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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att belysa bristen av information om fornskandinavisk religion i 

religionskunskapsläromedel. Utifrån denna brist ger jag ett exempel på hur ett kapitel 

som behandlar fornskandinavisk religion i ett läromedel kan se ut. 

Arbetet är uppdelat i två delar, en uppsatsdel och ett praxisnära arbete, det 

kompletterande kapitlet. 

Studien som utförs i denna uppsats är en litteraturanalys där avsnitt om den 

fornskandinaviska religionen i tre olika läromedel ämnade för religionskunskap jämförs. 

Studien visar att de böcker som behandlar fornskandinavisk religion tar upp det ytterst 

ytligt och ofta felaktigt. 

Utifrån den ovannämnda studien skapar jag det kompletterande kapitlet. Kapitlet 

tar upp det som dessa böcker saknar, men innehåller även delar av befintliga kapitel 

som jag anser att har behandlats bra i böckerna. 
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1.Inledning 

Tor, Oden, Freja och Loke. Det är namn som många har hört, många kan också säga 

varifrån dessa namn kommer. De är namnen på några av de mest kända gudarna som 

återfinns i den fornskandinaviska religionen. Dock brister mångas kunskaper om ämnet 

utöver de fyra namnen, vilka var de och vad var deras roller? Den fornskandinaviska 

religionen är en stor del av vårt förflutna och har påverkat hur vårt samhälle har 

utvecklats till det samhälle som vi lever i idag. Det är ingen underdrift att säga att 

fornskandinavisk religion behandlas väldigt lite i den moderna religionsundervisningen. 

Kunskaperna kring vad denna religion var och vilken betydelse den har haft genom 

tiderna - både som dominant religion och senare som folktro – är minst sagt bristande. 

Jag är uppväxt i Hälsingland, ett landskap där gamla vanor lever kvar länge, 

”gamla vanor” kan vara allt ifrån recept till religion. I Hälsingland har folktron 

fortfarande ett starkt grepp. Folktron har haft en ständig närvaro i min uppväxt. Jag blev 

alltid tillsagd att inte göra vissa saker som skulle kunna reta upp de olika väsendena som 

fanns på gården där vi bodde. 

Folktrons ständiga närvaro utvecklades senare till ett intresse för mig, vilka är 

dessa väsen? Vad kan de göra? Finns dem överhuvudtaget? Mitt intresse för de historier 

som min mor och min mormor berättade för mig gick utvecklades senare till ett intresse 

för religion. Till en början var jag dock inte intresserad alls av världsreligionerna, det 

var istället de hedniska fornreligionerna som hägrade mig med färgstarka karaktärer 

som Oden och Tor, men även Zeus och Heracles. Men, under religionskunskapen i 

skolan blev jag alltid lika besviken på att dessa gudar nästan aldrig kom på tal. Det här 

är starten till hur jag har hamnat där jag hamnat och gör det jag gör idag.  

Som nämnt ovan, grundar sig mitt val av ämne i att jag ville se mer av 

fornskandinavisk religion i religionsundervisningen. Men också en frustration över att 

läromedelsförfattare aktivt väljer att inte ta med fornskandinavisk religion i sina böcker, 

istället väljer dessa författare att ta upp grupper som Dragon Rouge som knappt har 

några anhängare och inte heller har haft någon större inverkan på vårt samhälle. 

Denna uppsats behandlar den kunskapsbrist som finns gällande fornskandinavisk 

religion. Jag har undersökt några läromedel som finns för att se vilken plats den 

fornskandinaviska religionen har i dessa och vad som behandlas i dem. Ett 

kompletterande kapitel till dessa läromedel har även utformats.  
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Den fornskandinaviska religionen är uppsatsens utgångspunkt. Med 

fornskandinavisk religion menas här den religion som utövades i det förkristna 

Skandinavien, tron på asarna och vanerna som de gudar som skapade och styrde världen 

och människan. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa bristen av information om fornskandinavisk religion i 

religionskunskapsläromedel. Utifrån denna brist ger jag ett exempel på hur ett kapitel 

som behandlar fornskandinavisk religion i ett läromedel kan se ut. 

De frågor som används för att uppnå syftet är: 

• Hur kan man tolka avsaknaden av fornskandinavisk religion i de valda 

läromedlen? 

• Hur kan man implementera den fornskandinaviska religionen i undervisningen? 

• Hur skulle ett kapitel om fornskandinavisk religion i läromedlen kunna se ut?  

 

1.2 Disposition 

Arbetet är indelat i två delar, en uppsatsdel och ett praxisnära arbete. Uppsatsdelen är 

den analyserande delen som behandlar de olika läromedlen. I denna del kommer 

läromedlen att jämföras med varandra för att se vilka läromedel som behandlar vad, 

men även om den fakta som läromedlen presenterar om fornskandinavisk religion är 

korrekt. 

Uppsatsdelen är uppdelad i tre olika delar. Den första delen är den inledande 

delen. Denna del behandlar syftet och frågeställningen, valet av material och metod 

samt den tidigare forskningen och de teoretiska perspektiv som har valts för arbetet. 

Uppsatsens andra del behandlar de tre valda läromedlen och innehåller en analys av 

dessa. Uppsatsens tredje och sista del behandlar det resultat som kommit av denna 

uppsats, men även det praxisnära arbetet. Denna del innehåller även en slutdiskussion. 

Den andra delen är det praxisnära arbete som även är en del av svaret på min 

andra frågeställning. Det praxisnära arbetet är ett kapitel om fornskandinavisk religion 

som skulle kunna återfinnas i ett läromedel. 

 

1.3 Vikten av fornskandinavisk religion i undervisningen 
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För att få en bättre förståelse för den tidigare nämnda kunskapsbristen görs i denna 

uppsats en jämförelse mellan tre olika religionskunskapsläromedel, där målet är att 

belysa en eventuell brist på information om just den fornskandinaviska religionen. 

Innan läromedlen analyseras måste det klargöras om överhuvudtaget finns plats för den 

fornskandinaviska religionen i den moderna undervisningen: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna 

samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska 

eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 

traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i 

samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social 

sammanhållning och som orsak till segregation. (Skolverket, 2010) 

Skolverket skriver i kursplanen för religionskunskap på grundskolan att ett av 

religionskunskapens många syften är att undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll 

religioner kan spela i samhället för att främja social sammanhållning (Skolverket, 

2010). Jag vill här lägga tonvikten på två fraser ”vilken roll religioner kan spela i 

samhället” och ”främja social sammanhållning”. Dessa fraser insinuerar att eleverna ska 

få möjligheten att ta del av majoriteten av de religioner och livsåskådningar som finns i 

vårt samhälle. För att uppnå det syfte som kursplanen lägger fram är det väldigt mycket 

som måste behandlas, man inser snabbt att det är vissa områden som måste prioriteras 

bort. Problemet blir då, vad är det som måste bort? 

