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Abstrakt 
Syftet med min undersökning har varit att se i vilken omfattning häxor och häxprocesser 

tas upp i läromedel för högstadiet i religionskunskap och historia samt se hur detta har 

beskrivits. Hur detta förhåller sig kopplas även samman till rådande läroplaner. Jag har 

utgått ifrån dels ett genusperspektiv och dels ett maktperspektiv i undersökningen för att 

kunna belysa vilken typ av kunskap som har använts i läromedlen och varför man valt 

just den sortens kunskap. Mitt material för undersökningen utgörs av tolv olika 

läromedel samt tillhörande läroplaner. Min undersökning innehåller en kvantitativ del 

där jag genom olika markörord belyser häxor och häxprocessers plats i läromedel vilka 

redovisas i tabeller för att på så vis kunna visa hur ofta de olika orden används. Jag har 

även en kvalitativ del i min undersökning, som också utgör den största delen, där jag 

genom Niklas Ammerts typologi beskriver vilken sorts kunskap de olika läromedlen 

förmedlar. Mitt resultat kommer fram till att häxprocesser utgör en väldigt liten del i de 

läromedel som jag undersökt medan från och med de läromedel i undersökningen som 

är publicerade år 2004 och framåt utgör häxor en större del. Normativa inslag 

förekommer i samtliga läromedel som innehåller häxor eller häxprocesser; oftast är det 

enbart kvinnor som tas upp i relation till häxor och häxprocesser vilket gett en 

generaliserande bild av fenomenet. 
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1 Inledning 
Häxor finns inte endast i fantasins världar. Mitt ibland oss lever människor som kallar sig 

häxor. De är kanske inte lika avvikande som personerna i böckerna om Harry Potter. Men 

de har liknande sätt att se på den värld vi lever i. De är övertygade om att det finns osynliga 

krafter som påverkar oss och som vi kan lära oss att styra.
1
 

 

Det ovan skrivna citatet är hämtat ur en lärobok i religionskunskap på högstadiet och 

fick min uppmärksamhet direkt. Min undersökning problematiserar denna typ av fakta 

som ges i läromedlen för religionskunskap och historia på högstadiet.  

Jag har valt att göra en undersökning om häxors och häxprocessers plats i läromedel 

för högstadiet och om hur detta förmedlas, främst i religionskunskap men även i 

historia. Mitt val grundar sig i ett gediget intresse för häxprocesser och häxor samt ett 

didaktiskt intresse för läromedel. När jag varit ute på VFU har jag märkt hur beroende 

man som lärare är av läroboken då den har den stora fördelen att vara lättillgänglig och 

eftersom tiden många gånger kan vara knapp är det närmast omöjligt att klara sig utan 

den i undervisningen. Det finns ingen tidigare forskning om hur häxprocesser och häxor 

förmedlas i läromedel i religionkunskap och historia varav undersökningen kan ge 

intressanta svar. I början av undersökningen trodde jag att jag skulle finna relativt 

mycket om dessa fenomen i läromedlen och då specifikt i läromedlen för historia med 

tanke på att häxprocesserna utgör ett stort tidsspann rent historiskt men detta visade sig 

vara felaktigt. Häxprocesser och häxor lyser med sin frånvaro i läromedel på högstadiet 

i både historia och religion vilket kanske gör undersökningen mer relevant. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur mycket plats häxprocesser och häxor får i läromedel för 

högstadiet i ämnena religionskunskap och historia och på vilket sätt detta tas upp och 

beskrivs samt hur detta kan relateras till rådande läroplaner. Jag granskar läromedlen 

kritiskt och undersöker hur häxor och häxprocesser framställs angående genus varav jag 

granskar hur och i vilken utsträckning läromedlen valt att gestalta kvinnor jämfört med 

män. Jag problematiserar även vilken typ av kunskap det är som läromedlen förmedlar.  

 

De frågeställningar min undersökning ämnar besvara är: 

 I vilken utsträckning skrivs det om häxprocesser och häxor i läromedel för 

högstadiet i religionskunskap och historia samt hur relateras detta till läroplaner? 

                                                 
1
 Arlebrand 2004:12. 
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 Hur beskrivs häxor och häxprocesser i läromedlen, vilken typ av kunskap är det 

som förmedlas och hur tillgodogörs tidigare forskning via läromedlen? 

 Vilken förförståelse ligger bakom de framställningar om genus som läromedlen 

gestaltar relaterat till häxor och häxprocesser?   

 

1.3 Avgränsningar 

För att inte göra undersökningen alltför bred men ändå relativt omfattande har jag valt 

att använda mig av tolv olika läromedel i den kvantitativa undersökningen och åtta 

läromedel i den kvalitativa undersökningen där årtal och förlag varierar. Den 

kvantitativa delen innehåller fler läromedel eftersom den ämnar undersöka omfattningen 

av häxor och häxprocesser medan den kvalitativa delen istället utgörs av en textanalys 

och behandlar endast de böcker som innehåller fakta om häxor eller häxprocesser. De 

böcker som inte innehåller något om häxor eller häxprocesser är relevanta för 

undersökningen eftersom just omfattningen av dessa fenomen tillhör mitt syfte och de 

har därmed bidragit till att påvisa frånvaron av dessa. I och med att häxor och 

häxprocesser inte utgör någon större del i läromedel använder jag mig av allt material 

som behandlar dessa ämnen. Eftersom det som ovan nämnts inte står så mycket om 

häxprocesser i läromedel har jag valt att använda mig av många olika läroböcker.  

 

1.4 Material och metod 

Mitt huvudsakliga material består av läromedel för högstadiet och är mina primärkällor 

för undersökningen. Jag använder läroböcker i både historia och religionskunskap och 

därför skiljer sig materialet i läromedlen åt eftersom det tas upp på olika sätt med tanke 

på att det är olika ämnen. När man använder sig av läroböcker som material i sin 

undersökning gäller det att vara medveten om att de är politiskt influerade av bland 

annat läroplaner vilket i sin tur bidragit till att läroboksförfattarna inte haft fritt spelrum 

och därför inte kan hållas ansvariga för all kritik som eventuellt kan ges.
2
 Eftersom jag 

även kopplar samman min undersökning till läroplaner utgör de också mitt 

primärmaterial även om de inte har en lika betydande roll i undersökningen som 

läromedlen har. Urvalet av de läromedel jag använder mig av i undersökningen har dels 

styrts av tillgången av läromedel där häxor eller häxprocesser representerats och dels 

utifrån de årtal som läromedlen publicerats. 

                                                 
2
 Karlsson 2011:48. 
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Min undersökning består huvudsakligen av en kvalitativ undersökning men innefattar 

även kvantitativa delar. Jag använder mig av innehållsanalys som metod i den 

kvantitativa delen där jag tittar på specifika delar i innehållet av lärobokens text och hur 

ofta häxor och häxprocesser som fenomen förekommer. Det föregående beskrivna 

sammanfogas till tabeller där man ser skillnader i de läromedlen jag använt mig av som 

är från olika årtal och förlag.
3
 Det kvantitativa momentet i min undersökning består av 

tabeller där markörord i läromedlen fått utgöra undersökningen. Dessa markörord visar 

hur många gånger ord som bland annat häxa, magi, vidskepelse och häxprocesser 

nämns i läromedlen. Mina markörord är dels förbestämda utifrån vanliga begrepp och 

ord som använts av andra forskare och dels utifrån de begrepp jag efter att ha läst 

materialet kunnat urskilja. Först räknas dessa samman i undersökningen och 

sammanställs i olika tabeller där man kan se frekvensen i förhållande till de olika orden 

läromedlen emellan. I tabellerna kan man också jämföra hur ofta olika ord används 

beroende på vilket förlag och vilket årtal läroboken har. Anledningen till varför jag valt 

att använda mig av en kvantitativ del i min undersökning beror på att det vetenskapliga 

anseendet kan öka eftersom man genom statistik kan få mer tillförlitlig fakta. Dessutom 

är den fakta som anges i tabeller ofta lättillgänglig för läsaren att ta till sig. Dock är 

kvantitativa analyser inte helt objektiva därför att det urval som man i början gör, i mitt 

fall valet av markörord, kan komma att påverka undersökningen och således resultatet i 

den mån att jag från början kategoriserat markörorden efter eget intresse.
4
 Detta är en 

anledning till att jag också valt att använda mig av en kvalitativ del i min undersökning 

som också kommer att utgöra den största delen. En kvalitativ analys ger utrymme åt en 

mer fördjupad analys i den mån att man har möjlighet att undersöka sitt fenomen ur de 

sociala sammanhang det skapats utifrån. Man kan i sin kvalitativa undersökning få 

utrymme till fler än en förklaring vilket jag anser vara positivt för min undersökning. 

