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Abstract   

The purpose of this essay is to clarify the use of maps in a selection of religious textbooks and to 

compare this with the use of maps in historical textbooks which is done by applying a quantitative 

method. 

In the religious textbooks the maps that shows religions expanse will be analysed by applying a 

qualitative semiotic analysis. The positive and the negative aspects of the use of maps will also be 

made visible in the essay and be related to research about the human memory and memory training. 

The researched material is SO-serien ämnesbok, Utkik 7-9 grundbok and Prio stadiebok. From all 

three publishers both the historical and the religious textbooks are studied. 

After analysis of the researched material it can be established that the use of maps in religious 

textbooks for high school is limited. In comparison between books from the same publisher, there 

are big differences between the historical and religious textbook. The use of maps in historical 

textbooks is relatively widespread. In one of the publisher’s textbooks, they use maps five times 

more in historical textbook then in religious textbook. 

Analysis of the maps that portray the spread of different religions around the world shows that 

various methods are used in different textbooks. Colors are mainly used in the SO-serien Religion: 

ämnesbok and Prio Religion 7-9 grundbok. Utkik 7-9 Religon grundbok doesn't show any religious 

spread in the maps, they use pictures that are connected to the maps. This design has several 

difficulties like the lack of pluralism in religions, colors that are emotionally charged, maps of the 

world where part of the world is missing, small variations in scale and map projection. Despite this 

there is benefits in using maps as Lgr11 provides. That the student will work with different working 

methods and the language of the human mind consists of pictures. By religion, knowledge linked to 

a geographic context, students get a knowledge context which leads to maintaining knowledge 

instead of learning isolated facts that tend to be forgotten. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Människan försöker ständigt förstå sin omvärld genom att förenkla den. Olika fenomen binds         

samman under större kategorier och placeras i olika typer av kontexter, för att få en förståelse om    

omvärlden och kunna bibehålla denna förståelse. Människor kategoriserar till exempel länder som    

demokratiska eller odemokratiska eller efter landets religiösa tillhörighet. Sverige har blivit ett         

mångkulturellt land i och med arbetskraftsinvandring, migration och flyktingar men Sverige             

kategoriseras ändå fortfarande som ett kristet land, ett sekulariserat och protestantiskt kristet land för 

att ytterligare precisera. Kategorisering har såväl negativa som positiva aspekter men är  nödvändig för 

att människan skall förstå sin omvärld. 

I grundskolans senare år ingår samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi i SO- blocket, 

vilket är en kategorisering efter kriteriet samhällsorienterade ämnen. Eleverna i högstadiet får enskilda 

betyg i SO-ämnena även om en samlad SO-undervisning sker. I de lägre årskurserna får eleverna till 

och med ett sammantaget SO-omdöme, men SO-ämnena har gemensamt ett visst antal timmar i     

skolkontexten att disponera. Redan i Lgr62 poängterades vikten av ett samlat område med de         

samhällsorienterade ämnena med motivering att kunskap måste sättas i en kontext för att den skall få 

ett värde. I Lgr80 belystes nyttan med SO som blockämne ytterligare genom att påpeka att förståelse 

av världen skulle öka genom samlad undervisning för de samhällsorienterade ämnena.1 Detta belyser 

de positiva aspekterna av ämnesövergripande arbetsområden samt påvisar varför man skall integrera 

olika typer av de samhällsorienterade perspektiven inom varje enskilt SO-ämne. 

Exempelvis används geografiska kartor inom historieämnet för att sätta in historiska händelser i en 

geografisk kontext. Inom historieämnet används alltså geografiämnets grund, kartor i relativt stor      

utsträckning för att eleverna skall få ökad förståelse för samband, världskunskap och kunna strukturera 

sin historiebild geografiskt. Detta leder tankarna till de övriga SO-ämnena. Inom religionskunskapen 

belyses till exempel religionerna utifrån ett historiskt perspektiv genom att exempelvis berätta om  

kristendomens historiska utveckling från judisk sekt till världsreligion. Dessutom lyfts det samhälleliga 

perspektivet in genom att belysa relationen mellan samhälle och religion vilket bland annat görs       

genom att belysa samhällets påverkan på religionen, hur religion har påverkat människors sätt att leva 

och hur det har präglat samhället och dess värderingar. Detta belyser vikten av att intrigera de        

samhällsorienterade  ämnena för att sätta kunskap i en kontext. Hur ser sambandet mellan                  

religionskunskap och geografi ut? 

                                                 
1   Svahn, Jimmi. SO- en orientering i en tid av förändring: En kvalitativ undersökning av SO-lärares syn på sitt ämne, 

dess plats och framtid, Examensarbete, Högskolan i Halmstad, 2011, S;9 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att synliggöra i vilken utsträckning kartor brukas och därigenom det 

geografiska perspektivet integreras i ett antal valda religionskunskapsläroböcker. Kartbruket i de       

utvalda religionskunskapsläroböckerna kommer sedan att jämföras med användandet av kartor i        

läroböcker inom historieämnet som är ämnade för grundskolans senare år. I uppsatsen kommer jag 

lyfta såväl positiva som negativa aspekter av de analyserade kartorna. Där efter kommer jag diskutera 

om varför det är en god idé att använda kartor i relation till tidigare forskning om det mänskliga minnet 

och den rådande läroplanen. I uppsatsen kommer de kartor som visar olika religioners utbredning    

analyseras och vilken problematik denna gestaltning kan ge upphov till. 

1.3 Frågeställning 

1: I vilken utsträckning används kartor i religionskunskapsläroböcker för högstadiet? 
 

2: Hur skiljer användandet av kartor i religionskunskapsläroböckerna sig från användandet av kartor i 

historieläroböcker för högstadiet? 

3: Hur gestaltas olika religioners utbredning och vilken problembild kan denna gestaltning generera? 

 

1.4 Identifiering av begrepp 

1.4.1 SO- blocket 

I grundskolan talas det om SO-blocket eller de samhällsorienterade ämnena. I detta block ingår histo-

ria, geografi, religions-, och samhällskunskap. Ämnena uppvisar vissa skillnader men kärnan inom 

SO-blocket är: ”analyser av människan som individ, kultur- och samhällsvarelse utifrån perspektiv av 

tid, rum, plats, moral, etik och transcendens samt de föreställningar om de villkor dessa skapar för ho-

nom/henne”.2 Samhällskunskapen hittas i att se den individuella människan, människan i en kulturkon-

text och en samhällskontext. Historieämnet bidrar med tidsperspektivet, geografin bidrar med rumsper-

spektivet och religionskunskapen bidrar med ett etik- och transcendensperspektiv. Dessa fyra ämnen 

har gemensamt 885 timmar att disponera som skall fördelas under elevernas grundskoletid.3 Det finns 

inga särskilda bestämmelser om hur fördelningen mellan de olika årskurserna eller ämnena skall struk-

tureras. Även om dessa ämnen tillsammans utgör ett gemensamt SO-block med ett antal gemensamma 

timmar får inte ett  ämnesövergripande betyg sättas efter årskurs 6,4 vilket innebär att eleverna från och 

med årskurs 7 skall erhålla enskilda betyg i historia, geografi, religions-, och samhällskunskap. 

1.4.2 Ämnesövergripande undervisning 

Ämnesövergripande undervisning innebär att undervisningen sker med två eller flera ämnen som   

sammanförs för att lyfta in fler perspektiv och nå en ökad förståelse. Det är denna definition jag        

använder när jag pratar om ämnesövergripande undervisning i uppsatsen. När man använder metoder 

                                                 
2  Gustafsson, Helen. Vilken är SO-ämnenas kärna?, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-  

omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-karna-1.186613, 2012-11-26, [2016-16-02] 
3  SFS. (2010:800). Skollag Bilaga 1. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
4  SFS. (2010:800). Skollag Kap 10:15 §. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-%20%20omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-karna-1.186613
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-%20%20omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-karna-1.186613
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eller infallsvinklar från andra ämnen skapas ämnesövergripande undervisning som när två punkter ur 

det centrala innehållet sammanförs för att gemensamt utgöra utgångspunkterna för ett arbetsområde 

eller som i detta fall då geografins metod (karta) och religionskunskapen möts i läroböckerna. När två 

SO-ämnen integreras räknas detta som ämnesövergripande undervisning eftersom eleverna får separata 

betyg i ämnena och att ämnena har enskilda kursplaner och mål som eleverna förväntas uppnå. 

1.4.3 Karta 

När jag talar om karta i denna uppsats utgår jag från definitionen av kartan som en fysisk och för-

enklad tecknad representation av en del av verkligheten.5 

1.4.4 Läromedel 

I Lgr69 preciseras läromedel som ett hjälpmedel av pedagogisk karaktär som används för att elever 

skall kunna tillgodose sig kunskaper i en skolkontext.6 I Lgr80 presenteras läromedel som någonting 

som gemensamt bestämts av såväl elever som lärare för att klara att uppnå de mål som eleverna 

förväntas nå.7 Detta innebär att läromedel kan vara en mängd olika saker allt ifrån en häst, en sax, 

tidningar, radio, film eller dylikt. När jag pratar om läromedel i uppsatsen menar jag läroböcker, vilket 

är en kunskapsbok som skrivits till en skolkontext. 