Det som kallas för ”de fem världsreligionerna”, kristendom, judendom, islam, 

hinduism och buddhism nämns i kursplanen och måste också behandlas relativt 

djupgående. Detsamma gäller för frågor om identitet, livsfrågor och etik. Kursplanen 

nämner även nya religiösa rörelser, nyreligiositet, privatreligiositet samt sekulära 

livsåskådningar (Skolverket, 2010). Ämnet blir genast väldigt brett och det blir upp till 

läraren att bestämma vad som skall tas upp och inte. Då tidsramen för ämnet är liten 

samt att läraren mest troligt har ett annat ämne att planera och genomföra undervisning 

inom, är det inte konstigt att tänka sig att läraren väljer att utgå ifrån och förlita sig på 

läromedlen som finns till hands. Således kan man argumentera för att det i det slutliga 

ledet ligger hos läroboksförfattarna att se till att det finns tillräckligt mycket information 

om tillräckligt många olika religioner, nya religiösa rörelser och livsåskådningar för 

lärarna att välja mellan. 
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Det problem som denna uppsats belyser är att det syfte som kursplanen lägger 

fram inte nås på grund av att läromedlens innehåll är otillräckligt. Problemet begränsar 

sig dock inte endast till religionsundervisningen. Utan är även ett problem på en större 

skala då avsaknaden av fornskandinavisk religion i grundskolan såväl som i gymnasiet 

kan ses som en sorts historierevisionism, att vissa delar av historien inte behandlas, eller 

behandlas inkorrekt (National encyklopedin, u.å.). För arbetets syfte har jag valt att 

lägga mitt fokus på fornskandinavisk religion, då jag anser att det är ett område som 

fyller båda målen som jag presenterade ovan: ”vilken roll religioner kan spela i 

samhället” och ”främja social sammanhållning”.  

Bevis på att den fornskandinaviska religionen har spelat stor roll för det svenska 

samhället finns här och var, såsom i ortnamn. Några exempel på ortnamn är: Torsåker 

(efter åskguden Tor), Närsta och Närtuna (efter havsguden Njord), Frösåkerm Frösvi 

och Fröslunda (efter fruktbarhetsguden Frey) (Ström, 1985).  

Ett av de största bevisen på den fornskandinaviska religionens betydelse är 

julfirandet. Med ordet jul kommer många olika tankar, ofta kopplade till kristendomen 

med Jesu födelse och olika helgon och händelser. Det finns en anledning till att det 

heter christmas på engelska och jul på svenska. Det beror på att det svenska julfirandet 

kan dateras tillbaka till vikingatiden och vad som då hette ylir, vilket senare blev jul 

(Näsström, 2006, s. 219). Ylir var, under vikingatiden, långt ifrån det julfirande vi har i 

dagens moderna samhälle. Under vikingatiden var ylir en hyllning till Oden, Tor, Frey 

och Njord, det hörde till firandet att man skålade rituellt i öl och åt rikligt med mat 

(Näsström, 2006 s. 219). Julen var då, precis som nu, en högtid då släkt och vänner 

samlades. Under vikingatiden räknades även de döda in i denna gemenskap, och det var 

vanligt att man dukade vid matbordet även för dem. Den 25 december kallades av 

vikingarna för ”mördarnas natt”, under denna natt gjorde man iordning hemmet för att 

olika gudar skulle komma och smaka av husets mat och i gengäld hjälpa till med nästa 

års skörd (Näsström, 2006, s.220). Vid religionsskiftet blir det många tvister kring den 

fornskandinaviska religionens julfirande och det kristna julfirandet, det slutar dock i att 

de icke-kristna får behålla sina högtider men fylla dem med kristet innehåll. Därför kan 

vi fortfarande se olika fornskandinaviska högtider i den kristna festkalendern än idag 

(Näsström 2006, s.222). 
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1.4 Material och metod 

Här presenteras det material som har använts till alla de olika delarna av uppsatsen, 

även vilken metod utgår ifrån gällande analysen som görs på läromedlen. Samt hur det 

praxisnära arbetet har gått till. 

 

1.4.1 Material 

Materialet som används för uppsatsens undersökning är läromedel inom 

religionskunskap. Jag har valt att titta på tre olika böcker av olika författare för att ta 

reda på: finns fornskandinavisk religion representerat? Om så är fallet, vilken rubrik 

faller det under och vad är det som författarna väljer att ta upp gällande 

fornskandinavisk religion? 

De tre läromedelsböckerna jag har valt att titta på är:  

• Ring, Börge. Religion och sammanhang 1 och 2, 2014 

• Rundblom, Gunilla & Berg, Leif. Religion 1&2 - Liv och mening, 2014 

• Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Utkik 7–9 religion, 2014 

 

I det föreliggande arbetet är dessa tre läroböcker representativa och generaliserande för 

majoriteten av de läromedel som finns inom religionskunskapsämnet. Det är även den 

fakta som kan återfinnas, eller inte återfinnas, i dessa läromedel som jag har byggt mitt 

praxisnära arbete på. 

Bristen av den fornskandinaviska religionen i läromedlen är varierande och 

merparten av kritiken bör även riktas mot vad som faktiskt tas upp i dessa läromedel. 

När fornskandinavisk religion väl tas upp är det ofta kort och ytligt, det förekommer 

även ett antal misstag som leder till att avsnittet blir näst intill värdelöst.  

Avgränsningen av läromedel har gjorts då det är relativt svårt att få tag på 

läromedel då många återförsäljare endast vänder sig mot skolor. Avgränsningen är till 

viss del även baserad på den tidsram som det föreliggande arbetet måste finna sig inom. 

Trots dessa avgränsningar blev urvalet godtagbart, böckerna är publicerade i närtid till 

varandra vilket innebär att det inte har skett någon större ändring i läroplanen mellan 

böckernas publiceringar. I och med att böckerna är ämnade för olika årskurser ser vi 

också hur den fornskandinaviska religionen behandlas utifrån vilken årskurs boken är 

ämnad för. 
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Styrdokumenten och läroplanens regler för vilka religioner som måste tas upp i 

undervisningen, förutom världsreligionerna, är relativt luddiga (Skolverket, 2010). 

Vilket innebär att valet av vilka övriga religioner som kan tas upp ofta ligger hos 

religionsläraren. Det är därför jag bedömer bristen på djup i läromedlen som ett stort 

misstag. Finns det inte tillräckligt mycket fakta eller material i läromedlen kan det vara 

ett incitament för läraren att inte välja just det avsnittet. Det gäller inte bara 

fornskandinavisk religion utan även avsnitt om andra religioner. Dessa brister diskuteras 

djupare senare i uppsatsen. 

 

1.4.2 Material till det praxisnära arbetet 

Religionsvetaren Folke Ströms Nordisk hedendom – tro och sed i förkristen tid 

betraktas av många som ett klassiskt verk inom litteratur som behandlar 

fornskandinavisk religion. Det är av denna anledning denna bok har använts. 

Ströms bok är den första av sitt slag, den äldre litteraturen har lagt sitt fokus på 

myterna och den så kallade gudaläran. Ström menar att denna kunskap är viktigt men är 

långt ifrån allt och att det saknas en helhetsbild av det religiösa livet under förkristen 

tid. Vidare syftar Ström på vikten av det religiösa livet, då det inte endast var en stor del 

av den enskilda människans identitet och vardag utan för hela samhället (Ström 1985, s. 

1). 

Ström (1985) behandlar den fornskandinaviska religionen från början till slut, från 

sina rötter i stenåldern till sin uppfattade undergång. För uppsatsens syfte fungerar 

Ströms bok som en grund att stå på, då den har fungerat som ett tolkningsverktyg för att 

förstå hur den fornskandinaviska religionen fungerade i det samtida samhället. Men 

även för att förstå den kultkontinuitet som lever vidare idag med organisationer som 

Forn sed och Nordisk sed. 

Religionshistorikern Britt-Mari Näsströms bok Fornskandinavisk religion – en 

grundbok har varit till stor hjälp för att faktagranska läromedlen. Det viktigaste som jag 

har hämtat från Näsströms verk är begreppet ”fornskandinavisk religion”. Näsström 

(2002) klargör tidigt i boken vikten av begreppet: ”Fornskandinavisk religion är ett 

begrepp som myntats av professorn i religionshistoria vid Uppsala universitet, Anders 

Hultgård. Uttryck som fornnordisk religion eller norrön religion är allt för flytande, 
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medan fornskandinavisk religion utgör en avgränsning mot samernas förkristna religion 

och den finskugriska religionen, som bör behandlas för sig” (Näsström, 2002, s. 11). 