Nackdelen med kvalitativa undersökningar är att man kan utgå för mycket ifrån sig själv 

och sina egna värderingar, vilket jag är fullt medveten om.
5
 Tanken med att använda 

båda dessa metoder är att de ska samverka för att göra undersökningen sedd ur fler 

vinklar och perspektiv. Den kvalitativa delen i min undersökning utgörs av en 

textanalys där jag kritiskt granskar texter i läromedlen som innefattar häxor och 

häxprocesser och problematiserar beskrivningen av dessa fenomen. För att se vilken 

sorts kunskap som förmedlas i lärobokstexterna har jag låtit mig inspireras av Niklas 

                                                 
3
 Denscombe 2009:307-308. 

4
 Denscombe 2009:364-365. 

5
 Denscombe 2009:398-399. 
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Ammerts typologi som utgår ifrån fyra innehållsliga framställningstyper som är, 

konstaterande, förklarande, reflekterande och normativ.
6
 Den konstaterande typen ska 

förmedla fakta och besvara frågor som: vem, vad hände, när, hur mycket/ofta? Den 

förklarande typen ska förklara och beskriva genom exempelvis en bakgrund så att 

läsaren förstår, den ska besvara frågor som: vad betyder det, vad beror det på? Den 

reflekterande typen ska koppla läsarens tidigare erfarenheter till fenomenet och göra 

kopplingar till liknande företeelser. Den reflekterande typen ska besvara frågor som: hur 

kan jag förstå det, vad kan det jämföras med? Slutligen skiljer sig den normativa 

framställningstypen ifrån de andra då den förmedlar om texten har gjort en värdering 

som ger läsaren en viss bild av en händelse där något exempelvis är gott eller ont.
7
 

Genom att använda dessa framställningstyper kan jag se hur texten i läromedlen 

förmedlas och stort fokus kommer att ligga på hur läromedlen förhåller sig till den 

normativa framställningen. Jag kommer att beskriva hur mycket inflytande dessa olika 

framställningstyper har fått i samtliga läroböcker jag undersöker förutom de fyra 

läroböcker som inte innehöll något av de markörord som jag använde i den kvantitativa 

undersökningen. Jag tittar på alla dessa framställningstyper tillsammans för att kunna 

redogöra för hur dessa samverkar i läroböckerna för min studie. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter  

Mina teoretiska utgångspunkter ämnar se vilken kunskap som är viktig och att kunskap 

är något som vi värderar. I min undersökning reder jag ut faktafel i läromedlen och 

utgår alltså ifrån att läromedel inte problematiserar häxprocesserna med historisk 

korrekthet, vilket jag nedan beskriver ytterligare. Frågan jag själv ställer mig är: hur 

konstruerar vi kunskap i läromedlen? Jag kommer även att utgå ifrån genusteoretiska 

teorier. Upprätthåller läromedel synen på dåtidens samhälle som patriarkalt genom att 

nästan uteslutande prata om kvinnor som offer av häxprocesserna?  

Historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson skriver att läroboken innefattar den 

kunskap och information som makten vill driva och förmedla vilket gör att den kunskap 

som anses vara mindre viktig inte får komma till tals. Här syftar jag dels på den typen 

av makt som genomsyrar samhället rent politiskt och dels på den makt som finns i 

kulturella, ekonomiska, sociala och religiösa termer. Läroboken kan alltså bidra till att 

hålla samman ett samhälle och ge legitimitet till den rådande makten som finns i det. 

                                                 
6
 Ammert 2011:260-262. 

7
 Ammert 2011:261-262. 
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Denna teoretiska utgångspunkt kommer jag att använda mig av som förklaringsmodell i 

min undersökning.
8
  

Allmän kritik som har riktats mot läromedel är att de inte tar hänsyn till 

vetenskapliga argument eller pedagogiska överväganden.
9
 Det finns också kritik mot 

dels en politisk och ideologisk överhand där antingen höger eller vänster politik har 

influerat läromedlet och dels mot den underrepresentation av sociala grupper som 

genus, etniska grupper och religiösa grupper i minoritet bland annat utgör.
10

 Jag 

kommer främst att titta på vilken kunskap som läroboken tar upp gällande 

häxprocesserna och hur stereotyp bilden av fenomenet som sådant är. Jag kommer även 

att titta på, relaterat till mitt genusperspektiv, hur många kvinnor jämfört med män som 

framställs i texter om häxprocesserna och hur ofta det skrivs om häxor som att de enbart 

är och har varit kvinnor. Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman menar att 

man kan särskilja genussystemets maktstrukturer på två olika sätt, dels ses kvinnor och 

män som motsatspar till varandra och dels finns det maktrelationer i och med att 

kvinnor och män innehar olika positioner där männen får de gynnsammaste 

positionerna.
11

 Det jag undersöker relaterat till Hirdmans påstående är huruvida de 

häxor som beskrivs i läromedlen innehar gynnsamma positioner eller inte. Att vara 

kvinna innebär bland annat att man innehar en möjlighet som inte män har, nämligen att 

föda barn. Därför har kvinnan ofta blivit identifierad som en modersgestalt. Trots detta 

fokus på kvinnan som en moder har kvinnor också blivit förknippade med religiösa, 

andliga och mystika egenskaper som anses vara destruktiva och förföriska.
12

 I min 

undersökning utgår jag ifrån, som Hirdman också framhåller, att kvinnan är förknippad 

med destruktivitet. Detta utgör en förklaringsmall för min undersökning av läromedel 

eftersom kvinnan ständigt står i fokus som häxa och dessutom avvikande vilket därmed 

förstärker bilden av dåtidens samhälle som patriarkalt. Fastän forskare kommit fram till 

att även män utsattes för häxprocesser och dessutom i en omfattning som helt klart är 

värt att nämna så förstärker läroböckerna bilden av att samhället var mer patriarkalt än 

vad som var fallet. 

 

                                                 
8
 Karlsson 2011:47. 

9
 Karlsson 2011:44. 

10
 Karlsson 2011:44. 

11
 Dimenäs 2007:110. 

12
 Hirdman 2001:38-39. 
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Framstående forskare inom området 

Ingen har tidigare gjort en läromedelsanalys där just häxprocesser varit i fokus vilket 

både kan vara en fördel och nackdel för mig. Det finns i allmänhet mycket forskning om 

läromedelsanalyser och i detta avsnitt kommer jag att presentera den typ av 

läromedelsanalyser som kan relateras till min undersökning. Eftersom häxprocesser är 

ett stort forskningsfält och har stor relevans för min undersökning kommer jag även att 

vidröra tidigare forskning i detta område som kan knytas an till min undersökning. 

Niklas Ammert, fil.dr i historia, tar i boken Att spegla världen (2011), som handlar om 

läromedelsanalyser, upp olika perspektiv som läromedel kan studeras i. Det perspektiv 

som jag främst studerar är det funktionella, alltså vad läromedlen förmedlar. Jag vidrör 

även det strukturella perspektivet varvid jag tar upp sådant som påverkat läromedlen 

och dess struktur.
13

 Britt-Marie Berge, docent i pedagogik, skriver om jämställdhet och 

kön i läromedel där hon tar upp exempel från både religionskunskap och historia. I 

ämnet religionkunskap skriver hon att läromedlen domineras av manliga exempel och 

att de kvinnor som lyfts fram ofta förlöjligas på något sätt. Eftersom jag undersöker 

häxprocesser och häxor i läromedel blir det därför väsentligt att titta på om detta 

fenomen eller de personer som beskrivs på något sätt förlöjligas eller nedvärderas.
14

  

Forskning om häxor och häxprocesser blir som sagt relevant att ta upp i detta avsnitt, 

varvid jag ger en översiktlig bild av vad olika forskare har kommit fram till för att sedan 

i undersökningen kunna redogöra för vad som tagits med i läroböcker och således också 

vad som fallit bort. Carlo Ginzburg har skrivit det berömda verket Benandanti ”De 

goda häxmästarna” (1966) i vilket han belyser då helt nytt material som berör de 

rättegångar som medlemmarna i sällskapet Benandanti fick genomgå i norra Italien på 

1500- och 1600-talet. Benandanti var en fruktbarhetssekt som såg sig själva som 

”mothäxor” till onda häxor och häxmästare, då de beskyddade byborna mot dessa. 

Kyrkan såg dock inte med blida ögon på dessa ”goda häxmästare” utan tyckte att de 

också var häxor med tanke på att det de gjorde inte passade enligt kyrkans dåvarande 

synsätt.
15

  

                                                 
13

 Ammert 2011:29-33. 
14

 Berge 2011:167-169. 
15

 Ginzburg 1966. 
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Ett intresseväckande verk som ser häxprocesserna och häxeriet från ett annat 

perspektiv är Häxan (1993) skriven av Jules Michelet. Michelet beskriver häxeriet som 

en protest emot det dåvarande feodala samhället där häxan utgör ledaren för kulten. 

Detta verk kan kritiseras på många olika sätt men trots det sågs häxeriet ifrån ett helt 

nytt perspektiv i verket som kom ut år 1862, där matriarkatet finns involverat i kampen 

mot det patriarkala samhället där feodalismens herrar stod på toppen.
16

 I tidigare och 

även i nutida verk har häxor setts som offer under häxprocesserna där patriarkala 

strukturer och kyrkans värdegrund har utgjort samhällets grund. Att se häxeriet med 

andra ögon kan vara uppfriskande på många sätt även om vi inte helt kan förlita oss på 

dessa fakta, då Michelets verk speglar mycket av den dåtida romantiska synen på häxor.  