1.5 Material 

Till denna undersökning har jag analyserat tre läroböcker för högstadiet inom religionskunskap och 

jämfört dessa mot de berörda förlagens  läroböcker inom historieämnet för att identifiera skillnader och 

likheter i bruket av kartor mellan båda dessa ämnen. Böckerna är utvalda efter kriterierna att de skall 

vara anpassade till den nya läroplanen Lgr11. Ett av kriterierna är att läroböckerna skall finnas som   

stadieböcker, vilket innebär att allt kunskapsstoff från årskurs sju till nio finns samlat i en bok. Att   

läroböckerna skall vara utgivna av kända förlag är ett annat kriterium. Att jag valde läroböcker för 

grundskolans senare år har att göra med mitt eget utbildningsval och intresset för högstadiet och dess 

läroböcker. Att det är geografi, historia och religionskunskap som hamnar i fokus i uppsatsen beror på 

mina ämnesval. Denna uppsats skrivs i religionsvetenskap vilket gör att fokus hamnar på                   

religionskunskapen, att detta sedan ställs i perspektiv mot kartanvändning i läroböcker inom ämnet 

historia beror på att bruket av kartor i historieundervisningen är väl utbrett. Att det blev kartor som 

undersökningsområde handlar om eget intresse av kartor, vad kartan förmedlar och vilken påverkan 

detta har. 

1.5.1 SO-serien 

SO-serien ges ut av bokförlaget Liber som är ett av de största bokförlagen i Norden. Bokförlaget    

grundades 1973 och ger ut böcker för såväl grundskolan, som gymnasiet som högre studier.8 Förlaget 

                                                 
5   Hall, Ola & Alm, Göran. & Ene, Stefan. & Jansson, Ulf. Introduktion till kartografi och geografisk information, 

Studentlitteratur, Lund, 2003, S;12 
6   Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskola Lgr69, svenska utbildningsförlaget Liber AB, Solna, 1969, S; 78 
7   Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan Lgr80, Liber utbildningsförlaget Stockholm, Stockholm, 1980, S;50 
8    Liber. Om Liber, https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-liber/, 2016, [2016-02-25] 

https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-liber/
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presenterar SO-serien som ett läromedel där alla individer oavsett kunskapsnivå utmanas, där ett      

genusperspektiv ställs i fokus samt är reviderad för att passa Lgr11.9 SO-serien ges ut i en mängd olika 

varianter så som digitalt och analogt, det finns ämnesböcker där sjuans, åttans och nians kunskapsstoff 

är samlat och det finns specifika böcker för varje årskurs. För elever som behöver en större             

kunskapsmässig utmaning finns SO-serien Maxi som innehåller djupare och mer stoff. Dessutom finns 

en lärarhandledning, men den del av läromedelsserie jag har valt att analysera är SO-seriens ämnesbok 

därför att detta är basboken. Lärarhandledningen möter inte eleverna och  SO-serien Maxi är en mer 

avancerad bok och ett tillägg för de mer studiemotiverade eleverna.10 

SO-serien Religion: ämnesbok 

I denna bok presenteras det berörda kunskapsstoff i religionskunskapens kursplan för grundskolans 

senare år. Boken är uppdelad efter olika årskurser där bokens tre första kapitel behandlar 

religionsbegreppet samt forntida och traditionella religioner, vilka är menade för årskurs sju. Bokens 

nästa fem kapitel är menade för årskurs åtta och behandlar kristendom, judendom, islam och en del 

etik. De sista sex kapitlen är menade för årskurs nio och behandlar hinduism, buddhism, alternativa 

livsåskådningar och etik.11 

SO-serien Historia: ämnesbok 

I denna bok presenteras historiskt kunskapsstoff från forntid fram till vår samtid. I ämnesboken är    

kapitlen uppdelade efter årskurserna där de sex första kapitlen behandlar forntid till 1700-talet och är 

menade för årskurs sju. De nästa nio kapitlen i boken är menade för årskurs åtta och behandlar 

tiden från 1700-talets slut till det första världskriget. Bokens sista nio kapitel är menade för årskurs nio 

och behandlar tiden från mellankrigstiden fram till nutiden.12 

1.5.2 Utkik 7-9 grundbok 

Utkik serien ges ut av det kända förlaget Gleerups, vilka presenterar sig själva som en av Sveriges 

främsta aktörer för utbildning och lärande. Gleerups startade 1826 och ger ut böcker anpassade till 

undervisning i grundskolan, till vuxenutbildningar och universitet/högskola.13 En av förlagets mest 

centrala grundtankar är att deras läromedel skall vara skrivna av lärare som har erfarenhet av 

klassrumskontexten.14 Genom att Gleerups endast godkänner författare som själva är utbildade och är 

eller har varit verksamma i klassrummet borde verken vara såväl lättförståeliga som pedagogiskt 

                                                 
9   Liber. SO-serien religion, https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-

9/Religionskunskap/Grundlaromedel/SO-Serien-Religion/#furtherdescription, 2016, [2016-02-25] 
10  Liber. SO*S: Störst Chans att uppleva the big 5, 

https://www.liber.se/Market/grsk/inbyte_ma/sos_soserien_liber_2015.pdf, 2016, [2016-02-25], S;8 
11  Liber. SO-serien religion, 2016 [2016-02-25] 
12  Liber. SO-serien historia, https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SO-Serien-

Historia/#furtherdescription, 2016, [2016-02-25] 
13  Gleerups. Om Gleerups, https://www.gleerups.se/om-gleerups, 2016, [2016-02-28] 
14  Gleerups. Vi är stolta över våra författare, https://www.gleerups.se/forfattare, 2016, [2016-02-28] 

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Religionskunskap/Grundlaromedel/SO-Serien-Religion/#furtherdescription
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Religionskunskap/Grundlaromedel/SO-Serien-Religion/#furtherdescription
https://www.liber.se/Market/grsk/inbyte_ma/sos_soserien_liber_2015.pdf
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SO-Serien-Historia/#furtherdescription
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SO-Serien-Historia/#furtherdescription
https://www.gleerups.se/om-gleerups
https://www.gleerups.se/forfattare
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genomtänkta. Utkik 7-9 grundbok är anpassad efter Lgr11 och förlagets pedagogiska grundtanke är 

individanpassad undervisning, detta innebär att alla elever oavsett kunskapssituation skall kunna 

utmanas. Serien Utkik 7-9 ges ut både digitalt och analogt men endast som stadiebok till skillnad från 

Liber där verken dels ges ut som stadiebok och som specifika böcker för varje årskurs. Utkik 7- 9 

grundbok är Gleerups grundbok men det finns också lärarhandledningar. Jag har valt att analysera 

grundboken eftersom det är den elever möter i undervisningssammanhangen.15 

Utkik 7-9 Religion Grundbok   

I denna bok är inte kapitlen uppdelade efter årskurser utan boken behandlar religion som begrepp, de 

fem världsreligionerna, etik, nyreligiositet och sekularisering.16 

Utkik 7-9 Historia Grundbok   

I Utkik 7-9 Historia grundbok är inte kapitlen uppdelade efter årskurser utan boken behandlar 

begreppet historia, den historiska utvecklingen från antiken till vår samtid. Boken fokuserar dessutom 

på att utveckla elevers kunskap kring historiska källor och olika typer av historiebruk.17  

1.5.3 Prio stadiebok 

Prio stadiebok ges ut av förlaget Sanoma Utbildning vilket är ett relativt nytt förlag som startade 1993. 

Förlaget ger ut läromedel för såväl grundskolan, gymnasiet som högre utbildningar.18 Sanoma 

Utbildning har som krav att deras läromedelsförfattare skall vara lärare. Anledningen till detta är att 

läromedelsförfattarna skall ha en anknytning till pedagogik och erfarenhet ifrån klassrummet.19 

Förlagets serie Prio är anpassad efter den nya läroplanen Lgr11 och en av grundtankarna i serien är 

igenkänning, alla elever oavsett etnisk och socioekonomisk bakgrund skall kunna identifiera sig med 

kunskaperna som boken ger. Böckerna ges ut både i digitalt och analogt format och finns som 

stadiebok eller enskilda böcker för varje årskurs.20 Den bok som analyserats i denna uppsats är 

förlagets stadiebok.  

