uppslag till vidare intressant forskning om eller inte lärarna har 

uppmärksammat denna problematik i huruvida vid användning av andra lärobokstexter.   
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