Bengt Ankarloo var Sveriges och kanske en av Europas mest framstående forskare 

inom häxprocesser. Han belyser bland annat en anledning till varför så många av de 

angivna häxorna i Sverige inte dömdes till dödsstraff i boken Häxornas Europa 1400-

1700 (1987). Enligt den rättsliga principen som fanns under 1600-talet var häxorna 

själva tvungna att erkänna sitt brott för att dödsstraff skulle få utfärdas. Dock kunde 

man ändå avrättas om de fanns tillräckligt med bevis från medskyldiga.
17

 Detta är viktig 

information för att först och främst förstå omfattningen av dödsstraff gällande häxeri i 

Sverige och dessutom för att förstå att omfattningen gällande anklagelser för häxeri var 

betydligt större än dödsstraffen och därmed förstå hur detta hänger samman. 

 Linda Oja är en annan forskare som har lyft fram viktiga ståndpunkter gällande 

synen på magi i Sverige under 1600- och 1700-talet i sin avhandling Varken Gud eller 

natur (1999). Genom att titta på vilken syn människor hade på magi under dessa 

århundranden kan man få fram helt andra svar än om man bara tittar på protokoll som 

innehåller anklagelser och avrättningar gällande magi och häxeri. Från att se magi som 

ond på 1500- och 1600-talet såg man på 1700-talet magin med skepsis bland vissa 

grupper och på 1800-talet börjar magin att romantiseras.
18

 Andra intressanta synpunkter 

som Oja tar upp i sin avhandling berör den skadliga och den oskadliga magin. Den 

skadliga magin verkade såväl folket och präster som lärde män tycka var något som 

man borde straffas för. Den oskadliga magin däremot tyckte folket var fullt rimligt att 

man skulle få utöva, synen kunde skilja sig i den mån att det var acceptabelt eller till 

och med bra. De lärde och prästerna skärpte däremot straffen för den oskadliga magin 

                                                 
16

 Michelet 1993 [1862]. 
17

 Ankarloo 1987:258. 
18

 Oja 1999. 
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vilket är ett tecken på att överheten och därmed kyrkan ville kontrollera magin eller 

folktron till den mån att även oskadlig magi skulle vara straffbart.
19

  

Eva Kärfve skriver i Den stora ondskan i Valais (1992) om olika tänkbara drivkrafter 

bakom häxprocesserna och har som ledande fråga varför man angav sina vänner och 

grannar i Valais. Hon beskriver de kulturella traditioner som Europa är sprungna ur och 

använder detta som förklaringsmall i studien.
20

 Eftersom denna studie tar upp kulturella 

traditioner och de kulturella system som människor fastnar i är det av intresse för min 

studie att se hur läromedel behandlar detta, i synnerhet sambandet mellan häxprocesser 

och kristendomen.  

Rodney Stark skriver i For the glory of God (2003) om sexism som en anledning till 

uppkomsten av häxprocesser varvid han använt sig av andra forskares teorier och 

därmed också kritiserar denna tes i viss mån. Det han beskriver är att man straffade de 

kvinnor som inte passade in i de könsroller som kyrkan och samhället tillskrev 

kvinnan.
21

 

 

2.2 Bakgrundshistoria och relevansen av kunskapen 

Här vill jag ge en översiktlig bild av häxor och häxprocesser för att kunna sätta in 

undersökningen i ett större sammanhang. Jag vill också yrka på att kunskaper om 

häxprocesser är viktiga att ha för elever på högstadiet där jag knyter an till läroplanens 

syfte i religionsundervisning. Den största anledningen till varför dessa kunskaper är 

viktiga är inte därför att de tillhört de största massförföljelser eller massmord som 

funnits i historien. Snarare är dessa kunskaper viktiga för att få en förståelse för varför 

detta gjordes och hur det i sin tur hänger ihop med kyrkan. Att ha kunskap om det 

politiska maktspel som påverkat dessa händelser är av oerhörd vikt för att kunna sätta in 

det hela i ett större sammanhang.
22

  

Eva Kärfve skriver om att människor är fångade i kulturella system. Magin var 

oförenlig med det kristna systemet under häxprocesserna vilket förmodligen gjorde det 

enklare för människorna att förkasta magi.
23

 Ur pedagogisk synvinkel är häxprocesserna 

oerhört viktiga att undervisa i om man pratar om de kulturella system som existerar runt 

omkring oss. Om man varit fast i kulturella system under häxprocesserna betyder det att 

                                                 
19

 Oja 1999:285. 
20

 Kärfve 1992. 
21

 Stark 2003:211-212. 
22

 Kärfve 1992:13-14. 
23

 Kärfve 1992:16-21. 
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dessa system har utvecklats eftersom vår syn på magi och häxprocesser har förändrats 

idag vilket gör det enklare för elever att förstå att vi hela tiden kan påverka samtiden 

och framtiden genom att lära oss om dåtiden. Kvinnoförakt är en annan förklaring till 

häxprocesserna som också är av vikt att förmedla till sina elever då man kan dra 

paralleller till nutiden med genus som fokus. Genom att exemplifiera med en 

självständig och sexuellt fri kvinna vars beteende många gånger kan relateras till häxors 

påstådda beteende, som ansågs syndigt och var straffbart kan man jämföra med dagens 

situation som i viss mån fortfarande är präglad av dåtida händelser. Genom 

undervisning av häxprocesser kan man således öka elevers historiemedvetande. Med 

historiemedvetande menar jag att man med hjälp av dåtiden ska kunna förstå samtiden 

och framtiden bättre samt hur dessa tre är relaterade till varandra.
24

 

Raphael Meyer visar genom en framställning av Gerbertsagan hur kvinnan skildrats i 

den medeltida demonologin. I sin framställning menar han att den medeltida 

kvinnosynen lär vara präglad av Lilith som sägs vara den första kvinnan på jorden 

tillsammans med Adam. Hon väljer ju sedan den onda sidan och förleder Eva i skepnad 

av en orm.
25

 Detta är relevant då även kursplanen i religionskunskap på högstadiet yrkar 

på att undervisningen ska visa hur samhället har blivit påverkat av kristna traditioner 

och värderingar.
26

  

Stark skriver att ungefär en tredjedel av alla offer i de europeiska häxprocesserna var 

män vilket diskuteras väldigt lite idag vilket jag i min analys av läroböcker kommer att 

beskriva utförligare.
27

 Något annat intressant som Stark tar upp är vanliga faktafel som 

handlar om omfattningen av häxprocesser vilket jag även undersöker i läromedlen för 

att se hur detta problematiseras. Att häxprocessernas omfattning har blivit gravt 

överdriven i många fall är väl känt för intresserade men helt klart ett problem om det 

står i läromedel. Man kan fråga sig varför häxprocesserna har blivit så överdrivna 

gällande dödstal och blivit jämförda med förintelsen och andra folkmord.
28

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Aronsson 2004:67-68. 
25

 Gadelius 1986:20-21. 
26

 Lgr 11. 
27

 Stark 2003:212-213. 
28

 Stark 2003:202-203. 
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3 Resultat och analys 
 

3.1 Kvantitativ undersökning 

I min kvantitativa undersökning har jag valt att använda mig av innehållsanalys som 

metod och denna undersökning redogörs i en tabell, se bilaga 1. I tabellen står 

läromedlen horisontellt och markörorden vertikalt. Denna tabell visar hur många gånger 

de olika markörorden nämns i de olika läromedlen där man kan se både vilket förlag 

läromedlen tillhör och vilket årtal de har publicerats. Jag har enbart räknat med 

markörorden när de nämns i avsnitt i läromedlen som behandlar häxor, häxprocesser 

eller magi. I vissa läromedel kan det förekomma avsnitt som behandlar folktro vilka jag 

då bortsett från för att göra avgränsningen tydligare. Dock nämns inte häxor eller 

häxprocesser i andra avsnitt i något av läromedlen men ord som djävulen eller satan kan 

förekomma i andra avsnitt och det är alltså då jag inte räknat med dessa markörord 

eftersom de inte relateras till häxor eller häxprocesser i sig.  