Prio Religion 7-9 

Prio Religion 7-9 är strukturerad efter årskurserna i högstadiet, vilket innebär att olika kapitel är      

menade för olika årskurser. De sju första kapitlen är menade för årskurs sju, bokens nästa sju kapitel är 

menade för årskurs åtta och de sista sju kapitlen är menade för årskurs nio. Kapitlen för årskurs sju 

                                                 
15  Gleerups. Utkik 7-9 Historia Grundbok, https://www.gleerups.se/40675606-product, 2016, [2016-02-28] 
16  Olofsson, Hans. & Uppström, Rolf. Utkik 7-9 Religion Grundbok, Gleerups, Malmö, 2014, S; 4-7 
17   Nilsson, Erik. & Olofsson, Hans. & Uppström, Rolf. Utkik 7-9 Historia Grundbok, Gleerups, Malmö, 2013, S;3-5 
18  Sanoma Utbildning. Om Sanoma Utbildning, http://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-Utbildning/, 

2016, [2016-02-28] 
19  Sanoma Utbildning. Förlagets medarbetare, http://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-

Utbildning/Forlagets-medarbetare/, 2016, [2016-02-28] 
20  Sanoma Utbildning. Prio Historia 7-9, http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-

9/Historia/Baslaromedel/PRIO-Historia-7-9/Fordjupad-information/, 2016, [2016-02-28] 

https://www.gleerups.se/40675606-product
http://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-Utbildning/
http://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-Utbildning/Forlagets-medarbetare/
http://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-Utbildning/Forlagets-medarbetare/
http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Historia/Baslaromedel/PRIO-Historia-7-9/Fordjupad-information/
http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Historia/Baslaromedel/PRIO-Historia-7-9/Fordjupad-information/
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handlar om etik och olika livsåskådningar, medan de kapitlen som är menade för årskurs åtta behandlar 

de fem världsreligionerna med tillägg av asiatiska religioner. Kapitlen som är menade för årskurs nio   

behandlar religion i vår samtid, etik och olika typer av religiösa grupper samt olika 

religionsperspektiv.21 

Prio Historia 7-9 

Prio Historia 7-9 är strukturerad efter årskurserna i högstadiet, bokens första åtta kapitel är menade för 

årskurs sju, de nästkommande åtta kapitlen är menade för årskurs åtta och de sista sex kapitlen är 

menade för årskurs nio. Kapitlen för årskurs sju behandlar den historiska utvecklingen från 

uppkomsten av människan fram till 1700-talet, kapitlen som är menade för årskurs åtta koncentreras 

kring 1800-talet och 1900-talet fram till världskrigens slut. Kapitlen som är menade för årskurs nio 

belyser 1900-talet, kalla kriget, avkoloniseringen och avslutas med ett kapitel där den historiska 

utvecklingen efter 1990 beskrivs.22 

1.6 Metod   

För att besvara i vilken utsträckning kartor förekommer i läroböcker för högstadiet inom                    

religionskunskap och komparera dessa med förekomsten av kartor i läroböcker för högstadiet inom 

historieämnet används en kvantitativ metod. För att besvara frågorna som handlar om kartornas      

kontext och positiva respektive negativa aspekter av användandet av kartor lämpar sig den kvalitativa 

metoden bättre då tolkning står i fokus. I denna uppsats används en metodkombination. Genom att   

använda en kvantitativ metod tenderar denna uppsats att bli bred eftersom en översikt presenteras över 

kartors förekomst i religionskunskapsläroböckerna gentemot historieläroböckerna. Den kvantitativa 

metoden saknar dock djupare analys, vilket kompletteras genom den kvalitativa metoden. Genom den 

kvalitativa metoden får uppsats ett djup då bruket av kartor analyseras och tolkas. Genom en             

metodkombination ges således både den breda översikten och djupet. 

Det finns fördelar och nackdelar med att använda metodkombinationer, de positiva aspekterna är att 

frågeställningarna kan variera, det kan förekomma varför? Vad? När? Hur? I vilken utsträckning? 

Detta bidrar till en fullständig bild, där en både översiktlig och djup bild ges. Det som är negativt med 

en metodkombination är att den är tidskrävande, det kräver mer av forskaren att ha kunskap om fler än 

en metod, dessutom kan forskningsresultatet från respektive metod säga emot varandra vilket skapar 

en problematisk situation för forskaren.23 

                                                 
21  Högberg, Ole. & Isaksson, David. & Sundqvist, Mats. Prio. [Stadiebok], Religion, Sanoma Utbildning, Stockholm, 

2014, S; 11, 143, 323 
22  Almgren, Bengt. Prio. [Stadiebok], Historia , Sanoma utbildning, Stockholm, 2014, S; 11, 211, 439 
23  Denscombe. 2009, S; 163-166 
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1.6.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden lämpar sig bäst för sådant som kan mätas.24 Den kvantitativa metoden ger en 

bra och bred översikt, som bidrar till ett relativt enkelt att analysera större mängd material. Då en stor 

mängd data kan insamlas bidrar metoden till korrekta uttalanden om verkligheten i siffor till exempel 

hur många elever som inte slutar grundskolan med fullständiga betyg. Resultaten visar dock inte varför 

dessa elever inte avslutar grundskolan med fullständiga betyg.  Den kvantitativa metoden tenderar att 

inte ge ett större djup eller ge orsaksförklaringar, varpå en kvalitativ metod måste tillämpas för att 

undersöka möjliga orsaker till dessa elevers ofullständiga betyg. Metoden tenderar inte heller att vara 

så flexibel eftersom den undersökta variabeln inte kan förändras utan att undersökningens reliabilitet 

och validitet påverkas.25 

Reliabilitet innebär pålitlighet. I klartext innebär detta att undersökningen skall kunna upprepas och ge 

samma resultat. Ju större chansen är att undersökning ger samma resultat vid ett annat 

undersökningstillfälle, desto högre är reliabilitet.26 Validitet innebär att undersökningen skall mäta det 

undersökningen syftar till att mäta. Begreppet validitet innebär giltighet och påvisar undersökningens 

sanningshalt. Reliabilitet och validitet är två begrepp som är beroende av varandra och kan inte 

isoleras ifrån varandra.27 

Jag kommer räkna antalet sidor i böckerna och sedan mäta variabeln kartor, vilket innebär hur stor del 

av sidorna i varje bok som innehåller minst en karta. Antal kartor i respektive                                     

religionskunskapslärobok kommer att jämföras mot antal kartor i samma förlags lärobok inom      

historieämnet. För att öka reliabiliteten kommer kartorna att räknas flera gånger vid olika tillfällen och 

för att öka undersökningens validitet används en tydlig definition av variabeln karta. 

 

1.6.2 Kvalitativ metod: Semiotisk bildanalys 

De kvalitativa metoderna lämpar sig bäst för resultat och analys som kan uttryckas i ord,28 då en del 

forskningsfrågor inte kan mätas utan måste tolkas i ord.29   

Två centrala begrepp inom semiotiken är denotation och konnotation. Denotation innebär att en 

beskrivning görs av bildens fakta. Det beskrivna måste finnas synligt i bilden. Det kan vara bildens 

miljö, ting, färger i bilden, former, kontraster och linjer. Konnotation är svårare att definiera men 

innebär bibetydelser av bilden, gemensamma eller individuella tolkningar som kan associeras till 

bilden, men som bilden inte visar. Till exempel en bild på en person som äter glass på en filt i en 

                                                 
24  Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2006 , S;21 
25  Eliasson. 2009, S;30-31 
26  Eliasson. 2009, S;15-16 
27  Eliasson. 2009, S;16-16 
28  Eliasson. 2009, S;21 
29  Eliasson. 2009, S;28 
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grönskande park (denotationen) kan tolkas som att det är sommar eller att temperaturen är hög, dessa 

gemensamma associationer är konnotation. Det kan handla om bildens stämning, vad färgerna 

associerar, kompositionen, utformningen och tankar som väcks när betraktaren tittar på bilden. Inom 

konnotationen brukar det skiljas mellan gemensamma associationer och privata associationer. Bilden 

kan även ge privata associationer i form av egenupplevda minnen vid en picknick eller liknande.30 

Begreppen denotation och konnotation utgör analysverktyg i undersökningen, för att tolka vad 

kartorna visar och i vilken kontext de förekommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30  Stam, Joni. Bildanalys, http://www.larare.at/svenska/moment/bildanalys/kompendium.html, 2016-01-02, [2016-03-

02] 

http://www.larare.at/svenska/moment/bildanalys/kompendium.html
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2 Bakgrund 
För att ge läsaren en ökad förståelse för ämnesövergripande undervisning samt läroplanernas syn på 

SO-blocket har jag valt att analysera och beskriva läroplanen ur ett historiskt perspektiv. I                

bakgrundskapitlet kommer även en översikt över kartan presenteras för att ge läsaren förkunskap som 

är av vikt för att sedan kunna förstå delar av undersökningens analys och diskussion. 