Näsströms bok är också viktig för det praxisnära arbetet som görs i samband med 

denna uppsats. Mycket av den fakta som berör den fornskandinaviska religionen 

kommer att hämtas från Näsström, till exempel fakta om skapelsemyten, ragnarök, 

Pantheon och fakta och tankar kring blot under vikingatiden. 

Utöver den ovannämnda litteraturen har jag även använt mig av bilder från Store 

Norske Leksikons. Dessa bilder är främst olika målningar av gudar som jag har använt 

mig av i det praxisnära arbetet. Jag har även haft kontakt med en medlem i Forn sed. 

Denna medlem har gett mig tillåtelse att använda många av hans egna avbildningar (se 

bilaga 1, s. 2, 14, 23, 25). Jag valde att ta med medlemmens bilder då jag ansåg att 

bilderna skulle få mer mening om de är tagna av någon som aktivt praktiserar 

fornskandinavisk religion. 

 

1.4.3 Metod 

Den metod som jag har valt att använda mig av är en form av litteraturanalys. Enligt 

Adolphus (2009) har en litteraturanalys två huvudsyften, att visa det aktuella 

kunskapsläget inom ett specifikt fällt och att ge en grund till en författares forskning. 

Fokus kommer att ligga på det förstnämnda för att belysa den förväntade 

kunskapsbristen i läromedlen. 

Min litteraturanalys består främst av jämförandet av olika läromedel för att se hur 

mycket, om något alls, fornskandinavisk religion tas upp. Jämförelsen av de tre 

läromedlen genomfördes genom att först se om den fornskandinaviska religionen 

förekommer över huvud taget, i vilken utsträckning, hur stor plats det fick ta, samt om 

det som står är korrekt. Jag har även använt mig av styrdokument och läroplanen Gy11 

för att se om det överhuvudtaget finns någon plats för fornskandinavisk religion i 

undervisningen.  

Utöver denna analys har jag gjort ett praxisnära arbete som består av ett 

kompletterande kapitel som behandlar fornskandinavisk religion. I denna del har jag 

främst att använt mig av tidigare forskning för att se till att få rätt fakta, men även 

styrdokument och läroplanen för att se till att det fyller syftet ”undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper 
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om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det 

gäller dessa.” samt, ”undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som 

präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt 

ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat 

av mångfald.” som står i styrdokumentet för religionskunskap.  

Syftet med det kompletterande kapitlet är att visa på vad som, i min mening, bör 

finnas med i läromedlen. Jag vill dock påpeka att det inte endast är upp till läromedlen 

att ta upp ämnet utan även lärarna då det slutligen ligger hos dem att forma 

undervisningen. 

Då fornskandinavisk religion inte ordagrant nämns i styrdokumentet kan det vid 

första anblick se svårt ut att implementera fornskandinavisk religion i 

religionsundervisningen. Därför har jag här valt att tolka styrdokumentets formuleringar 

mer öppet. Följande citat är direkt taget från styrdokumentet: ”Undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper 

om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det 

gäller dessa.” (Skolverket, 2010). Jag väljer, utifrån detta, att tolka ”religioner” som alla 

religioner, inte bara de fem världsreligionerna. 

Vidare i styrdokumentet står det att:  

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner 

och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och 

analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. 

(Skolverket 2010) 

Detta är ett av de problem som Wästerlund (2006) belyser i sitt arbete om, vad hon 

kallar för neopaganer, människors ovilja och bristande intresse för att diskutera och 

kanske till och med acceptera att vissa troende människor inte faller in under de 

normativa världsreligionerna (Wästerlund, 2006, s.40). Därför anser jag att 

fornskandinavisk religion utan några problem kan läggas in även under denna del av 

styrdokumentet. 

Styrdokumentet nämner även religionskunskapsämnets tvärvetenskapliga karaktär 

(Skolverket, 2010). Vilket kan tolkas som att ämnesöverskridande arbeten inom skolan, 

till exempel mellan historieundervisning och religionsundervisning, är något som borde 

uppmuntras. Genom att implementera mer fornskandinavisk religion i 
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religionsundervisningen öppnas ännu en del upp för just ämnesöverskridande arbete. Ett 

exempel är när historieundervisningen behandlar vikingatiden kan den religiösa delen 

behandlas i religionsundervisningen, och den samhälleliga delen behandlas i 

historieundervisningen. 

Det praxisnära arbetet består av åtta rubriker som var och en behandlar en varsin 

del av den fornskandinaviska religionen. Dessa rubriker har valts och formulerats 

utifrån vad jag anser är viktigt att ha med i läroböckerna, men även utifrån vad som inte 

finns med i tre läroböckerna som nämnts ovan. 

 

Innehållsförteckningen i det praxisnära arbetet ser ut såhär: 

 

1. Introduktion 

1.1. Fornskandinavisk religion eller asatro 

2. Gudar och gudinnor 

2.1. Asar 

2.2. Vaner  

2.3. Dödsriken 

3. Början och slutet 

3.1. Midgård, Ask och Embla – Skapelsemyten 

3.2. Ragnarök, gudarnas öde – jorden blir född på nytt 

4. Fornskandinavisk religion idag 

4.1. Forn sen 

5. Ritualer 

5.1. Ritualer över tid – kultkuntinuitet 

6. Fornskandinavisk religion i populärkultur 

6.1. Film och TV 

6.2. Tv- och datorspel 

7. Litteraturtips 

8. Bildregister 

 

Dessa rubriker är, som nämnt ovan, utvalda och formulerade utifrån vad de valda 

läromedlen har var valt att ta upp samt vad de har missat. Tanken är här att skapa en 
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sorts tematisk indelning i dispositionen där introduktionen är den del där kapitlet tar 

fart, rubriken ”Gudar och gudinnor” samt ”början och slutet” blir den del som dyker lite 

djupare i de myter som finns och de tre sista rubrikerna blir en återkoppling till dagens 

samhälle. 

Intervjuer med lärare hade också varit intressant för att en uppfattning av deras 

erfarenhet av undervisning i fornskandinavisk religion, men med tanke på uppsatsens 

syfte att analysera läromedel och uppsatsens omfång valdes denna metod bort.  

 

1.4.4 Problem under studien 

En stor svårighet under arbetets gång har varit att försöka sålla bland fakta. Vad är mer 

eller mindre viktigt att ha med? -Väljer jag bort för mycket kommer jag falla i samma 

fallgrop som läroböckerna har gjort och ha alldeles för lite fakta. Det har även varit 

svårt att välja vilka berättelser som ska vara med, men även vilka attribut som de olika 

gudarna har. Jag har främst hämtat min fakta från Ström (1985) och Näsström (2002), 

problemet har dock varit att de ibland har olika syner på vad gudarna hade för attribut. 

Vilket kan bero på ett antal olika saker, bland andra att de har tolkat källmaterialen på 

olika sätt. Man kan också tänka sig att det Näsström (2006) skriver är en påbyggnad på 

Ströms (1985) arbete, som var det första i sitt slag, då Näsström (2006) nämner Ström 

(1985) i sitt förord. 

 För att lösa två problem på en gång valde jag att endast nämna de attribut som 

båda författarna nämner, det enda undantag som sker är gällande Odens attribut. Bland 

Odens olika attribut kan man bläddra länge för att försöka fundera ut vad som är de 

viktigaste, jag valde tillslut att försöka få med lite av varje. Både hans fysiska attribut, 

såsom att Oden saknar ett öga, och några av hans olika namn och anledningarna till 

dessa namn. En annan gud som kändes relativt svår att skapa en bild av var Loke, en 

gud som inte borde hoppas över i en genomgång av fornskandinavisk religion då han 

spelar en väldigt stor roll och de myter som berättas om asarna och vanerna. Men är 

även en gud som spelar en väldigt stor roll i myten om ragnarök.  