Det som man kan utläsa från denna tabell är i vilken omfattning som häxor och 

häxprocesser influerat dessa läromedel. Häxor och relaterade ord till ’häx-a,or’ benämns 

relativt ofta i de flesta av läromedlen vilket visar att de synliggörs i just dessa 

läromedel. Vad som kan vara förvånande är att ordet ’häxprocesser’ nämns mycket mer 

sällan, inte alls i flera av läroböckerna. ’Magi’ nämns relativt ofta och finns med i alla 

läromedel utom ett, vilket visar att det skrivits om häxor och magi tillsammans i flera av 

läromedlen. ’Häxa’ är alltså det markörord som nämns flest gånger i läroböckerna för 

min undersökning, därefter följer ’magi’ och sedan ’djävulen’. Att man förbinder magi 

med häxor är väl i sig inte så konstigt, särskilt inte i religionkunskap, utan det som kan 

förvåna är bristen på redogörelser för häxprocesserna. Markörordet ’djävulen’ nämns 

oftare än vad ’satan’ nämns vilket i sin tur kan vara relaterat till att det finns särskilda 

avsnitt i vissa av läromedlen där satanism tas upp vilket då kan ha gjort att man väljer 

att använda sig av ett annat ord. I de två läromedel för historia nämns enbart 

’häxprocesser’ i ett av läromedlen och dessutom endast en gång vilket visar på att de 

inte tagits upp vidare i läromedlen för historia heller. I läroboken Kristendomen 7-8 från 

1963 förekommer inte ordet ’häxa’ en enda gång men däremot nämns ’magi’ och 

dessutom trollkarlar och medicinmän som inte använts som markörord, varvid jag trots 

allt fann läroboken intressant för undersökningen. I denna bok tas inte magi upp som ett 

fenomen i Europa utan främst i Afrika och dessutom enbart bland primitiva religioner 

vilket visar på en förändring i de nyare läromedlen. Detta tyckte jag gjorde boken 
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relevant för undersökningen vilket den kvalitativa undersökningen vidare kommer att ta 

upp. Det man gällande årtal kan anmärka genom den kvantitativa undersökningen är att 

i de nyare läromedlen från och med 2004 omnämns häxor, magi och djävulen oftare 

men däremot inte häxprocesser.  

Eftersom undersökningen söker besvara i vilken omfattning häxor och häxprocesser 

benämns i läromedel på högstadiet har jag tagit med fyra läroböcker där de inte 

benämns alls för att belysa dess frånvaro, se bilaga 2. Två av de läroböcker som inte 

häxor eller häxprocesser nämns alls i är i religionskunskap och två är i historia. Dessa 

böcker är exempel på att omfattningen av häxor och häxprocesser inte är särskilt 

betydande i dagens läromedel eftersom detta har blivit helt osynliggjort i ett flertal 

läroböcker som finns med i undersökningen.  

 

3.2 Sambandet mellan läroplaner och läroböckerna  

Eftersom min undersökning handlar om läromedel är det även relevant att göra en 

koppling till hur dessa förhåller sig till läroplaner. Här har jag enbart tittat på syftet samt 

det centrala innehållet i kursplanerna för religionskunskap och historia. Jag börjar att 

redogöra för kursplanerna i religionskunskap. Eftersom jag endast har en bok från 1963 

där dessutom häxor och häxprocesser har osynliggjorts är det inte relevant i min 

undersökning att titta på den rådande läroplanen för den läroboken. Den näst äldsta 

läroboken i min undersökning som innehåller häxor och häxprocesser är från 1991 och i 

den används ordet häxprocesser flest gånger; den läroplan som var rådande då var Lgr 

80. I Lgr 80 är det stort fokus på både etik och kristendom vilket kan ha gjort att man 

därför valt att ta med häxprocesser i den omfattning som gjorts i läroboken. Lgr 80 

skriver i det centrala innehållet i kursplanen för religionskunskap att eleven ska få denna 

kunskap om etik: ”Hur olika uppfattningar styr våra handlingar och våra 

ställningstaganden till olika livsfrågor, t.ex. om rätt och orätt, gott och ont, synen på 

människan och tillvaron.”
29

 Relaterat till etik om gott och ont samt rätt och orätt finns 

det relevans att ha med häxprocesserna i undervisningen och därmed i läroboken 

eftersom man kan belysa dem i ljuset av dåtidens etiska premisser. Även om man kan 

tyda vissa om än svaga kopplingar mellan häxor och häxprocesser i Lgr 80 finns det 

inga tydliga samband vilket också visar sig i läroboken från 1992 där häxor eller 

häxprocesser inte benämns alls. I läromedlen från och med 2004 fanns det en större 

presentation av häxor och magi vilket inte direkt kan kopplas samman med läroplanen 

                                                 
29

 Lgr 80:127. 
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då det finns en något starkare anknytning till häxor och häxprocesser först i Lgr 11. I 

Lgr 11:s kursplan för religionskunskap står det i det centrala innehållet att 

”huvuddragen i världsreligionernas historia”
30

 samt ”sambandet mellan samhälle och 

religion i olika tider och på olika platser”
31

 ska behandlas i undervisningen vilket i allra 

högsta grad kan beröra häxprocesser.
32

 I min undersökning finns det endast en bok i 

religionskunskap som är utgiven efter Lgr 11, Religionsprio (2014) och den visar inget 

tydligt samband till läroplanen gällande häxprocesser med tanke på att detta inte tas upp 

alls. I Lpo 94 står följande mål som eleven ska ha uppnått i årskurs nio; ”ha kunskap om 

kristen tro och livsuppfattning med utgångspunkt i Bibeln, ha kunskap om kristna 

traditioner som de visar sig i kyrkoår, högtider, gudstjänstliv och symboler”.
33

 Detta kan 

inte relateras till häxor eller häxprocesser implicit men visar läroplanens starka 

anknytning till kristendomen vilket kan vara en anledning till varför häxprocesserna 

ändå tagits upp. Med tanke på att kunskap om kristendomen samt kristendomens 

historia kan tänkas innehålla häxprocesser kan det ju agera förklaring till häxornas 

representation i de läromedlen från 1994 och framåt. 

Beträffande läroplanerna i historia är främst Lpo 94 relevant för min undersökning 

då de två läromedlen i historia som innehöll häxor och/eller häxprocesser publicerades 

2002 och 2003. I läroboken från 2002 nämndes häxor ett antal gånger och även 

häxprocesser en gång vilket visar att det togs upp i detta läromedel. I läroboken från 

2003 tas häxor upp men inte häxprocesser eller magi. Det som kan relateras till Lpo 

94:s kursplan i historia angående häxprocesser är att undervisningen ska sträva efter att 

eleven ska uppnå detta mål: ”Tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska 

händelser, gestalter och epoker i Sverige, Norden och den övriga världen.”
34

 

Häxprocesserna kan i allra största grad räknas till betydelsefulla historiska händelser 

och var något som drabbade Sverige, Norden och övriga världen. Det finns alltså en 

relevant anknytning mellan Lpo 94 och häxprocesser men har ändå inte tagits upp i de 

läromedel som finns med i min undersökning vilket kan tyda på att annan kunskap har 

ansetts vara viktigare och därmed har häxprocesserna valts bort eftersom det inte 

explicit utrycks i kursplanen för historia att de ska finnas med i undervisningen. I 

läroboken för historia från 1995 fanns det inte något om varken häxor eller häxprocesser 

                                                 
30

 Lgr 11:189. 
31

 Lgr 11:189. 
32

 Lgr 11:189. 
33

 Lpo 94:40. 
34

 Lpo 94:26. 
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vilket återigen visar på att häxprocesser blivit bortprioriterade även om det varit relevant 

att ha med. Ett av de läromedel i historia som inte innehöll något om häxor eller 

häxprocesser var från 2012 vilket betyder att Lgr 11 varit den rådande läroplanen när 

boken skrevs. I Lgr 11:s kursplan för historia finns det inget som kan relateras till häxor 

eller häxprocesser vilket då också stämmer överens med läroboken från 2012.
35

 Som jag 

tidigare skrivit har Lgr 11:s kursplan i religionskunskap en starkare anknytning till 

häxprocesser än vad de andra läroplanerna jag benämnt har vilket är intressant med 

tanke på att Lgr 11:s kursplan i historia inte innehöll något som kunde kopplas till 

häxprocesser.  

 

3.3 Kvalitativ undersökning 

Min kvalitativa undersökning tar sin utgångspunkt i, som jag i metod-delen redan 

beskrivit, Ammerts fyra innehållsliga framställningstyper. Dessa framställningstyper 

avser förklara vilken typ av fakta det är som lyfts fram relaterat till häxor och 

häxprocesser i läromedlen. Nedan presenteras de åtta läromedel som min kvalitativa 

undersökning innefattar.  