2.1 Läroplan 

I Lgr62 lanserades blockämnet SO, motiven till denna sammanslagning av historia, geografi,  

religions- och samhällskunskap var att man ansåg att kunskap först blir värdefull när den placeras i en 

kontext, för att skapa en kunskapshelhet.31 

I Lgr69 belyses ytterligare betydelsen av SO som ett gemensamt block genom att kursplanerna i      

SO-ämnena gemensamt finns under rubriken orienteringsämnen. I Lgr69 står det att en av skolans 

centrala uppgifter är att sammanföra kunskapernas beståndsdelar.32 Kunskapen skall framstå som 

meningsfull för eleverna. En strategi är att sammanfoga olika perspektiv och kunskapsdelar till en 

helhet,33 vilket är hur kunskapen ser ut när elever möter den utanför en skolkontext. Kunskapen blir 

såväl svår att inhämta som bibehålla när den lärs i form av isolerade fakta utan att vara uppbunden till 

en kontext.34 Genom att kontextualisera fakta i olika sammanhang blir den meningsfull och 

verklighetsförankrad vilket är förutsättningar för att kunskap skall bibehållas. I läroplanen poängteras 

vikten av ämnesövergripande kunskaper och arbetsområden på en mängd olika ställen och under olika 

rubriker, vilket påvisar vikten av sammanslagningen mellan SO-ämnena 

I Lgr80 står de samhällsorienterade ämnenas kursplaner tillsammans under rubriken orienteringsämne 

där sammanslagningens betydelse ytterligare belyses. Kursplanens delar består av människan,       

människans omgivning, människans verksamhet i tidsperspektiv samt samhällsperspektiv och         

människans frågor inför livet och tillvaron.35 Även om ämnesnamnen geografi, historia, religions- och 

samhällskunskap inte skrivs ut är det enkelt att översätta människans omgivning till geografi,         

människans verksamhet i tidsperspektiv till historia, människans verksamhet i samhällsperspektiv till 

samhälle och människans frågor inför livet och tillvaron till religionskunskap. Att arbeta                  

ämnesövergripande nämns inte på så många platser i denna läroplan däremot förs en kortare diskussion 

om detta där skribenten belyser vikten av ämnesövergripande undervisning. Kunskap i verkligheten är 

                                                 
31  Svahn. 2011, S;9 
32  Skolöverstyrelsen. 1969, S;12 
33  Skolöverstyrelsen. 1969, S;14 
34  Skolöverstyrelsen. 1969, S;43 
35  Skolöverstyrelsen. 1980, S;113 
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inte systematisk uppdelad i olika kategorier. Fenomen och händelser behöver ses ur ljuset av bland an-

nat historia, geografi, samhälls- och religionskunskap,36 det är först då eleverna når en ökad förståelse 

och får fördjupad kunskap.  

Även i Lpo94 poängteras vikten av ämnesövergripande undervisning där bland annat ett av skolans 

uppdrag är att kontextualisera kunskap,37 för att ge eleverna varaktig och meningsfull kunskap. 

Skolans undervisning skall präglas av perspektivrikedom i form av en historisk dimension, 

miljödimension, internationell dimension och etikdimension,38 vilket är ett sätt att göra undervisning 

meningsfull. 
43

 Lärarens uppdrag är att se till att elever får arbeta ämnesövergripande i olika typer av 

arbetsområden och det är rektorns ansvar att se till att undervisningen planeras och genomförs så att 

eleverna får arbeta ämnesövergripande.39 

I Lgr11 står inte de samhällsorienterade ämnena under någon särskild rubrik vilket de gör i Lgr69 och i 

Lgr80 men kursplanerna i denna läroplan står i bokstavsordning med undantag från 

orienteringsämnena, vilket ytterligare belyser betydelsen av ett samarbete mellan de 

samhällsorienterade ämnena. Lgr11 poängterar också skolans ansvar gentemot eleverna i form av att 

ge dem ett kunskapssammanhang,40 vilket även har varit fallet i tidigare läroplaner. Ett sätt att ge 

eleverna sammanhang är att belysa kunskap ur olika perspektiv vilket skall göras utifrån ett 

tidsperspektiv, ett miljöperspektiv, ett globalt perspektiv och ett etiskt perspektiv.41 Även om det inte 

står i klartext uppvisar dessa perspektiv stora likheter med våra samhällsorienterade ämnen där historia 

står för tidsperspektivet, geografi för miljöperspektiv, samhällskunskapen för det globala perspektivet 

och religionskunskapen för det etiska perspektivet. Det är lärarens ansvar att planera och genomföra 

undervisningen så att eleverna upplever kunskapen som meningsfull.42 För att inte detta skall vara 

tomma ord står det uttryckligen i läroplanen att det är rektorns ansvar att se till att läraren planerar och 

genomför sin undervisning så att eleverna får arbeta ämnesövergripande där flera olika ämnen bidrar 

med olika perspektiv.43 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga läroplaner belyser de positiva effekterna av      

ämnesövergripande undervisning. Hur stor vikt som läggs vid ämnesövergripande undervisning i      

                                                 
36  Skolöverstyrelsen. 1980, S;41-42 
37  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94; reviderad 2006, 

Skolverket, Stockholm, 2006, http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

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

k%2FRecord%3Fk%3D1069, [2016-02-22], S;6 
38  Skolverket. 2006, S;6 
39  Skolverket. 2006, S;12-17 
40  Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2015, 2. uppl., Skolverket, 

Stockholm, 2015, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575, [2016-22-02], S;9 
41  Skolverket. 2011 rev 2015, S;9-10 
42  Skolverket. 2011 rev 2015, S;14 
43  Skolverket. 2011 rev 2015, S;19 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1069
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1069
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1069
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
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läroplanerna varierar, men samtliga läroplaner belyser vikten av att skapa kunskapshelheter genom att 

arbeta ämnesövergripande. 

2.2 Kartan: en överblick 

Människan har använt kartor under flera tusen år för en mängd olika ändamål inom bland annat militär 

strategi och markindelning. Med den tekniska utvecklingen har kartan funnit andra                            

användningsområden då den används i bland annat navigeringssyfte i GPS. Framväxten av kartor har 

varit en lång process från enklare modeller med enkla tecken till mer komplexa kartor med olika typer 

av symboler. De äldsta kvarlevorna av kartor som människan har tillgång till är cirka 10 000-30 000 år 

gamla och är skapade på brända lertavlor. Det har funnits äldre kartor i biologiskt material men detta 

material är sedan länge nedbrutet. Under den antika epoken i Egypten och Mesopotamien började   

kartor användas i större utsträckning, bland annat för att kartlägga relationen mellan människa,        

universum och natur samt för att planera städer och driva in skatt. Under den grekiska antiken började 

människan intressera sig mer och mer för sin omvärld och världskartan började bli utbredd,               

fokuseringen blev att positionsbestämma olika orter genom gradnät och att kartera den befolkade    

omvärlden. Antikens Rom förändrade kartans huvudfokus från att positionsbestämma platser och    

kartera omvärlden till att skapa detaljrika och korrekta vägkartor i närområdet, vilket var nödvändigt 

för deras kontroll av det snabbt expanderade riket. I Romarriket hade dessutom kartan en relativt stor 

betydelse inom den religiösa kontexten och användes förutom i dessa sammanhang som läromedel och 

militära dokument. Under medeltiden avstannar kartans utveckling eftersom religionen och inte        

vetenskapen hamnade i centrum. Kartornas fokus kom att flyttas från lokalisering av områden till att 

visa viktiga platser och händelser enligt Bibeln, en viss del av kartorna som producerades fokuserade 

dock fortfarande på lokalisering. Under slutet av medeltiden börjar kartan återigen bli betydelsefull.          

Intresset för kartan steg med boktryckarkonsten som skapar kartans renässans, kartan blev tillgänglig 

för fler människor. Renässansen ledde till att fler blev intresserade av sin omvärld och den religiösa 

världsbilden uppfattades inte längre som korrekt. Intresset för att kartera världen fortsatte och under 

1900-talet kom viktiga upptäckter som underlättade kartering. 1900-talet introducerade även             

användandet av flygfoton för att kartera världen. Detta blev ett viktigt inslag i krigföring då fienders 

områden kunde kartläggas så att en väl planerad strategi kunde utarbetas. Sedan 1960-talet är hela   

omvärlden karterad, tack vare satelliter kunde kartor få teckning över såväl bebodda som obebodda 

områden.44 

En indelning brukar göras mellan referenskartor vars syfte är att visa en del av landskapet så som 

vägar, skog, städer eller dylikt och tematiska kartorna som syftar till att visa ett specifikt fenomen som 

länders religiösa tillhörighet. Kartor förekommer i olika skalor. En skala är närhetsskalan som till 

                                                 
44  Hall. Et al. 2003, S; 76-102 



12 

 

exempel är en spårvagnskarta eller en karta över en specifik stad och kartlägger ett mindre område. 

Nästa skala är mellanskalan vilket visar områden i storleksordningen landskap därefter kommer 

storskalan som visar ett stort område till exempel en världsdel eller flera länder. Den minsta skalan är 

globala skalan där hela världen visas.45  

Kartor generaliserar och visar endast ett urval, vad kartan visar beror på kartans syfte. En karta över ett 

landskap rymmer mer detaljerad information än en karta över hela Sverige. En karta är en                  

representation av en del av verkligen, den är inte verkligheten. Det finns många faktorer som påverkar 

kartans utformning så som antal  tilltänkta betraktare, ålder hos betraktaren med mera. En karta som 

skall ses av många som måste vara väldigt förenklad för att många människor skall förstå denna      

oberoende av ålder, bakgrund och tidigare erfarenheter. Monmonier inleder med den kärnfulla         

meningen i verket How to lie with maps: ”Not only is it easy to lie with maps, it´s essential”46 vilket     

påvisar betydelsen av att förenkla kartor genom urval och generalisering. Kartor kan generaliseras på 

olika sätt till exempel genom klassificeringsdistorsion vilket innebär att flera fenomen som olika       

vegetations arter sammanslås till större grupper så som skog.47 

Ett urval måste även göras när hela världen skall nedtecknas på ett plant papper, den enda kartan som 

återger världen korrekt är jordgloben. Då jorden inte är platt måste en kartprojektion väljas. En 

kartprojektion är en metod som används för att skapa en platt avbild av jordklotet.48  

Ett enkelt sätt att förklara kartprojektion är hur man lägger ett papper runt jordgloben. Beroende av 

vilken kartprojektion som väljes får kartan specifika defekter i avseende storleksförhållande, lands 

former samt avståndet mellan länder. De vanligaste projektionerna är cylindrisk projektion (vilket 

innebär att det platta pappret läggs som en cylinder omkring jordgloben vid avbildning). Denna 

kartprojektion används vanligtvis till världskartor i de svenska klassrummen. En vanlig cylindrisk 

kartprojektion är Mercators projektion vilken är vinkelriktig, vinklarna på kartan och kontinenternas 

former stämmer överens med jordgloben. Kartan får visa defekter, de områden där pappret kommer 

röra jordgloben blir korrekt avbildade i avseende yta men ju längre ifrån ekvatorn länderna ligger desto 

större fel i skalan. I denna projektion är Grönlands yta större än hela den afrikanska kontinenten vilket 

inte är fallet i verkligheten. En annan typ av kartprojektion är Lamberts projektion vilket är en ytriktig, 

konisk projektion, denna kartprojektion visar rätt storleksförhållande mellan länder. Länderna på denna 

projektion uppvisar en annan form än jordgloben och upplevs därför som främmande för många. 