Loke var svår av den anledningen att för att verkligen få läsaren att först hur han 

var som gud måste man berätta en historia, och då blir problemet att välja vilken av alla 

historier som ska berättas. Jag valde tillslut den om byggmästaren som slutar i Sleipners 

födelse då jag anser att den fångar in Lokes personlighet och hans förkärlek till upptåg 
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och kaos, men även hans känsla för rättvisa och plikt. Samt att hans upptåg nästan aldrig 

lönar sig för honom själv eller de runt omkring honom. 

För att få rätt fakta om den skapelsemyt som är den mest korrekta har jag även där 

varit tvungen att ta med det som Ström (1985) och Näsström (2006) var eniga om, det 

som skiljer deras skildringar är detaljerna kring jätten Ymer och urkon Audhumbla. 

Dessa skillnader finns främst i deras val av formulering, Ström (1985) väljer till 

exempel att skriva att Lif och Liftrase föds ur Ymers armhåla när han svettas medan 

Näsström (2006) inte nämner svetten alls. Även här kan denna skillnad bero på att de 

tolkar källorna på olika vis. Dock blir inte denna detalj något större problem här, men 

jag kan se hur det kan skapa ett problem vid djupare studier inom området. 

Jag stötte även på problem när jag kom till de två sista rubrikerna i det praxisnära 

arbetet: Film och TV och TV- och datorspel. Jag insåg även att ett stort problem var att 

jag inte kunde använda mig av några bilder då alla officiella bilder som är kopplade till 

de verken som jag valt är upphovsskyddade. Jag hade även samma problem här som 

med det tidigare, det finns otroligt många filmer och spel som är influerade av den 

fornskandinaviska religionen. Jag valde tillslut att hålla innehållet under dessa rubriker 

korta och istället lägga in en diskussionsfråga som täcker upp det jag skulle vilja 

diskutera under de rubrikerna (se bilaga 1, s. 27). 

 

1.5 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som har varit relevant för arbetets syfte, men även den forskning 

som jag stödjer mina egna slutsatser i presenteras nedan. 

Ett relevant arbete för denna uppsats är Lizette Wästerlunds (2006) Neopagan i 

Sverige, en fenomenologisk studie kring religiös identitet hos svenska neopaganer på 

2000-talet, som behandlar neopaganism i dagens samhälle, hur neopaganer identifierar 

sig själva i dagens samhällskontext. 

Wästerlund (2006) intervjuat fem olika ”neopaganer” för att se hur de identifierar 

sig och sin religiositet. Wästerlund använder sig av begreppet ”neopaganer” som ett 

paraplybegrepp för att underlätta skrivprocessen såväl som läsningen. Wästerlund 

använder dock personens alias när hon skriver om dem direkt, hon använder inte 

neopagan för att beskriva någon. 
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Wästerlund använder sig av en rad intressanta teorier för att analysera de svar 

hennes informanter ger. Bland andra använder hon sig av Clifford Geertz och hans 

definition av religion som ett kulturellt system är en av de viktigaste faktorerna som 

formar en människas identitet, samt för att kunna förstå sin egen och andras identiteter. 

Även en del av Richard Jenkins teori om social identitet används flitigt i Wästerlunds 

tolkningsarbete. Jenkins teori om social identitet bygger på att människan inte bara har 

en identitet, utan flera identiteter som varierar beroende på var, när, hur och med vilka 

vi befinner oss med. Ytterligare en del av Jenkins teori som Wästerlund använder sig av 

är tankarna om den interna och externa dialekter som råder, och måste råda, mellan 

självet och ”de andra” ifråga om identitetsskapande. Begreppet ”de andra” förklaras 

som de vars åsikter om en persons identitet påverkar den personens identitet 

(Wästerlund, 2006, s. 15). Jenkins menar att en människas identitet skapas i mötet av 

den interna självbilden och den externa uppfattningen av en själv. Denna teori använder 

Wästerlund sig flitigt av när hon diskuterar svaren på intervjuerna. 

Wästerlund (2006) skriver om neopaganernas vilja att visa respekt för 

omgivningen när det kommer till att diskutera sin egen religion. Wästerlunds 

informanter menar att de ofta är väldigt försiktiga med att diskutera sin religiösa 

tillhörighet då de ofta anser att omgivningen inte är tillräckligt mottagliga för den 

informationen (Wästerlund, 2006, s.43). Viktigt att komma ihåg med Wästerlunds 

arbete är att hennes informanter inte representerar alla neopaganer i Sverige, men, deras 

åsikter fungerar generaliserande till en viss grad. Det är inte helt orimligt att tänka sig 

att det är flera neopaganer som finner det jobbigt att inte öppet kunna diskutera sin 

religion, som en kristen, en jude, eller muslim kan göra.  

Precis som Wästerlund (2006) behandlar även Andersson Fremén (2020) religiös 

identitet i den svenska skolan i sitt arbete– Muslimska flickor i den svenska skolan: 

möjligheter och utmaningar med religiös identitet. I detta arbete skriver Andersson 

Fremén (2020) att de flickor som hon intervjuat anser det vara problematiskt att ha en 

icke-kristen religiös identitet, då deras religiösa handlingar inte faller inom ramen för 

skolans verksamhet (Andersson Fremén, 2020, s. 16). 

 Ett arbete som följer ett liknande tema som både Andersson Fremén (2020) och 

Wästerlund (2006) är Lewis (2017) arbete Social identitet i religiösa ritualer – en 

observationsstudie om ritualer och dess symbolers betydelse för social identitet. Lewis 



 

14 

 

 

(2017) lägger dock sitt fokus på nordirländska protestanters symboler och ritualer. 

Lewis menar att dessa symboler och ritualer har en signifikant betydelse i att stärka den 

sociala identiteten (Lewis, 2017, s. 30). Denna slutsats når Lewis (2017) genom att 

tillämpa en strukturell ritualiseringsteori som hjälper honom att se hur vida den 

observerade ritualen fyller någon vikt för att stärka den religiösa identiteten, samt social 

identitetsteori. Utifrån både Lewis (2017) och Andersson Freméns (2020) slutsatser är 

det inte orimligt att anta att detsamma går att applicera till de som praktiserar 

fornskandinavisk religion idag. 

I sitt arbete Från träldom till trafficking – Framställning av slaveri i ett urval av 

historieläroböcker för grundskolans senare del om hur slaveri behandlas i läromedel 

ämnade för historieämnet når Gunnarsson (2018) en liknande slutsats som det 

föreliggande arbetet gör. Nämligen att den information som ges till läsaren är alldeles 

för platt (Gunnarsson, 2018, s. 32). Denna slutsats grundar Gunnarsson i de valda 

läromedlens brist på problematisering kring slaveriets uppkomst. 

Thorsjö (2015) går i sitt arbete Den inhemska andra – Svenska prästers bilder av 

samer från 1600-talets mission till den så kallade Lappmarken, i liknande tankar som 

Gunnarsson (2018). Thorsjö (2015) vill i sitt arbete redogöra för den bild som 1600-

talets präster vill förmedla om samerna. Resultatet som nås blir således att de svenska 

prästerna förespråkar en skarp orientalistisk synvinkel där svenskarna är överlägsen 

samerna (Thorsjö, 2015, s. 41). Samtidigt menar Thorsjö (2015) att prästerna påpekar 

att samerna kan ”upphöjas” till att bli en del av den svenska befolkningen genom att 

acceptera den kristna guden (Thorsjö, 2015, s. 41). Detta är den sortens historiebruk 

som Gunnarsson (2018) diskuterar i sitt arbete. 