 

3.3.1 Kristendom 7-8 G 1963 

Den äldsta boken jag har med i min undersökning är från 1963 men den behandlar inte 

häxor eller häxprocesser alls. Dock tar läroboken upp begreppet magi vilket ändå gjorde 

att jag tyckte det var värt att ha med den i undersökningen. Eftersom läroboken är från 

1963 måste man ta i beaktning att en helt annan sorts kunskap och kunskapsförmedling 

finns i detta verk då den har en annan läroplan att förhålla sig till och är skriven i en 

annan tidsanda. Kapitlet där begreppet magi benämns heter ”Primitiva religioner” vilket 

i sig är problematiskt och de religioner som tas upp här syftar på naturfolk. Rubriken 

där magi tas upp heter ”Fetischer och magi” varav texten beskriver magi som ett medel 

naturmänniskor använder sig av för att skydda sig mot farliga krafter.
36

 I detta 

läromedel känns det mest relevant att beskriva den normativa delen av kunskapen som 

förmedlas eftersom de fakta som ges knappast konstaterar eller förklarar något som kan 

relateras till min undersökning. Texten är normativ på många olika sätt med tanke på att 

den värderar redan i kapitelindelningen magi som något som härleds till primitiva 

religioner varvid texten är ytterst nedvärderande till dessa religioner och till begreppet 

                                                 
35

 Lgr 11 
36

 Beckman 1963:152-157. 
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magi. De som benämns som medicinkunniga och som upptog mitt intresse i denna text 

är trollkarlar och medicinmän. I de andra läromedlen som nedan redogörs är det fokus 

på kvinnan som sammankopplas till magi och vidskepelse medan i denna äldre lärobok 

är det fokus på mannen och magi. Vidare i texten står det ”Det tar flera år för en 

blivande medicinman att lära sig sitt ’yrke’”.
37

 Här gör texten en värdering som säger att 

det inte är ett riktigt yrke att vara medicinmän eftersom det skrivs inom citationstecken. 

Eftersom denna lärobok tar upp magi i ett annat sammanhang än de andra läroböckerna 

i undersökningen gör kan ju det vara anledningen till att män och magi kopplas ihop i 

större utsträckning i denna bok än i de andra. Resterande lärobokstexter som jag 

analyserat i min undersökning utgår ifrån häxor och häxprocesserna varav dessa kopplas 

samman till kyrkan och kristendomen istället för till naturfolk. 

 
3.3.2 Religionskunskap 8 Gleerups 1991 

I läromedelsboken Religionskunskap 8 finns det en och en halv sida som beskriver 

häxprocesserna som fenomen varvid utbredning samt straff finns med om än förenklat. 

Boken Häxhammaren nämns som en bok vars kunskap ska hjälpa till att få slut på 

häxeriet. Det står om hur häxorna tros ha gått i förbund med djävulen och åkt till 

Blåkulla för att hälsa på honom. Att en häxa hade svårt att försvara sig själv om denne 

blivit anklagad står det också om samt även om olika prov som användes för att bevisa 

sanningen; ett exempel som nämns är att man kastade den eventuella häxan i sjön för att 

se om hon flöt. I denna lärobok står även eventuella förklaringar till häxprocesserna. 

Hotet mot kristendomen i form av folktro är en av förklaringarna, användandet av 

narkotiska preparat är en annan och allmänt kvinnoförakt en tredje.
38

 Den information 

som ges är konstaterande i och med att texten beskriver fenomenet häxprocesser, vem 

det drabbade, vad som hände, och hur stor dess utbredning var i Sverige. Texten är även 

förklarande i den mån att häxprocesserna förklaras utifrån olika perspektiv där kyrkans 

roll att kontrollera religionen får mest legitimitet. Texten är också reflekterande 

eftersom den som sagt belyser häxprocesserna ifrån olika perspektiv men den fördjupas 

inte på ett sätt så att läsaren kan förstå händelserna vidare och det finns heller inget 

jämförande fenomen som i så fall skulle kunna hjälpa läsaren att förstå det som hänt. 

Texten är normativ och bristande i informationen när det tas upp att häxprocesserna i 

stort sätt bara drabbade kvinnor. Vidare skriver texten: 

 

                                                 
37
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38
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Troligen var flera av dem som anklagades för trolldom kvinnor i ensliga stugor som 

försökte bota sjukdomar med växter, magiska besvärjelser och annan folktro.
39

   

 

Detta inslag i texten tolkar jag som normativt med tanke på att texten gör en värdering i 

att skriva denna typ av fakta ovan utan att ange belägg för det vidare. Att man idag kan 

ha häxor som förebilder nämns också i det sammanhanget, att häxorna representerade 

självständighet och hade stor kunskap om naturmedicin varvid männen än en gång 

nämns som att de var uteslutna från detta. Den bild som ges här från läroboken ger dels 

en felaktig bild rent faktamässigt och dels en normativ bild att detta enbart var något 

som hände kvinnor, vilket ju stärker bilden av dåtidens samhälle som patriarkalt ännu 

mer.
40

 Rodney Stark skriver att en tredjedel av alla offer i de europeiska häxprocesserna 

var män men att de fall som fått mest uppmärksamhet har varit de som involverat 

kvinnor. Anledningen till detta kan vara att kvinnor i större utsträckning blev anklagade 

för häxeri och trolldom. Eftersom kvinnor i större utsträckning blev anklagade och 

misstänkta för häxeri kan man tänka sig att samhället därför fäst mer uppmärksamhet 

kring dess kvinnliga offer, även om det i många fall kunde tendera till mildare straff. De 

män som blev anklagade fick oftare ett hårdare straff såsom dödsstraff.
41

 

 

3.3.3 Historia Punkt SO 2002 

I läroboken från 2002 som är en lärobok i historia redogörs det för häxprocesserna med 

en knapp sida. De fakta som texten ger är till viss del konstaterande, fast inte helt och 

hållet då den utelämnar många frågor åt läsaren. Den konstaterande fakta som finns i 

texten beskriver en händelse då den engelske kungen Jacob VI:s fartyg råkar ut för en 

storm och kungen intalar sig att denna storm måste bero på något särskilt och börjar 

undersöka anledningar. En kvinna blir anklagad för att ha orsakat stormen och därmed 

dömd till döden. Texten fortsätter att konstatera att detta inte var någon ovanlig 

händelse utan att tusentals kvinnor och någon man råkade ut för detta under 1600-talet. 

Här konstateras varken omfattningen, med tanke på att tusental är ett oerhört vagt 

konstaterande eller tidpunkten eftersom enbart 1600-talet är inkorrekt med tanke på att 

de europeiska häxprocesserna pågick under en mycket längre period än så. Texten 

ställer sig själv frågan varför, varvid den har för avsikt att förklara anledningen till 

varför häxprocesser genomfördes. Texten förklarar anledningen till häxprocesserna som 

att de som fick sätta livet till var människor som samhället gjort till syndabockar för att 
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andra hemska saker hände under denna tid, bland annat krig. En annan förklaring som 

texten i läroboken ger är att de kvinnor som drabbades av häxprocesserna hade 

kunskaper de inte borde ha haft, främst inom läkekonst och magi vilket läkare och 

präster skulle sköta. Texten misslyckas med att förklara anledningar till häxprocessernas 

uppkomst och konsekvenser med tanke på att den inte nämner vilken roll kyrkan har 

haft i häxprocesserna eftersom folktrons värderingar inte stämde överens med kyrkans, 

och således var alla som var emot kyrkan mer eller mindre ett hot.
42

 Texten är alltså till 

viss del både konstaterande och förklarande men inte tillräckligt för att läsaren ska få en 

förståelse av fenomenet. Texten avslutas med att redogöra för hur vidskepelse också 

fanns bland makthavare utan att vidare förklara hur detta kom sig och vad det egentligen 

innebar. Följande mening avslutar texten: 

 
Många kungar och adelsmän hade personliga astrologer som spådde deras framtid i 

stjärnorna. Fast själva kallade de astrologi för vetenskap.
43

 

 

Citatet antyder att dåtidens vetenskap influerades av astrologi vilket rimligtvis inte kan 

jämföras med den vidskepelse som fanns. Texten är inte reflekterande i och med att 

läsaren inte får en inblick i hur detta kan förstås och varför man resonerat som man 

gjorde, texten drar heller inga paralleller till jämförande händelser. Den normativa delen 

av texten utgörs återigen av det ständiga fokus på kvinnan som offer av häxprocesserna. 

Eftersom detta är en lärobok i historia, hade ett större avsnitt varit önskvärt som 

behandlade häxprocesserna med tanke på att den genomsyrar både medeltiden och 

tidigmoderna tiden.  

 

3.3.4 Historia SO Direkt 1 2003 

I denna lärobok står det endast ett fåtal meningar om häxor och vidskepelse. Dessa 

meningar är dessutom inte en del av brödtexten om medeltiden utan finns i en faktaruta 

vid sidan av den andra texten. Andra ämnen som också nämns i denna faktaruta är den 

allmäna skräck som härjade under medeltiden där sjukdomar som spetälska tas upp. Här 

vill jag synliggöra det faktum att häxor och vidskepelse tas upp i relation till skräck och 

sjukdomar vilket kan ge läsaren en stereotyp bild av häxor som avvikande och 

skräckinjagande. Att ta upp vilka kapitel denna lärobok innehåller blir här relevant 

eftersom man då kan utläsa om det varit relevant att skriva om häxor och häxprocesser 

eller inte. Tyngdpunkten i denna lärobok har hamnat på antiken vilket ju i sig är rimligt 
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eftersom det är en bok som tar upp historiska skeenden i kronologisk ordning med start 

från forntiden. Bokens näst sista kapitel heter Medeltiden – en översikt, varvid 

relevansen för förekomsten av häxor och häxprocesser finns för detta kapitel. Dock 

finns det desto större anledning att istället ta upp detta i nästkommande upplaga som 

behandlar den tidigmoderna tiden. Sista kapitlet innehåller Sveriges historia till och med 

Kalmarunionen och det är i detta kapitel som faktarutan där häxor nämns är med. 