Afrika och Sydamerika upplevs som väldigt avlånga medan Grönland upplevs som väldigt litet. 49 Den 

                                                 
45  Mårtensson, S. & Wennberg, G. (red.) Geografi- världens ämne: Om att undervisa i geografi. Utbildningsradion, 

Stockholm 1996, S; 119 
46  Monmonier, Mark S.,How to lie with maps, University of Chicago Press, Chicago, 1991, S; 1 
47  Hall. Et al. 2003, S; 182-185 
48  Hall. Et al. 2003, S; 13 
49  Hall. Et al. 2003, S; 45-54 
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sista projektionen är platt projektion (vilket skapas då ett platt papper läggs mot en specifik punkt på 

jordgloben som till exempel nord- eller sydpolen). Projektion är lämplig att använda för att mäta 

avstånd mellan olika länder eftersom kartprojektion är längdriktig. Att mäta avstånd fungerar endast 

längst ekvatorn eller breddgraderna, det negativa med denna projektion är att den inte avbildar länders 

yta eller vinklar korrekt. Kartprojektion väljs utifrån kartans syfte, till exempel kan endast en 

vinkelriktig karta användas för navigering. Kartprojektionen styrs även av området som skall avbildas, 

vid kartering av polarområdena är den platta kartprojektion bäst lämpad.  

För att förstärka specifika fenomen på tematiska kartor brukas ofta färg. Genom att använda färger 

tydliggörs kartans syfte, detta kan dock skapa missförstånd i karttolkning. Färger i kartanvändning kan 

ha en dekorativ roll eller en funktionell roll. På de funktionella kartorna används färgerna för att belysa 

olika typer av fenomen så som skog, vatten eller åker. Färger kan även användas för att gestalta 

varianter inom samma fenomen, till exempel hur många kristna som bor i respektive land, vid dessa 

fall är det viktigt att använda samma färg för samma fenomen men nyansera denna. Problematiken 

med färger är att de är emotionellt laddade, vilka känslor som associeras till vilken färg styrs bland 

annat av den kulturella bakgrunden. Röd färg till exempel är associerad med varning, kommunism 

samt kärlek medan blå färg symboliserar aristokrati eller kyla. Den andra problembilden med färger 

vid kartografi är att de kan uppfattas stå för vissa förutbestämda fenomen som blå för vatten, gul för 

öken och grön för vegetation. 50 

 2.2.1 Elevens världsbild 
Som nämnt i stycke 2.2 finns flera fallgropar vid karttolkning. Om kartan tolkas som en direkt avbild 

av världen och individen är omedveten om generaliseringar och urval som görs för att öka kartans 

läsbarhet kan individens omvärldskunskap påverkas negativt. Fysiska kartor är verktyg i skapandet av 

mental karta, vilket används som referensram för rumslig världsuppfattning. Vid felaktig 

omvärldskunskap blir den mentala kartan inkorrekt, vilket påverkar individens omvärldskunskap och 

navigering negativt. Problembilderna med kartan är till exempel kartprojektioner, vilket skapar en 

felaktig världsbild. Kartans skala kan också skapa felaktig kunskap om inte denna tas i bejakning, 

Sverige och USA kan upplevas inneha samma yta då båda länderna får plats på en lika stor yta, i 

verkligheten skiljer sig storleksförhållandet mellan länderna åt. Färger som används på kartan kan 

också påverka, då till exempel Ryssland markeras med rött kan associationer skapas till landet som 

egentligen är associationer till färgen röd. Karttolkning kräver inlärning av ett nytt språk, då den 

innehåller symboler som inte används i vardagssammanhang.51 

 

                                                 
50  Monmonier. 1991, S; 147-154 
51  Mårtensson. Et al. 1996, S; 131-134 
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Elevers världsbild tenderar att relateras till det kända, ju mer okänt ett område är desto mindre kunskap 

tenderar individen att ha om detta. Forskning visar att det egna landet tenderar att bli centrum, elever i 

Sverige tenderar att förlägga världens centrum till Sverige samt Europa och ha bristande kunskaper om 

länderna runt omkring.52 Detta innebära att elever utgår från det land de känner tillhörighet till när de 

strukturerar sin inre världsbild, övriga länders läge relateras till Sverige för bland annat 

avståndsbestämning.  

Data som finns över religiös tillhörighet är i många fall är bristfällig. En del länder har väl utförlig 

statistik, en del länder har sämre statistik och en del länder har endast gjort kvalificerade gissningar, 

vilket också kan leda till problematik i form av inkorrekt kunskap. Trots problematiken med data i 

detta fall kan dessa kartor skapas till skillnad från kartor över religiös pluralism inom länder, där data 

saknas. Kartans storleksförhållande kan också förvirra eleverna. Vissa områden där en viss religion 

dominerar är väldigt glesbefolkade medan en del områden är tättbefolkade på en mindre yta. Utan 

grundläggande geografiska kunskaper om befolkningsförhållande i olika länder kan eleverna få intryck 

av att ett större landområde innebär fler religiösa utövare, vilket inte stämmer överens med 

verkligheten.53 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52  Arvidsson, M.. & Blom, T.”Vi och dom- en studie av svenska elevers världsbild”, I 

    Geografiska notiser nr 2, Karlstads Universitet, Karlstad, 2000, S; 97-106 
53  Park, Chris C. ”Religion and geography” in Hinnells, J. (ed) Routledge companion to the study of religion, 

Routledge, London, 1994a, S; 5-7 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer den mest centrala tidigare forskningen i området presenteras. För att skapa 

struktur är denna forskning uppdelad i religion och geografi samt det mänskliga minnet. 

3.1 Religion och geografi 

I många atlaser visas religionernas utbredning som en tematisk karta. Kartor över religioners 

utbredning, historia och andra religiösa fenomen finns också tillgängliga (se The state of religion 

Atlas,54 The atlas of religion55 och Atlas över världens religioner56). Forskning om kartbruk inom 

religionskunskap är begränsad, detta gäller även forskning inom samspelet mellan religion och 

geografi. 

En forskare som belyst sambandet mellan religion och geografi är Park, som redogör för Glackens syn 

på sambandet mellan religion och geografi i sitt verk Sacred worlds: An introduction to geography and 

religion. I verket undersöker Park hur olika religiösa uppfattningar, symboler, heliga platser och dylikt 

skapar, påverkar och förändrar världen. Park berör samspelet mellan geografi och religion genom att 

presentera de intressanta aspekter med undersökningar som utgår från både ett geografiskt- och ett 

religionsperspektiv. De båda ämnena är nära sammanlänkade genom att forskare som skall studera 

Guds natur berörs av människans och jordens natur, vilka är förknippade med geografi. När en 

forskare skall studera jordens natur måste han/hon bejaka människans ursprung och skapandet av 

henne, en del av dessa förklaringar är utav gudomlig karaktär.57 Människan uppkomst på jorden har 

flera förklaringar, en förklaring till detta är Big Bang medan en annan är den bibliska förklaringen. 

Gud skapade Adam och sedan Eva av ett av Adams revben, den senare av dessa förklaringar har 

förankring i bibeln är av gudomlig karaktär. 

Park har skrivit en artikel där han ytterligare belyser samspelet mellan geografi och religion, där han 

menar att ämnena tillsammans kan bidra med intressanta aspekter, vilket de inte kan som isolerade. 