I artikeln The Depiction of Native Americans in Recent (1991-2004) Secondary 

American History Textbooks: How Far Have We Come? Belyser Sanchez (2007) 

samma problem som det föreliggande arbetet gör, dock med fokus på den inhemska 

amerikanska befolkningens kultur och historia. I sin artikel menar Sanchez på att 

majoriteten av de läromedel som undersökts ger en ytterst underväldigande översikt av 

den inhemska amerikanska befolkningen (Sanchez, 2007, s. 311). Sanchez beskriver 

innehållet som brett och tunt med överförklarande text och bristande ordförråd 

(Sanchez, 2007, s. 311). Sanchez syftar på att detta måste motverkas omedelbart då om 
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det tillåts att fortsätta kommer det ledare till vidare historiska och kulturella 

felaktigheter (Sanchez, 2007, s. 311). 

I artikeln Pre-service teachers’ pedagogical relationships and experiences of 

embedding Indigenous Australian knowledge in teaching practicum Hart et al. 

diskuteras hur vida inhemska kunskapssystem ska få ta plats i läroplanen (Hart et al., 

2012, s. 706). Vidare presenteras olika forskares argument till varför det anses vara ett 

problem. Ett av dessa argument är att om man inte integrerar och blandar inhemska 

kunskapssystem med det normativa västerländska kunskapssystemet stärker man synen 

på den inhemska befolkningen som objekt att lära om, istället för individer som vill lära 

sig (Hart et al., 2012, s. 707) 

Nordgren (2006) skriver i sin avhandling Vems är historien? att man i 

läroplanskommitténs förarbete inför 1994 år läroplaner resonerar kring vikten av att ha 

kulturarv i läroplanen (Nordgren, 2006, s. 173). Här menar Nordgren (2006) att en 

förankring i ett eget kulturarv är förutsättning för att elever skall kunna förstå och 

respektera folk från andra kulturer, men även för att de själv ska känna sig trygga i ett 

allt mer multikulturellt samhälle (Nordgren, 2006, s. 173). 

 

1.6 Teoretiskt perspektiv 

Här presenteras de teoretiska perspektiv som jag har utgått från under arbetets gång. 

Till att börja med vill jag återigen ta upp Kenneth Nordgrens (2006) bok Vems är 

historien? som, förutom det som nämndes under tidigare forskning, även presenterar sin 

tolkning av historiemedvetande. Nordgren skriver ” […] människans sätt att orientera 

sig i tillvaron genom att förse sig själv (nuet) med en förflutenhet och en framtid.” 

(Nordgren, 2006, s. 15). För att exemplifiera detta ovan väljer Nordgren ett utdrag ur 

Odysséen där Odysseus och hans män blir kvar på en ö under en längre tid. När 

Odysseus finner att hans män vara fast i nuet befarar han att de inte längre minns 

hemmet, och om hans män inte längre minns hemmet kommer själva drivkraften för att 

fortsätta resan förloras (Nordgren, 2006, s. 14–15). 

Det Nordgren (2006) vill nå med denna passage är hur Homeros har centrerat 

förlusten av tidsuppfattningen, eller som Nordgren kallar det ”den meningsfulla tiden”. 

Vidare skriver Nordgren att den som saknar tidsuppfattning saknar även förmågan att ge 

samtiden mening, berövas sitt förstånd, identitet och handlingskraft. 
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Definitionen av historiemedvetande råder det egentligen ingen riktig konsensus 

om mellan forskare, dock har jag valt att använda mig av Nordgrens tolkning av 

begreppet då det är den tolkning som passar bäst för de argument som jag för mot de 

läroböcker som jämförs. Nordgrens tolkning av begreppet utgår ifrån att först belysa 

utgångspunkterna i begreppen ”historia” och ”medvetenhet”. Nordgren påpekar också 

att när två begrepp som är så omdiskuterade som dessa sammanfogas är 

tolkningsbredden inte något att förvånas över (Nordgren, 2006, s. 15). Med begreppet 

historia avses alla berättelser från det förflutna som finns i människors medvetande, och 

begränsas inte till det som klassas som vetenskap eller vetande som kommit genom 

formell utbildning. Historiebegreppet innefattar också individuella, folkliga, mediala, 

konstnärliga och politiska berättelser som ge vardagen mening (Nordgren, 2006, s. 15–

16). Med medvetande avser Nordgren människans kognitiva och emotiva 

föreställningar, han belyser även avgränsningsproblematiken som uppstår och ställer 

frågan ”hur medveten måste man vara för att ha ett historiemedvetande?” (Nordgren, 

2006, s. 16). För att snabbt svara på denna fråga hänvisar Nordgren till tidigare 

forskning som varnar för att en snäv tolkning lägger sin tonvikt på det reflekterande och 

självmedvetna, och missar då de icke-institutionella, icke-reflekterande vardagliga och 

diffusa formerna av historiskt tänkande. Historiemedvetande är inte samma sak som 

sakkunskap eller historiesyn, utan det innebär även impulsiva och impressionistiska 

tolkningar (Nordgren, 2006, s. 16). 

Historiemedvetandets kärna är: för att förstå det som händer här och nu måste vi 

förstå vad som har hänt. För att förstå varför en person, en grupp eller till och med en 

stat handlar på ett speciellt vis måste vi förstå vad som har hänt innan och därmed lett 

till deras handling. 

Nordgren presenterar även begreppet historiebruk, vilket också är ett viktigt 

begrepp att definiera. Begreppet historiebruk kan enkelt beskrivas som användningen av 

historian, ett verktyg för att tillfredsställa behov och skapa ny historia (Nordgren, 2006, 

s. 20).  Eller ännu enklare: vinnarna skriver historien och förlorarna skriver om den 

(Nordgren, 2006, s. 27). För det föreliggande arbetet innebär historiebruk 

läroboksförfattarnas val att inte ha med, eller att ha med ytterst lite av den 

fornskandinaviska religionen. Genom att välja att inte behandla denna del av historien 

med liknande djup som resten av religionerna använder sig författarna historien för att 
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förminska den fornskandinaviska religionens betydelse, inte bara för det samtida 

samhället men även det moderna samhället som vi lever i idag. 

Det är även av yttersta vikt att definiera begreppet revisionism såväl som 

historierevisionism. Enligt NE (u.å.) är den generella definitionen av revisionism ” […] 

avvikelser från vedertagna uppfattningar […] ” (Nationalencyklopedin, u.å.). Vilket 

innebär påståenden som avviker från det, som enligt allmänheten, är vedertagna 

uppfattningar. Det är denna definition av revisionism som jag har valt att använda mig 

av. 

Nationalencyklopedins definition fungerar också som en definition på 

historierevisionism, att man ifrågasätter vedertagen historia. Nordgren (2006) tar upp ett 

exempel på vad historierevisionism kan innebära då han behandlar det syrisk-kristna 

folkmordet som ägde rum i början på 1900-talet, där den irakiska staten och de irakiska 

historikerna inte belyste denna tragiska händelse överhuvudtaget (Nordgren, 2006, s. 

105–109). Nordgrens exempel blir revisionism på samma sätt som NE definierar det, 

dock under andra omständigheter. Det vanligaste exemplet som används när man talar 

om revisionism är förintelseförnekelse. I Nordgrens exempel är det inte 

extremistgrupper som ifrågasätter den vedertagna historien och validerade fakta, utan 

personer med validerade fakta och en vedertagen historia som ifrågasätter staten om 

varför denna vedertagna historia inte berättas. Den här gången är det då staten som 

utövar historierevisionism. 

I det här arbetet definieras begreppet historierevisionism som Nordgrens (2006) 

exempel ovan, en sorts historiebruk. Ett sätt att rikta historien för att fylla ett syfte. Här 

är det läroboksförfattarnas val att förminska den fornskandinaviska religionens relevans 

som utgör syftet och således kan klassificeras som historierevisionism. 