Eftersom denna bok ändå vidrör ämnet är det meningsfullt för min undersökning att titta 

på hur texten förmedlas. Att de få meningarna som finns med om häxor i denna bok 

skulle lyckas förmedla texten på ett tillfredställande sätt för läsaren är ju i sig omöjligt. 

Texten inleds med att förklara bilden bredvid som föreställer hur de som syndat blir 

bestraffade varvid djävulen också ingår i denna bild. Texten kopplas i sammanhanget 

med denna bild också ihop med kyrkan eftersom det står att kyrkan ville skrämma 

människorna med denna typ av målning och därmed avskräcka dem från att begå synd. 

Nedan står ett citat för att tydliggöra vad texten i läroboken beskriver: 

 
Kyrkan skrämde besökarna med målningar som visade helvetet. På bilden till vänster ser 

man hur syndarna brinner i den eviga elden. Djävulen i svans och horn ser belåtet på.
44

 

 

Citatet ovan visar på att texten implicit uttrycker en association mellan kyrkans roll 

relaterat till synd och djävulen. Följande i texten står det att människor rent generellt var 

vidskepliga på den tiden och att en häxa kunde bli stenad enligt Dalalagen om man 

misstänkte att personen i fråga hade tjuvmjölkat en ko. Texten är inte konstaterande då 

den inte förklarar innebörden av varken vidskeplig eller häxa, fenomenen som sådant 

förklaras inte alls och det finns ingen typ av beskrivning gällande omfattningen av 

häxor eller under vilka århundraden som det varade under. Texten är inte förklarande 

eftersom det inte finns någon sorts förklaring till varför det stod med i Dalalagen att 

häxor kunde bli straffade. Därmed är texten inte heller reflekterande eftersom den inte 

ger läsaren en inblick i varför människor kan ha varit så vidskepliga. Texten är normativ 

i det avseende att den stereotypt beskriver häxor och vidskeplighet utan att ta fasta på 

några egentliga fakta.
45

  

 

3.3.5 Punkt SO Religion A Grundbok del 2 2004 

I läromedelsboken Punkt SO Religion A finns det två sidor som behandlar häxor. Fokus 

ligger på att beskriva hur häxan har gått ifrån att vara ond i sagor och skönlitteratur till 
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att bli självständig och stark i mer nutida verk. Boken tar upp rörelsen Wicca och 

beskriver den som en modern häxrörelse där medlemmarna har högtider och ritualer 

med stort fokus på magi. Texten inleds med att verken Hans och Greta och 

Pomperipossa nämns där häxan i båda dessa verk beskrivs som elak och ful. Texten 

jämför de tidigare verken med mer nutida verk som tv-serien ”Tonårshäxan” där 

huvudpersonen istället är vacker, stark och självständig. Texten tar även upp Harry 

Potter och exemplifierar med vilka olika sorters häxor det finns, och i detta verk finns 

det både goda som onda. Efter att texten har presenterat huruvida olika verk tagit upp 

häxor som goda eller onda beskriver den verkliga häxor, det vill säga människor som 

idag kallar sig häxor. De fakta som texten visar på är till viss del konstaterande även om 

allt inte helt besvaras i den mån som läsaren kan tänkas ha användning för. Det står inte 

hur vanligt det är med häxor idag och hur stor häxrörelsen Wicca är. Det finns ingen typ 

av förklaring till varför häxor beskrivs som onda eller goda i skönlitteratur eller film. 

Texten är till viss del reflekterande då den beskriver häxor ur flera perspektiv samt 

anknyter till läsarens eventuella tidigare kunskaper då den benämner moderna tv-serier 

och böcker men sedan resonerar den inte kring dessa perspektiv vilket gör att den inte 

lyckas vara reflekterande på ett tillfredställande sätt. Texten har normativa moment där 

exempelvis en bildtext som relateras till en bild på en känd kvinnlig häxa i Sverige 

skriver att ”Oftast är de moderna häxorna klädda som folk i allmänhet”
46

 vilket ju 

implicit säger att folk i allmänhet är klädda på ett visst sätt och i och med det värderar. 

Den värdering som här görs framhåller att folk i allmänhet klär sig normativt vilket 

jämförs med häxor där texten säger att häxorna minsann också kan klä sig normativt 

även om så inte alltid är fallet. Den känsla som inges här är alltså att de som är häxor 

idag är annorlunda och avvikande. Denna text tar alltså upp häxor och häxrörelser men 

vidrör inte häxprocesser alls.
47

 

 

3.3.6 Punkt SO Religion B Fördjupning och metod 2 2006 

Denna bok är vad jag förmodar en fortsättning av den lärobok jag presenterat ovan då 

den fokuserar mer på fördjupning och metod än den tidigare vilket också gör den 

intressant att analysera. Det kan även vara värt att här poängtera att boken också är 

skriven av samma författare som den förre. Som jag ovan skrivit tar boken, Punkt SO 

Religion A Grundbok del 2 (2004) enbart upp häxor och inget om häxprocesser vilket då 

denna bok istället gör. Även denna bok börjar med att presentera att det idag finns 
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människor som ser sig själva som häxor. Dessa ”häxor” vill dels att man ska se dem 

som moderna människor och dels att man ska förstå deras anknytning till dåtidens 

häxor, eller som de poängterar i boken till de dåtida kvinnor som blev anklagade för att 

vara häxor. Här är det tydligt att det just är kvinnor som representeras som häxor, både i 

dåtiden och i nutiden vilket jag återkommer till senare i texten. Efter denna presentation 

lyfts häxprocesserna fram i ljuset och då som en av de värsta händelserna i västerlandets 

historia och dessutom som något som bara drabbade Europa. Texten fortsätter med en 

bakgrundshistoria om tron på häxor varvid den påpekar att detta var något som började 

redan under antiken och sedan fortsatte fram tills 1700-talet i Europa. Efter att texten 

haft sitt fokus på Europa gällande häxprocesserna inflikar den även att i dagens Afrika 

finns det människor som blir mördade efter att de blivit anklagade för att vara häxor 

varav texten inte ger en vidare förklaring eller en jämförelse mellan häxprocesser i 

Europa och Afrika. Nästkommande stycke i texten beskriver under vilka århundraden 

häxprocesserna inträffade, från 1400-talet till mitten av 1700-talet och att detta skedde i 

Europa såväl som i Nordamerika. Här är texten konstaterande eftersom den besvarar 

den typen av fakta som bekräftar någonting utan vidare förklaring. Det står att många av 

dem som anklagades för häxeri dömdes till döden och att samhället inte såg med blida 

ögon på magi vilket inte stämmer enligt många forskare.
48

 I avsnittet om tidigare 

forskning redogör jag för hur synen på skadlig och oskadlig magi skiljde sig åt i den 

mån att präster och lärde män förkastade de båda medan folket tyckte att den oskadliga 

magin var fullt acceptabel vilket alltså inte stämmer överens med de fakta som texten i 

läroboken här förmedlar.
49

 Omfattningen benämns i texten vara 50 000 människor som 

dog bara i Europa vilket också är högst tvivelaktigt enligt ett flertal forskare. Bengt 

Ankarloo skriver att det inte är trovärdigt att fler än 35 000 människor fick sätta livet till 

i samband med häxprocesserna i Europa. 
50

 Även denna text såsom många av de andra 

texterna om häxprocesser i läroböckerna skriver att de flesta som dog var kvinnor. 

Texten nämner begreppet svart magi och vidare även att det var vanligt för folket att tro 

att häxorna ingick i ett förbund med djävulen. Texten skriver att de resor som folk 

trodde att häxorna gjorde till Blåkulla där de träffade djävulen givetvis bara var 

fantasier: 
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Många människor var övertygade om att häxorna reste till Blåkulla där de hade vilda fester 

tillsammans med djävulen. Sådana fester kallades för häxsabbater. Under festerna hade 

häxorna sex med djävulen och det förekom att de offrade spädbarn. Naturligtvis var dessa 

fester rena fantasier.
51

  

 

Texten är alltså inte förklarande i det avseendet att dessa fantasier har någon förklaring 

utan konstaterar enbart att det var så vilket gör att läsaren inte får en enhetlig bild eller 

tillräckliga förklaringar för att förstå. Texten skriver vidare: 

 
Skvaller, barns fantasier eller bråk mellan grannar kunde vara den egentliga orsaken till att 

människor utpekades som häxor.
52

 

 