Huvudanledningen till att geografi och religion tillsammans bör användas i undersökningar är att den 

religiösa utvecklingen, spridningen, inverkan i människans liv och det religiösa ursprunget är nära 

förknippat med vad som händer var, vilket har med geografi att göra. Traditionellt sätt har 

religionsvetare framförallt studerat sambandet mellan religion och geografi medan det endast finns två 

verk som är skrivna av geografer i forskningsområdet. Den största anledningen till detta är att inom 

forskartraditionen har olika discipliner studerat olika områden. Religion har bland annat studerats av 

religionsvetare och geologi av geologer. Den sekulariserade engelskspråkiga världen uppmuntrar även 

forskare att inte fokusera på religiösa fenomen som påverkar människans vardag då detta upplevs som 

                                                 
54  O'Brien, Joanne. The state of religion Atlas, Simon and Schuster, New York, 1994 
55  O'Brien, Joanne. Palmer, Martin. The atlas of religion, 2 uppl rev ed, University of California Press, California, 2007 
56  Smart, Ninian. Atlas över världens religioner, läsförlaget, Trångsund, 2000 
57  Park, Chris C. Sacred worlds: An introduction to geography and religion, Routledge, London, 1994b, S; 1 
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icke vetenskap. Religion tenderar att vara plats buren genom att kulturer, länder och livsstilar är 

förknippade med religion. Thailand är nära förknippat med buddhism, Indien med hinduism och den 

västerländska livsstilen med influenser från kristendomen.  Religion påverkar det fysiska och 

kulturella landskapet bland annat genom heliga platser, där monument ofta reses samt pilgrimsfärder 

organiseras. Detta belyser ytterligare sambandet mellan religion och geografi och påvisar de positiva 

aspekterna av att sammanfoga båda dessa perspektiv i undersökningar då de har en dynamisk relation 

och påverkar varandra.58 

Mullen har istället inriktat sin artikel på religiösa kartor och undervisning, vilket han gör genom att 

undersöka hur metadata och kartskapande kan ge kunskap om den religiösa historien. Metadata 

innebär data om data, i en videobutik är filmerna data medan registret över filmerna (data) är metadata. 

Eleverna fick ett skolprojekt, vilket innebar att skapa en karta över religiösa församlingar under     

1800- talet. Uppdraget bestod av att analysera typer av källor som kartor och arkiv för datainsamling 

vilket sedan kategoriserades. Stora skillnader fanns i materialtillgång, vilket skiljde sig mellan olika 

församlingar. Eleverna skapade två baskategorier, vilka var andlig, social och juridisk tillhörighet samt 

församlingarnas placering och förändringar av denna. Kategoriseringen gav en problembild, en del 

församlingar var svårplacerade och kategorierna var bristfälliga. Mullen lyfter bland annat att eleverna 

kategoriserade vissa församlingar som afroamerikanska, skulle övriga kyrkor då kategoriseras som vita 

kyrkor? Kategorierna visade eleverna hur människor tidigare under historien sorterat församlingar efter 

ras och religiös tillhörighet.  Projektet resulterade i kunskap om hur människor under det historiska 

förloppet skapat kategorier för att förstå sin omvärld och skapa struktur, kategorierna var inte 

anpassade till den rådande undersökningen. Mullen menar att kartskapandets skilda karaktär från den 

traditionella undervisningen fyller ett syfte i form av att historia syftar till att lära elever om historiska 

förändringsprocesser. Vilket eleverna gjorde genom kategoriseringen av religiösa församlingar under 

1800-talet och hur se kategoriseringar i ett förändringsperspektiv.59 

3.2 Det mänskliga minnet 

En del forskning finns tillgänglig om det mänskliga minnet och böckerna som är utgivna inom genren 

minnesträning eller minnesteknik är många. Böckerna syftar till att hjälpa läsaren att lära in och skapa 

bestående kunskap.  

Keates diskuterar karttolkning i verket Understanding maps60, där han bland mycket annat presenterar 

olika minnestyper.  Bilder och information måste förvaras för att individen skall få bestående kunskap, 

då bilder och information snabbt ersätts av andra bilder eller information. Vid kartbruk är tre olika 

                                                 
58  Park. 1994a, S; 1-27 
59  Mullen, Lincoln. ”Using metadata and maps to teach the history of religion” in The Journal of Inclusive Scholarship 

and Pedagogy Vol. 25, No. 1 (Spring/Summer 2014), Penn state university press, Pennsylvania, 2004, S; 34-39 
60  Keates, John. Stanely, Understanding maps, 2 uppl., Longman, Harlow 1996 
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minnestyper involverade, sensoriska minnet, korttidsminnet och långtidsminnet. Det sensoriska minnet 

bär även namnet ikoniska minnet och sker då individen lagrar något visuellt så länge att individen kan 

bearbeta denna med hennes visuella system. I korttidsminnet finns information som individen arbetar 

aktivt med, denna information kan endast lagras under en begränsad tidsperiod och informationen som 

lagras är begränsad. Informationen i form av till exempel en sifferkombination lagras i korttidsminnet 

medan individen skriver ned kombinationen, men försvinner när individen slutar arbeta aktivt med 

denna, vilket hon gör när hon skrivit ned den. I långtidsminnet lagras information där inlärning skett 

genom repetition, ingen informationsbegränsning finns och informationen lagras för en längre tid eller 

livet ut. Skulle en individ lära sig denna sifferkombination till exempel ett kontonummer eller 

telefonnummer, förflyttas denna information från korttidsminnet till långtidsminnet.61 Kartan är en bild 

vilket bidrar till att det sensoriska minnet involveras, vilket inte är fallet med en text till exempel. 

Denna visuella information kan sedan bearbetas av individen och sedan direkt lagras i långtidsminnet, 

då individen arbetar aktivt med kartan är även korttidsminnet involverat. Kunskap i icke visuell form 

måste istället repeteras för att informationen skall förflyttas från korttidsminnet till långtidsminnet 

Visuella inslag är därigenom viktiga redskap i avseende inlärning och varaktig kunskap.  

En av böckerna som är utgiven inom minnesteknik är Loraynes bok Minnesteknik,62 vilken syftar till 

att lära individer effektivisera sitt minne och verket innehåller en mängd olika övningar och metoder 

för att skapa bestående minnen. Lorayne använder de centrala begreppen association och visualisering 

som grundverktyg. Association innebär att ny kunskap kopplas ihop med befintlig kunskap hos 

individen, vilket till exempel innebär att en ny inlärd kunskap om en djurart associeras med 

betraktarens befintliga kunskap om denna art. Visualisering som är det andra huvudordet, innebär att 

individen ser kunskap som mentala bilder för att minnas olika fakta.63  En metod som Lorayne redogör 

för är SAK metoden, vilken är uppdelad i tre steg. Det första steget innebär att individen iakttar eller 

ser, skillnaden mellan att iaktta och se är att iaktta innebär en uppmålning av en detaljerad mental bild. 

Den mentala bilden associeras sedan med individens befintliga kunskap och sista steget innebär att 

individen måste komma ihåg denna nya kunskap.64 

En annan författare som har gett ut flertal böcker inom minnesträning är Ribbing, som bland annat 

skrivit verket Vägen till maxade betyg: Mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning.65 

Ribbing redogör för typer av minnesmetoder för inlärning och behållning av kunskap i detta verk. 

Hjärnans språk består inte av siffror eller bokstäver utan av bilder, kunskap bearbetas och lagras i form 

                                                 
61  Keates. 1996, S;29-30 
62  Lorayne, Harry. Minnesteknik, Trevi, Stockholm, 1989 
63  Lorayne. 1989, S; 13-22 
64  Lorayne. 1989, S; 32 
65  Ribbing, Mattias. Vägen till maxade betyg: mer fritid och kunskap för livet med effektiv minnesträning, [Ny utg.], 

Månpocket, Stockholm, 2014 
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av bilder. Den lärande kan själv medvetet skapa mentala bilder av kunskapen. För att skap mentala 

bilder är individen i behov av fantasi. Vid fysiska tryckta bilder behöver individen inte denna fantasi 

som är en förutsättning för omskapandet från kunskap till mentala bilder, detta påvisar vikten av bilder 

i inlärningssituationer. En annan viktig huvudpunkt i verket är att hjärnan behöver kopplingar för att 

lagra kunskap, som till exempel att vatten är blött och att potatis växer under jorden, dessa exempel 

innebär att fakta är satt i ett sammanhang. Inlärningen av isolerade fakta är komplex och varaktigheten 

av dessa är väldigt begränsad. Detta visar att kunskap hör hemma i ett sammanhang för att denna skall 

bli varaktig, kunskap fås genom våra sinnen. Mycket kunskap nås genom synen som är ett viktigt sinne 

då människan minns det hon/han kan se. Även i detta verk är visualisering (att kunna skapa mentala 

bilder av kunskap för bestående minnen) och association (att kunskap kontextualiseras och ny kunskap 

kopplas till befintlig kunskap) två huvudbegrepp. Ribbings bok är användbar för olika grupper, men 

huvudfokus är utbildningskontexten. Ribbing argumenterar bland annat för att läraren borde anamma 

minnesteknik för att lära elever hur de inhämtar, bearbetar och lagrar kunskap. Ett annat tips 

författaren ger är att använda bilder i läroböcker för att relatera fakta till visuell information. Bilder 

påverkar elevers inlärning och minneslagring positivt,66 då hjärnans språk är bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66  Ribbing. 2014 



19 

 

4 Analys 
För att konkretisera samt tydliggöra resultatredovisning är uppsatsens tre huvudfrågor uppdelade, 

resultatredovisning sker individuellt i varje enskild fråga. 

Resultat för frågeställningarna ”I vilken utsträckning används kartor i religionskunskapsläroböcker för 

högstadiet?” Samt ”Hur skiljer sig användandet av kartor i religionskunskapsläroböcker från 

användandet av kartor i historieläroböcker för högstadiet?” presenteras i tabellform. 