Nedan följer en passage ur Wästerlunds (2006) arbete Neopagan i Sverige. 

Wiccanen: Man diskuterar ju inte sådana saker. Men jag menar jag har 

ju haft vissa symboler på mig och sådant där också. Jag menar... De får 

ju gärna fråga, det är ju inte så. Jag menar...  

Lizette: Gör de det?  

Wiccanen: Nej, det har de inte gjort. Men... Jag vet inte. Det känns som 

att det är... på något sätt är fult att prata om folks religion. Att det är 

ungefär som att det är fult att fråga vad de, vad folk ska rösta på... Jag 

tycker bara det är kul och intressant med hur folk upplever världen och 

omgivningen och sitt liv så. Så att jag frågar ju gärna, jag är nyfiken så 

men... Men på något sätt så känns det ändå att det är lite tabu att fråga 
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’Jaha, varför, vad betyder det där? Varför har du det på dig och... varför 

tror du så och...’ Ja... (Wästerlund, 2006, s. 40) 

Citat ovan är från en av Wästerlunds (2006) intervjuer där de diskuterar en av 

informanternas känslor kring allmänhetens inställnings mot religiösa människor. 

Wästerlund tolkar informantens svar som att det finns en brist av tillfällen där 

neopaganerna får sin religiösa identitet ifrågasatt och bekräftad, denna tolkning görs 

utifrån Jenkins teori. Slutsatsen som Wästerlund drar är att denna brist kan leda till 

tvivel på sin egen identitet. När Wästerlund diskuterar kring vad orsakerna kan vara 

nämner hon ” […] att diskussioner kring religiositet idag nästan är tabubelagt och även 

om detta skulle kunna bero på gemene mans osäkerhet på dagens många olika former av 

religiositet eller allmänhetens eventuellt bristande intresse för ämnet […]” (Wästerlund, 

2006, s. 40). Detta något som blir relevant för mig, gemene mans osäkerhet på olika 

former av religiositet och allmänhetens bristande intresse för ämnet. Denna osäkerhet 

och eventuella intressebrist är också något som bör hanteras i religionskunskapen i 

skolan, och som mitt praxisnära arbete förhoppningsvis kommer kunna ta upp om än 

ytligt. 
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2. Tre böcker – en kritisk jämförelse 

I det kommande avsnittet presenteras och analyseras de valda läromedlen i form av en 

jämförelse. Det som analyseras och jämförs är läromedlens avsnitt om fornskandinavisk 

religion, den fakta författarna valt att ha med, samt vilka områden inom den 

fornskandinaviska religionen som presenteras. 

 

2.1 Religion och sammanhang 1 och 2 

I boken Religion och sammanhang kan vi i förorden läsa om vilka tankar som ligger 

bakom läromedlets utformande och varför författaren anser att deras är ett bra val av 

läromedel för religionslärare. I och med att den bok jag har analyserat är den fjärde 

upplagan är de första raderna: ”Religion och sammanhang är sig lik, men några tillägg 

har gjorts för att helt och fullt svara mot riktlinjerna i ämnesplanen” (Ring, 2013), när 

man sedan bläddrar vidare till innehållsförteckningen kan man snabbt hålla med 

författaren. Men, tittar man närmare är det en, för denna studie, central rubrik som 

saknas, fornskandinavisk religion. Den rubrik som kommer ”nära” är den som 

behandlar, det Ring (2013) kallar för naturfolkets religion. Under denna rubrik 

behandlas olika naturreligioner, eller ”traditionella religioner” som författaren också 

kallar dem. Han tar även upp samernas, aboriginernas, och den amerikanska 

urbefolkningens religioner (Ring, 2013, s. 58–74), med ständig koppling till det nutida 

samhället och den samtida kristendomen. 

Författaren har istället för att skriva om den fornskandinaviska religionen valt att 

lägga in ett avsnitt om esoteriska rörelser under rubriken Nya religiösa rörelser. 

Avsnittet är cirka sju sidor långt och behandlar främst satanism men innehåller även ett 

kort avsnitt om den svenskgrundade rörelsen Dragon Rouge som aldrig riktigt tog fart 

(Ring 2013, s. 321–327). För mig är det svårt att förstå varför författaren har valt att 

skriva om denna, relativt, obetydliga rörelse, men helt och hållet välja bort att ens 

nämna fornskandinavisk religion som formade det svenska samhället långt in på 1900-

talet och än idag. Som jag tog upp i inledningen i form av ortnamn och högtider, men 

även genom populärkultur som film, TV- och datorspel och musik. 
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2.2 Utkik 7–9 religion  

Boken Utkik 7–9 religion av Olofsson och Uppström skiljer sig från det första 

läromedlet på två ganska stora sätt, för det första är Utkik 7–9 religion riktat mot 

grundskolan. Men, den stora skillnaden är att Utkik 7–9 religion har valt att ta behandla 

fornskandinavisk religion, under rubriken ”Återskapade religioner” (Olofsson & 

Uppström 2014, s. 313). Innan vi går vidare till det vill jag först citera bokens förord:  

Enligt kursplanen i Lgr11 är en av de viktigaste målsättningarna med 

religionskunskap att du ska få chansen att utveckla din förståelse ”för 

andra människors sätt att tänka och leva”. Men kursplanen säger också 

att ämnet ska ge utrymme för dina egna tankar om livet och ge dig 

möjlighet att resonera om det du tycker är meningsfullt och viktigt. Vi 

som har skrivit den här boken tycker att det ska kunna fungera precis så. 

(Olofsson & Uppström 2014, s.3) 

Detta kan ses som ett djärvt påstående, för om det mål som presenteras ska kunna nås 

måste eleven i fråga bli presenterad med alla olika religioner och levnadssätt. 

Efter att ha bläddrat igenom boken kan jag meddela att jag blev positivt 

överraskad av dess rikliga innehåll. Läromedlet presenterar förutom de fem 

världsreligionerna även en rad olika etiska tankesätt, men även synkretism, 

fornskandinavisk religion och satanism samt privatreligion. 

Att avsnittet som behandlar fornskandinavisk religion faller in under rubriken 

”Återskapade religioner” behöver nödvändigt vis inte vara något negativt då författarna 

menar att det klassas som en ”återskapad religion”, då det är en religion som har 

återkommit efter ett längre uppehåll (Olofsson & Uppström 2014, s.313). 

Författarna gör många rätt med avsnittet i boken, men även många fel. Till det 

som är rätt kan räknas att de tar upp och behandlar grupper som Forn sed och Nordisk 

sed och även hur ritualen blot firas idag och hur den firades förr samt nämner de några 

orter vars namn indikerar till att de varit blotplatser engång i tiden (Olofsson & 

Uppström, 2014 s. 314-315). 

Det som kan räknas som fel är för det mesta relaterade till djup. Författarna vill ge 

eleverna chansen till att utforska sina möjligheter och vidga sina tankar kring olika 

religioner och levnadssätt. Syftet kan inte bli uppfyllt om författarna inte presenterar 

alla olika alternativ med samma djup. Jag är medveten om att tiden eller resurserna kan 

vara den begränsande faktorn, om så är fallet bör nog författarna se över sitt syfte med 

sitt läromedel. Ett annat problem som jag snabbt finner i avsnittet är användningen av 
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ordet asatro (Olofsson & Uppström 2014, s. 313). Ordet asatro syftar till att man dyrkar 

asarna som i huvudsak är Oden, Tor och Tyr. Ordet innebär då att man helt och hållet 

utesluter gudar som Frey och Freyja. Vilket inte hade varit något negativt om författaren 

hade påpekat definierat begreppet, om så i en not eller en ruta på sidan. Det är dock inte 

fallet i det här läromedlet. 