Återigen är förklaringarna bakom häxprocesserna ytliga och vidrör inte erkända 

förklaringar som många forskare kommit fram till. Texten är konstaterande och gör 

försök i att vara förklarande vilka dock inte lyckas med tanke på att de inte mer än ytligt 

närmar sig dessa. Sista stycket i denna text beskriver att det inte finns några bevis för att 

en hemlig fruktbarhetsreligion har funnits i Europa, varken under medeltiden eller 

senare.
53

 Ginzburg framhåller fakta som bestrider detta i sin avhandling som jag i 

tidigare forskning också nämnt. Det Ginzburg framhåller i sin forskning är alltså att det 

funnits en fruktbarhetssekt som såg sig själva som ”mothäxor” till de ”onda” häxorna 

vilket lärobokstexten helt förnekar.
54

 

 
3.3.7 Religion – Ämnesboken 2005 

Denna lärobok tar upp häxor i kapitlet som ämnar handla om folktro. Det skrivs om 

magi och trolldom, sagor och sägner, jättar och vättar, näcken, älvor och skogsrået samt 

tomtar och troll innan häxor tar plats i texten. Den del som koncentreras till häxor är 

ytterst liten då den endast utgör en halv sida i läroboken. Texten inleds med att redogöra 

för sista gången en häxa dömdes i Sverige för häxeri. Texten fortsätter att beskriva att 

antalet människor som dömdes för häxeri i Sverige var 300, varav den poängterar att det 

framför allt var kvinnor som berördes. Texten beskriver här en omfattning av häxeriet 

men väljer ändå inte att ta upp ord som häxprocesser eller häxförföljelser vilket gör att 

texten blir banal och intetsägande om just detta. Vidare skrivs det om vad de påstådda 

häxorna hade anklagats för varav Blåkulla och förbund med djävulen utgjort brottet som 

så även i många av de andra lärobokstexterna jag undersökt. Texten är hittills 

konstaterande då den beskriver och bekräftar ovan beskrivna händelser. Den enda 
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förklaringen till häxeriet som texten anger är att man tyckte sjukdomar var något 

skrämmande och då använde man sig av häxor som syndabockar för att kunna förklara 

sjukdomens uppkomst. En förklaring till att tron på häxor förekom fram till slutet av 

1600-talet anges också varvid texten påstår att det fanns en okunskap i området medicin 

vilket gjorde att man lättare trodde på magiska krafter och denna förklaring befäster 

texten genom att hänvisa till att tron på häxor slutar i takt med att vetenskapen börjar 

influera världen mer: 

  
Kanske var det just bristen på medicinska kunskaper som var den främsta orsaken till att 

tron på häxor och deras magiska krafter blev så utbredd i hela Europa under 1500- och 

1600-talen. För i takt med att de vetenskapliga framstegen blev fler och fler, så började 

också antalet häxprocesser att minska i slutet av 1600-talet.
55

 

 

De ovan beskriva förklaringarna till tron på häxor och till häxornas uppkomst är 

problematiska i den bemärkelsen att de enbart ytligt vidrör förklaringar och har helt valt 

bort begreppet häxprocesser vilket i sin tur leder till att läsaren inte får full förståelse för 

händelserna. Texten innehåller inga reflekterande moment då den inte beskriver olika 

perspektiv eller knyter an till läsaren. Texten är som även de flesta andra texter i 

läroböckerna jag ovan beskrivit normativ gällande vem som utsattes för häxeri. Fokus 

ligger återigen på kvinnor som offer vilket ju till viss del givetvis stämmer men ger 

läsaren en förenklad och redan förutbestämd bild av att det närmast uteslutande gällde 

kvinnor.
56

   

 

3.3.8 Prio Religion Stadiebok 2014 

Den sista boken i min undersökning är från 2014 och är alltså en väldigt ny upplaga 

vilket gör den klart intressant för undersökningen. Kapitlet där häxor benämns i 

läroboken heter ”kampen mot det onda” och andra underrubriker i detta kapitel är: 

”drakar och drakdödare”, ”den mörka sidan” och ”det onda är något som vi gör”. Häxor 

tas alltså upp i ett kapitel som ämnar handla om ondska. Den första underrubriken i 

texten där häxor tas upp är ”Häxor – onda kvinnor”. Texten under denna rubrik försöker 

genom att ta upp gamla sagor där häxor beskrivs som onda konstatera att häxor 

vanligtvis har setts som onda genom tiderna. De exempel som texten tar upp är sagan 

om Hans och Greta samt den ryska häxan Baba-Jaga. Efter att texten har konstaterat att 

häxor ofta har benämnts som onda i sagor går den vidare i att förklara att de verkliga 

häxorna hittar man i gamla protokoll. Texten tar upp ett exempel på en kvinna vid namn 
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Anna som anklagats för trolldom varvid texten berättar en historia om hur kvinnans 

granne Nils angivit henne till tinget för att hon gjort honom blind och döv på högra 

sidan av ansiktet. Texten fortsätter vidare att förklara hur det hela fortsatte i domstolen 

där Anna erkänner sig skyldig till att ha skadat Nils och erkänner även en rad andra 

brott där bland annat umgänge med djävulen finns inräknat. Texten yrkar på att Anna 

tillslut blir avrättad och den sista meningen i texten lyder: ”En präst skrev: ’Gud 

förskone församlingen för sådana syndare. Amen’”. Texten i läroboken konstaterar att 

häxor ofta ses som onda kvinnor i sagor men förklarar inte alls vilka anledningar som 

kan ligga bakom det. Första delen av texten innehåller delvis reflekterande fakta 

eftersom kända sagor som utgår ifrån läsarens troliga förkunskaper benämns men 

eftersom texten inte vidare belyser denna företeelse från flera perspektiv eller drar 

jämförelser till liknande företeelser misslyckas den att vara reflekterande fullt ut. Den 

andra delen av texten beskriver ”verkliga” häxor och försöker visa en verklighetstrogen 

bild genom att exemplifiera med en person vid namn Anna Ersdotter. Texten 

konstaterar varför Nils anklagade henne varav händelsen beskrivs med en berättelse om 

hur hon gick till väga när hon skadade honom, hur domen sedan tar form där hon 

erkänner sitt brott i bland flera andra brott och till sist vad som händer med Anna efter 

att hon svarat inför domstolen. Fallet Anna Ersdotter förklaras inte alls utifrån några 

andra premisser än denna och vidare tas inte häxprocesser upp eller några förklaringar 

till dess uppkomst. Läsaren får enbart en bild av en fiktiv berättelse där dessutom inga 

förklaringar ges till kvinnans påstådda beteende och inte heller till det straff som hon 

får. Texten har ett flertal normativa inslag varav det ena är, som även i majoriteten av de 

andra läroböckerna jag undersökt, att fokus på endast kvinnan ges i samband till häxor 

och magi. Det andra normativa inslaget läroboken har gällande häxor är 

kapiteluppdelning och rubriker, där det är högst oklart varför ondska och häxor har 

kopplats samman varvid ingen förklaring till detta heller ges.
57
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4 Diskussion  
I min diskussion knyter jag an till hur mitt syfte och mina frågeställningar besvaras 

genom undersökningen och jag använder mina teoretiska utgångspunkter som 

förklaringsmall. I den kvantitativa delen av undersökningen ser man hur stor omfattning 

häxor och häxprocesser har i de läromedel jag undersöker varav häxor är relativt 

förekommande i alla läromedel utom i fem som inte innehåller något alls om häxor. I ett 

av de fem läromedel som inte benämner häxor eller häxprocesser förekommer istället 

magi och dessutom är det sammankopplat till medicinmän och trollkarlar vilket är 

intressant med tanke på att de övriga sju läromedel som utgjort undersökningen kopplar 

häxor, magi och vidskepelse samman med övervägande kvinnor. I fyra av de läromedel 

som finns med i den kvantitativa undersökningen förekommer ingenting alls som kan 

relateras till häxor eller häxprocesser vilket jag genom dessa läroböcker ämnar belysa 

häxornas frånvaro. Det man utifrån den kvantitativa undersökningen kunde utläsa var att 

’häx-a, or’ nämndes oftast i läromedlen och därefter ’magi’. ’Häxprocesser’ nämndes 

inte lika ofta och var till och med helt uteslutet i flera av läromedlen. De läromedel i 

undersökningen från och med 2004, då borträknat de där inte häxor eller häxprocesser 

nämndes alls, utgör en större omfattning av häxor och häxprocesser än de tidigare 

böckerna.  

När jag tittat på sambandet mellan läroböckerna i min undersökning och 

läroplanernas syfte samt centrala innehåll i historia och religionskunskap framkom det 

att det finns en tydligare anknytning till häxor och häxprocesser i Lgr 11:s kursplan i 

religionskunskap varav jag enbart har en lärobok som är utgiven efter 2011 där detta 

inte synliggjorts märkbart. I Lgr 11:s kursplan i historia fanns det däremot ingen 

anknytning till häxor eller häxprocesser vilket också stämmer överens med det 

läromedel i historia från 2012 som inte innehöll något om häxor eller häxprocesser. Den 

äldsta läroboken i undersökningen som innehåller häxor och häxprocesser är från 1991 

och tillhör läroplanen Lgr 80 varav jag inte har kunnat se någon tydlig koppling här 

heller. Sex böcker från min undersökning som innehåller häxor och häxprocesser är 

utgivna efter 1994 och innan 2011 vilket innebär att de skrivits när Lpo 94 varit den 

rådande läroplanen. Här kan man inte heller utläsa något tydligt samband mellan 

läroböckerna och läroplanen. Den kvantitativa undersökningen kom fram till att de 

läroböcker efter 2004 där häxor och/eller häxprocesser nämndes innehöll mest 

information om detta vilket gör det svårt att även här utläsa något samband som är 

relaterat till läroplanerna. Det som kan utläsas ifrån läroplanerna är att det finns relevans 
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att ta upp häxor och häxprocesser i Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11 men dock inga tydliga 

riktlinjer vilket också kan vara en förklaring till avsaknaden i de fyra läromedlen som 

representeras i den kvantitativa undersökningen där häxor och häxprocesser blivit helt 

osynliggjorda.  