Resultatredovisning sker i både absolut och relativ frekvens för att kunna komparera de undersökta 

läroböckerna med varandra, vilka skiljer sig åt i avseende sidantal. Läroböckernas totala sidantal har 

ställts i relation med antal sidor som innehåller minst en karta. Resultat i form av relativ frekvens har 

avrundats till närmaste tiondel då uppvisandet av fler decimaler inte är relevant.  

Böckernas omslag har inte räknats i något av fallen. I SO-serien ämnesbok har räkning av verkets 

innehållsförteckning, register och bildförteckning utelämnats. I Utkik 7-9 grundbok har inte verkets 

innehållsförteckning, ordförklaring, register och bildförteckning räknats. I Prio stadiebok har räkning 

av verkets innehållsförteckning och register utelämnats. En del sidor i läroböckerna innehåller kartor, 

vilka sträcker sig över två sidor, detta har räknats som att kartan finns på två sidor även om båda 

sidorna visar samma karta. En del kartors förekomst upprepas, dessa kartor har räknats varje gång trots 

att de är repetitioner och funnits på tidigare sidor. Repetitionen av kartorna visar på deras betydelse, de 

flesta kartor som förekommer fler än en gång återkommer i kapitelsammanfattningen.   

Källmaterialet till denna uppsats består av SO-serien Historia: ämnesbok,67 SO-serien Religion: 

ämnesbok,68 Utkik 7-9 Religion Grundbok,69  Utkik 7-9 Historia Grundbok,70 Prio Religion 7-9,71 och 

Prio Historia 7-9.72 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67  Ivansson, Elisabeth. & Sandberg, Robert & Tordai, Mattias. SO-serien Historia: ämnesbok, 3 uppl., Stockholm, 

Liber, 2012 
68  Berlin, Ingrid. & Ring, Börge. SO-serien Religion: ämnesbok, 3 uppl., Stockholm, Liber, 2012 
69  Olofsson. Et al. 2014 
70  Nilsson. Et al. 2013 
71  Högberg .Et al. 2014 
72  Almgren .Et al. 2014 
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4.1 Resultatredovisning frågeställning 1 

I vilken utsträckning används kartor i religionskunskapsläroböcker för högstadiet? 

Tabell 1 

Titel Totalt antal sidor i boken Antal sidor med kartor 

absolut frekvens 

Antal sidor med kartor 

relativ frekvens 

SO-serien Religion: 

ämnesbok 

342 13 3,8 % 

Utkik 7-9 Religion 

grundbok 

318 16 5,0 % 

Prio Religion 7-9 544 20 3,7 % 

 

* Tabell 1, kolumn 1 redovisar läroböckernas titlar. Kolumn två visar totalt antal bilder i respektive lärobok inom 

religionskunskap. Kolumn tre visar sidantalet i respektive lärobok som innehåller kartor i absolut frekvens. Den sista 

kolumnen visar hur sidantalet i respektive lärobok som innehåller kartor i relativ frekvens. 

Som tabell 1 visar innehåller SO-serien Religion: ämnesbok 342 sidor, varav tretton av dessa 

innehåller kartor. I verket innehåller 3,8 % av bokens totala sidantal minst en karta. Utkik 7-9 Religion 

grundbok innehåller 318 sidor, på sexton av dessa sidor finns kartor vilket blir 5,0 %. Prio Religion 7-9 

innehåller 544 sidor, varav tjugo av dessa innehåller kartor. I verket innehåller 3,7 % av bokens totala 

sidantal minst en karta. 

Efter analys kan det konstateras att kartor inte används i större utsträckning i läromedel för högstadiet 

inom religionskunskap. Läroboken som innehåller flest kartor i förhållande till antal sidor är Gleerups 

verk Utkik 7-9 Religion grundbok. Läroboken vilken innehåller det minsta antalet kartor i förhållande 

till antal sidor är Sanoma utbildnings verk Prio Religion 7-9. 
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4.2 Resultatredovisning frågeställning 2 

Hur skiljer sig användandet av kartor i religionskunskapsläroböcker från användandet av kartor i 

historieläroböcker för högstadiet? 

Tabell 2 

Titel Totalt antal sidor i verket Antal sidor med kartor 

absolut frekvens 

Antal sidor med kartor 

relativ frekvens 

SO-serien Religion: 

ämnesbok 

342 13 3,8 % 

SO-serien Historia: 

ämnesbok 

390 28 7,2 % 

Utkik 7-9 Religion 

grundbok 

318 16 5,0 % 

Utkik 7-9 Historia 

grundbok 

344 57 16,6 % 

Prio Religion 7-9 544 20 3,7 % 

Prio Historia 7-9 655 123 18,8 % 

 

*Tabell 2, kolumn ett visar läroböckernas titlar. Kolumn två visar sidantalet i respektive lärobok inom religionskunskap 

och historia. Kolumn tre visar sidantalet i respektive lärobok som innehåller kartor i absolut frekvens. Kolumn fyra visar 

sidantalet i respektive lärobok som innehåller kartor i relativ frekvens. 

SO-serien Religion: ämnesbok består av 342 sidor, av dessa sidor innehåller tretton sidor kartor. I 

verket innehåller 3,8 % av bokens totala sidantal en eller flera kartor. SO-serien Historia: ämnesbok 

består av 390 sidor. I verket innehåller 7,2 % av bokens totala sidantal minst en karta. Sammantaget 

kan konstateras att Libers lärobok SO-serien Historia: ämnesbok innehåller något färre än dubbelt så 

många kartor i förhållandet till antal sidor som samma förlags lärobok inom religionskunskap.      

Utkik 7-9 Religion grundbok består av 318 sidor, på sexton av dessa sidor finns kartor vilket i procent 

innebär 5,0 %. Förlagets grundbok inom historia innehåller 344 sidor, på 57 av dessa sidor finns kartor. 

I verket innehåller 16,6 % av bokens totala sidantal en eller flera kartor. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att Gleerups lärobok Utkik 7-9  Historia grundbok innehåller mer än det tredubbla antalet 

kartor i förhållande till Utkik 7-9 Religion grundbok. Prio Religion 7-9 består av 544 sidor, på tjugo av 

dessa finns kartor vilket i procent innebär att 3,7 %. I Prio historia 7-9 ingår 655 sidor, av dessa finns 

kartor på 123 sidor. I verket innehåller 18,8 % av sidorna en eller flera bilder på kartor. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Sanoma utbildning lärobok Prio Historia 7-9 innehåller mer 

än fem gånger så många kartor som Prio Religion 7-9. 
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Detta innebär att kartbruket i läromedel för högstadiet inom historieämnet är mer utbrett än bruket av 

kartor i religionskunskapsläroböcker. Libers läromedel SO-serien är det verk där kartor inom 

historieämnet är minst utbrett i förhållande till antal sidor. Sanoma utbildnings verk Prio Historia 7-9 

är det läromedel där bruket av kartor i förhållande till antal sidor är mest utbrett. I den serie där 

skillnaden mellan seriens historieläromedel och religionskunskapsläromedel är minst är bruket av 

kartor i historieläroboken dubbelt så utbrett. I serien där skillnaden mellan seriens historieläromedel 

och religionskunskapsläromedel är störst är kartbruket mer än fem gånger så utbrett i seriens 

historielärobok.  

4.3 Resultatredovisning frågeställning 3 

Hur gestaltas olika religioners utbredning och vilken problembild kan denna gestaltning generera? 

De analyserade kartorna visar olika religioners utbredning. En djupgående analys av alla kartor som 

förekommer i de utvalda religionskunskapsläroböckerna hade varit för tidskrävande för denna typ av 

uppsats. 

För att göra denotationen konkret kommer begreppet karta användas, även om ordet karta inte står 

utskrivet över bilderna. De bilder som analyseras som kartor tolkas som kartor då de representerar en 

del av verkligheten, de visar olikformade ytor samt innehåller olika symboler som färger eller 

utmärkningar. Ytorna på bilderna tolkas som länder, då dessa uppvisar samma form som våra 

kontinenter och länder, ett lands fysiska form är en symbol för landet eller kontinenten.   

Karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 16 

Denotation: Kartan visar ett område som representerar samernas tro. Kartan visar en yta som är 

uppdelad i fyra delar, längst åt vänster förekommer en långsmal yta som blir bredare längre ned, 

nästkommande del är relativt jämnbredd och långsmal. Följande yta är ganska kort och något smalare 

längst upp för att sedan bli bredare längst ned medan ytan längst till höger är väldigt stor, det syns att 

hela ytan inte finns utmärkt på bilden. Ett område på kartan som går genom alla fyra representerade 

delytorna är orangemarkerad medan övriga områden är grön markerade. Området kring dessa grön 

markerade ytor är utmärkta i blå färg och förekommer i tre olika blåa nyanser. Det orangemarkerade 

området som kartan visar är namngett med ordet Sápmi. 

Konnotation: Då kartan visar flera länder är kartan i storskalan. Ytorna som kartan uppvisar tolkas som 

Sverige, Norge, Finland och Ryssland då ytornas form påminner om dessa länder. Att den orange ytan 

sträcker sig över fyra länder påvisar att olika individer och folkgrupper uppfattar världen olika. Då ett 

område är orangemarkerat tolkas detta som kartans huvudfokus medan övriga områden tolkas som 

områden vilka har en bibetydelse. Den blå färgen kring ytorna tolkas som vatten. Vattnet är utmärkt i 

tre olika nyanser vilket får betraktaren att tänka att det är skillnad på dessa områden i havet, 

nyanseringarna markerar troligen olika havsdjup. Ytorna som förekommer i det blåa tolkas som 

landmassa då ytornas former är symboler för land. Att namnet Sápmi är utskrivet är positivt då kartan 
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visar samernas område och Sápmi är det samiska ordet för detta område. 