 

2.3 Religion 1&2 – Liv och mening 

Det tredje och sista läromedlet är Rundblom och Bergs Religion 1&2 – Liv och mening. 

Vilket är det yngsta läromedlet av de tre och även det läromedel som har flest sidor. 

Redan i förordet ser man en spännande skillnad. Rundblom och Berg har valt att 

dela upp sitt läromedel i två delar. Den första delen behandlar religion genom en 

fenomenologiskt teoretisk vinkel där de går igenom världsreligionerna. Den andra delen 

är helt och hållet lämnad till etik och livsfrågor där elevernas diskussioner ligger i fokus 

(Rundholm & Berg 2014, s. 6). 

För att hitta vart man har valt att ta upp fornskandinavisk religion måste vi gå till 

rubriken Nyandliga rörelser. Här hittar vi underrubrikerna Gammal tro får nytt liv och 

Gudar och gudinnor i Sverige, allt som allt hamnar avsnittet om fornskandinavisk 

religion på tre sidor (Rundblom & Berg 2014, s. 282–285). Snabbt kan vi jämföra alla 

nämnda läromedel med varandra. Olofsson och Uppström har ett liknande omfång på 

tre sidor medan Ring inte behandlar det alls. 

Vidare, under underrubriken Gammal tro får nytt liv behandlar författarna 

kortfattat Sveriges kristnande, samt hur de moderna praktiserande deltagarna av 

fornskandinavisk religion tänker om sin religion idag (Rundblom & Berg 2014, s. 282). 

Under underrubriken Gudar och gudinnor i Sverige behandlar författarna några av 

asarna och vanerna, såsom Oden, Tor, Frey och Freyja. Vidare behandlar författarna 

Valhall, ragnarök, samt hur och var bloten oftast gick till. Men även andra väsen som 

hör till den fornskandinaviska religionen (Rundblom & Berg 2014, s. 283–285). 

Även här finns det brister att belysa. Till att börja med gör författarna samma fel 

som de andra författarna gör och kallar den fornskandinaviska religionen för ”asatro”. 

Dock ser jag inte samma problem med djupet här, som i de andra läromedlen. 

Författarna har gjort valet att välja ut fyra gudar, som inte helt oväntat är Oden, Tor, 

Frey och Freyja, för att sedan gå lite djupare in i deras funktioner och avbildningar. 
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Däremot saknas istället djup i avsnittet som behandlar de som praktiserar 

fornskandinavisk religion idag, till exempel Forn sed och Nordisk sed. Det sista 

problemet jag ser är nog det allvarligaste, för att riktigt belysa detta citerar jag:  

”Ännu för hundra år sedan fanns det svenskar som på allvar trodde på 

makter och hemlighetsfulla naturväsen” (Rundblom, Berg 2014, s. 285).  

Citatet ovan utgör ett väldigt seriöst problem då denna formulering underminerar andra 

människors tro, inte bara de som är uppväxta med en tro på folktrons olika väsenden 

men även de som idag praktiserar fornskandinavisk religion.  
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3. Resultat och diskussion 

Här presenteras och diskuteras mitt resultat. Under diskussionen kommer även det 

praxisnära arbetet att presenteras. 

 

3.1 Resultat 

Som presenterat under kapitel två var målet med min undersökning att belysa bristen av 

fornskandinavisk religion i tre olika religionskunskaps läromedels innehåll. Det gjordes 

relativt enkelt genom att se om de överhuvudtaget behandlade fornskandinavisk 

religion. Jag fann att två av de tre läromedlen hade valt att inkludera en del som 

behandlar fornskandinavisk religion.  

Det läromedel som inte behandlade fornskandinavisk religion har istället valt att 

ha med esoteriska rörelser i sitt innehåll. De övriga läromedlen har båda ett kort och 

grundligt avsnitt där de som lättast behandlar fornskandinavisk religion. Dessa 

läromedel har valt att utforma sina avsnitt på olika sätt. Det ena läromedlet lägger mer 

vikt vid hur den fornskandinaviska religionen ser ut idag och nämner Forn sed och 

Nordisk sed. Det andra läromedlet lägger sin vikt i hur den fornskandinaviska religionen 

såg ut under vikingatiden. 

Antalet böcker som analyserades gör att resultatet inte kan generaliseras för alla 

eller kanske inte ens majoriteten av alla läromedel, dock kan resultatet av den här 

studien skapa en uppfattning om bristen av fornskandinavisk religion i 

religionskunskap.    

 

3.2 Diskussion 

Som jag nämner i kapitel två är de valda läromedlens avsnitt om fornskandinavisk 

religion inte felfria. Några av de fel som tagits upp tidigare är deras brist på djup samt 

användningen av begreppet asatro. Här skulle jag vilja återkoppla till frågeställningen, 

närmare bestämt den första frågan ”hur kan man tolka avsaknaden av fornskandinavisk 

religion i de valda läromedlen?” Vid en första anblick är det lätt att tänka att författaren 

har haft läroplanen och styrdokumentet framför sig och endast utgått från dessa när de 

utformat sina läromedel. Jag skulle dock vilja presentera en djupare tanke och åter igen 

ta upp begreppen revisionism och historiemedvetande. 
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Dessa två begrepp, som presenteras närmare i avsnitt 1.6, innebär hur man 

använder historia både som historiker, författare och stat, men även som isolerad individ 

(Nordgren, 2006; Nationalencyklopedin, u.å.). I och med att läromedlen inte behandlar 

den fornskandinaviska religionen på ett värdigt sätt vill jag kalla dessa läromedel för 

revisionistiska, de tonar ned den vikt som den fornskandinaviska religionen har haft i 

utformandet av det svenska samhället. När litteratur som läromedel ter sig 

revisionistiskt utgör det en fara för det historiemedvetande som Nordgren (2006) tar 

upp, men även den religiösa identitet som Andersson Fremén (2020) skriver om i sitt 

arbete. Får inte eleverna chansen att lära sig om den fornskandinaviska religionen finns 

det således en risk att vissa elever blir förvirrade i sin samtid. Argumentet gäller inte 

bara bristen på den fornskandinaviska religionen men även den relativt aktuella debatten 

om hurvida antiken ska behandlas i historieundervisningen (SVT, 2019).  

Wästerlund (2006) nämner i sitt arbete hur människor av olika ”neopaganska” 

religioner upplever en viss olustighet till att prata om sin trostillhörighet. Denna 

olustighet, beskriver Wästerlund, grundar sig främst i att neopaganerna upplever att 

gemene man varken har intresset eller kunskapen som krävs för att ta in och acceptera 

en normbrytande trosuppfattning (Wästerlund, 2006, s. 40). Som vi ser i citatet i avsnitt 

1.6 strider den situation som Wästerlund (2006) beskriver direkt mot syftet med 

religionsundervisning ”Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan 

spela i samhället… för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation.” (Skolverket 2010). Var i ledet är det som det inte fungerar som det är 

tänkt? 

 Som tidigare nämnt vill jag argumentera för att läromedelsförfattarnas val av 

innehåll är en av flera bristande länkar. Det går även att argumentera för att det är 

lärarnas val, men jag anser att det inte är ett argument som håller i längden då de flesta 

lärare troligtvis gärna utgår ifrån läromedel då tidsramen för planering av 

religionsämnet är knapp. Som nämnt avsnitt 1.5 är inte Wästerlund (2006) ensam om att 

gå i dessa tankar om religiös identitet, utan samma situation uppstår under olika 

omständigheter. Lewis (2017) poängterar även hur den sociala och den religiösa 

identiteten stärker varandra. Utgår man då ifrån Wästerlunds (2006) intervjuer med 

neopaganer kan man konstatera att om en grupps religiösa identiteter inte tas på allvar 
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av vare sig läromedelsförfattarna eller gemene man, riskerar denna grupps sociala 

identiteter också att komma till skada, eller försvagas. 