Den kvalitativa undersökningen undersöker hur läroböckerna beskriver häxor och 

häxprocesser samt vilken typ av kunskap det är som förmedlas varav den konstaterande 

kunskapen varit dominerande i min undersökning. En del av läromedlen har även varit 

förklarande men ofta saknat delmoment i sina förklaringar vilket i sin tur bidrar till att 

läsaren inte helt och hållet förstår uppkomsten av fenomenet. Den reflekterande typen 

av fakta har också funnits i en del av läromedlen, dock i minoritet och ofta enbart i 

samband med den konstaterande kunskapen och alltså inte den förklarande. Läroboken i 

religionskunskap från 1991 innehåller flest fakta av både det konstaterande slaget och 

det förklarande. Denna bok belyser dessutom häxprocesserna ifrån olika perspektiv och 

är därför i viss mån också reflekterande. Denna lärobok är näst äldst i undersökningen 

men tar upp häxprocesser i störst omfattning och med mest förklaringar och perspektiv. 

Den senaste läroboken som är från 2014 och den enda som publicerats efter Lgr 11 i 

min undersökning har inte använt sig av begreppet häxprocesser. Boken ämnar dock 

förklara hur detta kunde gå till genom att gestalta en kvinna vars namn är Anna som 

varit en ”riktig” häxa och som dömts till avrättning varav inga förklaringar alls ges till 

denna typ av händelser i texten. Gällande mina genusteoretiska utgångspunkter där jag 

bland annat utgår från att kvinnan fått en nedvärderande position i läroboken när häxor 

och häxprocesser tas upp kan detta genom min undersökning styrkas. Eftersom 

undersökningen visar att häxor tas upp som nästan uteslutande kvinnor och dessutom 

som ett avvikande fenomen i flera av läroböckerna tyder detta på att läromedlen i 

undersökningen är starkt influerade av normativa inslag. Läroboken har valt att rikta sitt 

fokus gällande häxor och magi på kvinnor där häxprocesserna ofta skildrat kloka gamla 

gummor som offer för processerna där männen blivit uteslutna från denna del av 

historien med att i bästa fall enbart nämnas. Jag vill genom Yvonne Hirdmans 

genusteoretiska resonemang som pekar på att kvinnor får företräda mindre gynnsamma 

positioner framhålla att det förhåller sig på detta sätt i de avsnitten som tar upp häxor 

eller häxprocesser i läromedlen som jag har undersökt. Kvinnor tas även upp i samband 

med destruktivitet eftersom de blir förknippade med detta begrepp när de beskrivs 

genom häxprocesserna. Att man i fiktiv form pratar om häxor som destruktiva är ju inte 

så konstigt eftersom man försöker beskriva bilden av hur häxorna upplevdes men att det 
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saknas förklaringar till varför häxor ansågs vara destruktiva är i sammanhanget 

problematiskt och lämnar läsaren många frågor.  

Huruvida den kunskapen som de forskare jag har omnämnt i min undersökning 

kommit fram till gällande häxor och häxprocesser har influerat läromedlen är 

intresseväckande. Vilka fakta har man valt bort och vilka har man tagit med? Den 

kunskap som har getts i samband med häxprocesser i de läromedel som jag har 

undersökt är ofta omfattningen av fenomenet varav det i många fall inte stämmer 

överens med forskares fakta. Förklaringar till häxprocesserna anges i några av 

läromedlen och i läroboken från 1991 nämns både kvinnoförakt och hotet mot kyrkan 

varav detta också är vanliga förklaringar som forskare inom området argumenterar för. 

Detta är dock den enda av läroböckerna som jag undersökt som har tagit med denna typ 

av förklaringar då de andra läroböckerna framhåller förklaringar som att häxor varit 

syndabockar för krig, sjukdomar och andra hemskheter som hände under tidseran. Även 

kunskaper i läkekonst och magi har agerat förklaringar i läromedlen men är dock inte 

sådant som de forskare jag omnämnt i undersökningen poängterat eller framhållit som 

viktiga förklaringar i sammanhanget. Det mest slående rent faktamässigt är dock vem 

som drabbades av häxprocesser då kvinnor fått i princip allt utrymme för detta i 

läroböckerna varav forskare som Stark hävdar av en tredjedel av alla offer i de 

europeiska häxprocesserna var män, vilket då läroböckerna valt att inte ta upp.
58

 Flera 

av läroböckerna antyder eller nämner kyrkans roll i häxprocesserna men förklarar inte 

detta vidare vilket gör att den typen av information faller bort för läsaren. Att det var 

många i Sverige som blev anklagade för häxeri men inte alls lika många som blev 

straffade för det är inte heller något som läroböckerna tar upp vilket Ankarloo belyser. 

Detta är viktigt för att få en förståelse för att det var relativt vanligt att bli anklagad men 

desto ovanligare att bli straffad.
59

 Det man kan utläsa från ovanstående text är 

samstämmigt med det som Karlsson framhåller, att författaren samt den rådande 

politiken influerar läroboken genom att upprätthålla en viss sorts information men 

utesluta annan vilket agerar förklaringsmall för vilken kunskap som lyfts fram i 

resultatet för min undersökning.
60

  

Kontentan av både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen är att häxor 

nämns relativt ofta i jämförelse med häxprocesser om man räknar bort de läromedel där 

de helt osynliggjorts om än tas de upp problematiskt där flera normativa inslag finns 
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 Stark 2003:212-213. 
59

 Ankarloo 1987:258. 
60

 Karlsson 2011:47-48. 
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med. På det hela taget är häxor och definitivt häxprocesser något som läromedel idag 

har prioriterat bort baserat på de läromedel jag använt mig av i min undersökning. En 

anledning till att häxor och häxprocesser blivit åsidosatta i läromedel kan vara att 

kursplanerna för historia och religionskunskap inte explicit nämner dessa.  

Eftersom ingen tidigare har undersökt just i vilken omfattning häxor och 

häxprocesser finns med i läromedel och hur dessa beskrivs anser jag att min 

undersökning bidragit till ny forskning i området läromedelsanalyser. Vidare forskning 

inom området behövs för att synliggöra häxor och häxprocessers roll i läromedel. Vad 

som kan vara intressant att göra som jag dessvärre varken hann med eller hade utrymme 

för i undersökningen är en bildanalys i relation till de kapitel som skrivs om häxor och 

häxprocesser i läromedel. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läromedel Kristendom 
7-8  
 

SO boken 
Religions-
kunskap 
 

Historia 
Punkt 
SO 
 

Historia 
SO Direkt 
1 
 

Religion 
Punkt 
SO 
 

So Direkt 
Religion 
 

Religion 
Punkt 
SO Del 2 
 

Religions-
prio 
 

Årtal 1963 1991 2002 2003 2004 2005 2006 2014 

Förlag Svenska 
Bokförlaget 

Gleerups 
Förlag 

Gleerups 
Förlag 

Bonnier 
Utbildning 

Gleerups 
Förlag 

Bonnier 
Utbildning 

Gleerups 
Förlag 

Sanoma 
Utbildning 

Markördord 
Totalt 

6 26 10 3 31 21 50 22 

Häx-a, or 0 15 6 1 27 12 42 11 

Häxprocesser 0 3 1 0 0 1 1 0 

Magi 6 1 1 0 4 4 2 2 

Vidskepelse 0 0 1 1 0 0 0 0 

Satan 0 0 0 0 0 0 0 2 

Djävulen 
 

0 3 1 1 0 1 5 4 

Trolldom 0 4 0 0 0 3 0 3 



  
 

II 

Bilaga 2 
 

Läromedel SO-boken 

Religionskunskap 

åk 9  

SO-boken 

Historia 

Kompakt 

Religionskunskap 

kompakt 

Prio Historia 8 

Årtal 1992 1995 2004 2012 

Förlag Gleerups förlag Gleerups förlag Gleerups förlag Sanoma 

utbildning  

Markörord 

totalt 

0 0 0 0 

Häx-a, or 0 0 0 0 

Häxprocesser 0 0 0 0 

Magi 0 0 0 0 

Vidskepelse 0 0 0 0 

Satan 0 0 0 0 

Djävulen 0 0 0 0 

Trolldom 0 0 0 0 

 