I och med dessa tankar uppstår frågan: hur kan man då implementera den 

fornskandinaviska religionen i religionskunskap och undervisning? För att få svar på 

denna fråga måste vi åter igen vända oss till Skolverkets styrdokument och läroplan för 

religionskunskapsämnet. Som jag nämner i avsnitt 1.4.1 är Skolverkets formulering om 

vilka religioner som religionsundervisningen ska behandla, förutom de fem 

världsreligionerna, relativt luddiga. Det innebär att Skolverket har valt att inte namnge 

några specifika religioner förutom de fem världsreligionerna. Det innebär att det inte 

finns några begränsningar i styrdokumentet eller läroplanen som gör att 

fornskandinavisk religion inte ska kunna implementeras i undervisningen. De 

begränsningar som finns ligger dock i läromedlen, att det inte finns tillräckligt med 

material för läraren att använda sig av. I styrdokumentet skriver även Skolverket 

”Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i 

religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt” (Skolverket 2010). 

Vilket kan tolkas som att Skolverket uppmuntrar till ämnesöverskridande arbete på 

skolorna, att olika moment i olika ämnen körs samtidigt och lärarna samarbetar för att få 

ut så mycket som möjligt ur momentet. Ett exempel kan vara att när historieläraren har 

ett moment som behandlar vikingatiden, kan religionsläraren samtidigt ha ett moment 

som behandlar fornskandinavisk religion som kompletterar historieundervisningen. Om 

två lärare väljer att göra på det sättet kan det leda till att undervisningen blir mer 

givande. I exemplet ovan skulle ett ämnesöverskridande arbete kunna leda till att 

eleverna får en djupare förståelse för vikingatidens samtid i relation till vår egen, men 

även vikingatidens kulturarv. 

 

3.2.1 Praxisnära arbete 

I diskussionen ovan så kallar jag läromedlen för revisionistiska på grund av deras 

hanterande av den fornskandinaviska religionen. Jag anser att det är viktigt att påpeka 

att jag är införstådd i att det finns vissa val som måste göras när det kommer till att 

skriva ett läromedel. Vissa delar av vissa ämnen kan inte komma med. 

I det praxisnära arbetet som utförts parallellt med denna uppsats har även jag varit 

tvungen att göra ett antal olika val, några av dessa val har redan diskuterats ovan. Det 
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har dock uppkommit fler problem under studiens gång. Ett av dessa problem har varit 

att jag har varit tvungen att begränsa mig någorlunda, inte bara på grund av den tidsram 

som finns för det föreliggande arbetet, utan även på grund av att det praxisnära arbetet 

inte kan vara för långt. Ur ett ”realistiskt” perspektiv kan inte den del som behandlar 

fornskandinavisk religion i läromedlen vara större än de delar som behandlar 

världsreligionerna. 

Jag har varit tvungen att sålla i materialet, att ta ett beslut om vilken information 

som är viktigast för att hålla kapitlet till en rimlig längd. För att försöka kringgå detta 

problem har jag valt att implementera diskussionsfrågor till eleverna. Det valet gjorde 

jag för att uppmuntra eleverna till att söka efter information själva.  Jag har även skrivit 

med tips på litteratur som läraren kan använda sig av för att förbättra undervisningen, 

men även som eleverna kan ta del av om de fattar intresse för ämnet, samt för att visa att 

denna litteratur existerar (se bilaga 1 s. 28). 

Jag vill även diskutera valen och resonemangen som ligger bakom de rubriker 

som jag har valt att ha med i mitt praxisnära arbete. Den första rubriken, 

”Fornskandinavisk religion eller asatro?” (se bilaga 1 s. 3), anser jag är en av de 

viktigaste rubrikerna då den behandlar begreppen asatro och fornskandinavisk religion. 

Jag visste redan från början att jag måste ha med denna rubrik då avsaknaden hade lett 

till att jag begick samma fel som läroboksförfattarna1. 

Nästa rubrik jag vill diskutera är rubriken ”Gudar och gudinnor” (se bilaga 1 s. 4), 

som behandlar den fornskandinaviska religionens panteon, de gudar som finns och 

deras funktioner, attribut samt några av de myter som finns. Denna rubrik var enligt min 

åsikt den allra svåraste rubriken att fylla med material. De frågor jag ställde mig själv 

var ”vilka gudar ska jag ha med?” och ”Vad ska jag skriva om gudarna?” Jag landade 

tillslut i valet att ta med de mest välkända gudarna: Oden, Tor, Loke, Tyr, Frey, Freyja 

och Njord. Som sagt hade jag problem med vad som skulle sägas om dessa gudar och 

gudinnor, vilken information är viktigast. Jag hade valet att nöja mig med att ha med 

deras funktioner, men kände då att innehållet hade blivit för platt, och att gudarnas 

funktioner och personligheter inte skulle få den tyngd som de hade i sin samtid. Hade 

jag istället tagit med all information om de utvalda gudarna som finns hade jag nog 

 

 

1 Se kapitel två 
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blivit tvungen att skriva sex olika uppsatser med samma omfång som denna. Jag löste 

problemet genom att försöka att lista de olika gudarnas attribut samt att återge en 

kortare myt om dessa för att spegla dess roll till människan men även till de andra 

gudarna (se bilaga 1 s. 5–17) 

Jag vill även ta upp rubrikerna ”Fornskandinavisk religion idag” och ”Ritualer 

över tid – kultkontinuitet” (se bilaga 1 s. 22, 24). Dessa rubriker behandlar att den 

fornskandinaviska religionen fortfarande lever och hur den ser ut idag. De är i min åsikt 

två av de viktigaste rubrikerna att ha med då innehållet visar att den svenska kulturen 

fortfarande vilar på grunden som den fornskandinaviska religionen byggde. Även här 

blev jag tvungen att sålla i den information som finns för att hitta det bästa exemplet. 

Mitt val hamnade tillslut i samma exempel som jag använde i denna uppsats som 

handlar om det svenska julfirandet, samt Samfundet Forn sed (se bilaga 1 s. 22, 24; 

Näsström 2006, s. 222). Valet att ta med Samfundet Forn sed var relativt enkelt då det 

är ett utmärkt exempel på att den fornskandinaviska religionen inte är försvunnen utan 

fullt närvarande och vid liv. Jag valde även att inte skriva allt för mycket om dem utan 

hänvisade istället till deras hemsida och använder mig av diskussionsfrågorna för att 

uppmuntra eleverna till att gå in på deras hemsida för att hitta information. 

Slutligen vill jag ta upp rubriken ”Fornskandinavisk religion i populärkultur” (se 

bilaga 1, s. 26). Denna rubrik behandlar några olika genrer inom populärkultur där 

fornnordisk religion kan återfinnas, jag har valt att ha med denna rubrik då den på sätt 

och vis återkopplar till de rubriker som behandlar fornskandinavisk religion idag. Som 

exempel på populärkultur med inflytande från fornskandinavisk religion har jag valt att 

ta upp några olika titlar från olika genrer, bland andra: filmen Thor, av Marvel studios 

samt TV-spelet God of War. Båda dessa titlar är väldigt inspirerad av den 

fornskandinaviska religionen. Jag nämnde att anledningen till mitt val var på grund av 

dess sammankoppling till tidigare rubriker, jag valde även att ha med denna rubrik på 

grund av mitt eget intresse för både film och TV-spel som grundas i förkristen mytologi. 

Det är ett intresse som grundar sig i att jag i min uppväxt, som nämnt i inledningen, 

ständigt fick höra om olika väsen och hur de påverkade vardagen hemma i Hälsingland. 
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