Sammantaget för kartor SO-serien Religion: ämnesbok sida 80, 106, 132, 182, 233, 262 

Denotation: Likadan kartbas används för att visa de fem världsreligionernas utbredning (judendom, 

kristendom, islam, hinduism och buddhism) samt de traditionella religionernas utbredning 

(ursprungsbefolkningens religion). Kartbasen är skapad med samma kartprojektion. Grundkartan visar 

stora ytor, dessa ytor är beige. Området runt de beige ytor är blått, i det blåa området finns mörkblåa 

prickar utmärkta. Samtliga kartor innehar en rektangel utmärkt i kartans vänstra hörn i den färg som 

representerar den berörda religionens utbredning. Namnet på den religion som färgen representerar står 

skrivet för att tydliggöra kartans syfte.  

Konnotation: Kartan tolkas som en världskarta då stora områden av landmassa förekommer på bilden. 

Kartan visar hela världen och är därför i global skala. Ytorna som är markerade i beige färg tolkas som 

landområde då formen på dessa påminner om världsdelarnas former. Området omkring de beige ytorna 

tolkas som vatten då detta är utmärkt med en blå färg. I det blåa vattnet finns mörkblåa prickar, dessa 

mörkblåa prickar skulle kunna associeras med havet eftersom den blåa färgen associeras med vatten. 

De mörkblåa prickarna i havet skall nog gestalta mindre öar. Kartan som uppvisar hela världen har en 

del defekter i form av att vissa områden inte finns med på kartan som Antarktis. En del områden på 

kartan är inte helt utritade så som Ryssland, Grönland och Kanada, där endast en del av länderna finns 

med på kartan.  Att en del områden inte finns utritade i sin helhet och att en del områden inte finns 

representerade alls visar betraktaren att dessa områden är mindre viktiga än övriga områden. Den 

Afrikanska kontinenten, västra och centrala delarna av Europa samt Skandinavien är centrerade i 

kartan. Övervägande del av landområdena är markerade i en beige färg, dessa skiljer sig från de 

områden som markerats med en annan färg. Detta får betraktaren att anta att områdena i annorlunda 

färg är kartans huvudfokus. Denna färg får en förklaring genom en rektangel med religionens namn 

dock specificeras inte att färgen representerar de område där religionen är dominerande. Betraktaren 

får bilden av att religionen som kartan visar endast förekommer i de utmärkta områdena.  

Kartprojektionen kartorna uppvisar är vinkelriktig då ländernas former stämmer överens med 

jordgloben medan storleksförhållanden mellan länderna är inkorrekta.  

Specificering karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 80 

Denotation: Den representerade delen av verkligheten visar i vilka områden ursprungsbefolkningen 

bor. Ursprungsbefolkningarna har sina egna traditionella religioner, vilka är utmärkta med en lila färg. 

På kartan finns en del namn utskrivna. Ett av dessa utskrivna namn är same, vilket är skrivet över en 

yta längst upp i mitten på kartan. I kartans nordvästra hörn står namnet nordamerikanska indianer över 

en yta. I kartans sydöstra hörn står ordet aboriginer över en yta. 
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Konnotation: Same betyder samer och är Sveriges ursprungsbefolkning, detta tillsammans med ytans 

fysiska form ger associationer till Sverige. Indianer är Nordamerikas ursprungsbefolkning, därför 

tolkas detta område som Nordamerika. Aboriginer är Australiens ursprungsbefolkning, därför tolkas 

området där detta namn står som Australien. Den första tanken som väcks är varför en del 

ursprungsbefolkningar är namngivna medan övriga ursprungsbefolkningsområden i Afrika, 

Sydamerika, Asien och största delen av Europa inte är namngivna. Ursprungsbefolkningen i 

Skandinavien är bara namngiven. Inget område är färg lagt vilket övriga områden är där 

ursprungsbefolkningar bor. Att en del områden där ursprungsbefolkningar bor är namngivna får dessa 

att sticka ut vilket kan ge associationer till att dessa är extra viktiga då de skiljer sig från mängden. Att 

kartan inte skiljer mellan olika ursprungsbefolkningar utan generaliserar genom att utmärka alla 

områden som lila kan ge upphov till en felaktig bild. Kartan ger betraktaren intrycket av att alla dessa 

ursprungsbefolkningar tillhör samma tro och att deras religion utövas likadant. 

Specificering karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 106 

Denotation: Kartan visar judendomens utbredning, för att markera judendomens utbredning används 

stjärnor. En symbolförklaring förekommer på kartan där stjärnan likställd med judendomen.  

Specificering karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 132 

Denotation: Kartans huvudfokus är att visa kristendomen. Områdena där kristendomen finns är 

utmärkt med orange färg på kartan. 

Specificering karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 182 

Denotation: Kartans syfte är att visa Islams utbredning. Kartskaparen har använt en grön färg för att 

visa islams utbredning för betraktaren. 

Specificering karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 233 

Denotation: Kartan visar hinduismens utbredning. Områden där hinduism finns är markerade i en lila 

färg. 

Specificering karta SO-serien Religion: ämnesbok sida 262 

Denotation: Kartans huvudfokus är buddhismen. Kartan visar buddhismens utbredning genom att 

markera de områden där buddhismen finns med färgen gul. 

Gemensam konnotation för karta 106, 132, 182, 233 och 262: Kartorna borde specificera att de utsatta 

områden visar var den representerade religionen dominerar. Kartan ger annars bilden av att den 

representerade religionen endast förekommer i de utmärkta områdena. Inga nyanseringar förekommer 

som uttrycker pluralism inom religionerna, som visar att religionernas olika inriktningar som till 

exempel judendomens tre inriktningar. Att inte nyansera ger intrycket av att alla anhängare av de 

representerade religionerna utövar religionen på samma sätt och att alla människor som tillhör den 

representerade religionen delar exakt samma tro, vilket inte är korrekt. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att likadana kartor används inom SO-serien Religion: 

ämnesbok som bas för att visa de fem världsreligionernas samt de traditionella religionernas 

utbredning. Samtliga av dessa kartor skulle kunna läggas ihop för att skapa en världskarta där alla 

representerade religioner förekommer. Som en sammanfattning över olika religioners utbredning hade 

det varit en idé att sammanföra alla kartor och låta dessa tillsammans utgöra en karta, för att visa att 

det finns olika religioner i världen och att olika religioner dominerar i olika länder. Ingen av kartorna 

uppvisar skillnader mellan olika religiösa inriktningar, vilket hade varit önskvärt för att visa att tro och 

religiös utövning skiljer sig inom samma religion och dess inriktningar. Att inte markera olika religiösa 

inriktningar ger intrycket att till exempel kristendom utövas på samma sätt på Filippinerna som i 

Sverige då båda ländernas är utmärkta som kristna. Det positiva med kartorna i verket är att de tydligt 

visar vad den utvalda färgen representerar genom att specificera detta med religionens namn i kartans 

vänstra hörn, men kartskaparen borde specificera att de markerade områdena är områden där 

religionen som kartan visar dominerar. Den karta som skiljer sig från övriga i SO-serien Religion: 

ämnesbok är den på sidan 16 som visar Skandinaviens ursprungsbefolknings tro, denna karta är i 

storskalan där Skandinavien samt en del av Ryssland finns utritat. 

 

Gemensamt för kartor Utkik 7-9 Religion grundbok sida 32-33, 82-83, 168-169, 236-237 och 280-281 

Denotation: För samtliga kartor som presenterar olika religioners utbredning används en karta som 

visar stora ytor, dessa är markerade i en gulaktig färg och bakgrunden är grön. Ingen färg används för 

att markera religionernas utbredning utan med linjer och punkter görs bildnedslag i kartan. Samtliga 

kartor sträcker sig över två sidor och ingen av dessa visar pluralism inom religionerna genom att dela 

upp religionen i dessa religiösa inriktningar. 

Konnotation: Grundkartan tolkas som en världskarta då ytorna uppvisar samma former som 

världsdelarna har, då kartan visar alla världens länder tolkas bilden som en världskarta och då alla 

världens länder finns med på kartan är den i global skala. Den Afrikanska kontinenten, västra och 

centrala delarna av Europa samt Skandinavien är centrerade. Grundkartan som används för att visa 

världsreligionernas utbredning är i form av världskarta, dock finns inte Antarktis utritat, den troliga 

anledningen till detta är att denna kontinent saknar bofast befolkning. Punkterna som är 

sammankopplade till bilderna genom linjer ger betraktaren en bild av att dessa områden är extra 

viktiga, där religionen är som mest utbredd och förekommer i större skala. Nästan ingen av kartorna 

som visar religionernas utbredning (kristendomen är den enda religion där pluralism uttrycks genom 

de fotografier som är sammankopplade till kartan) visar nyansering. Betraktaren får intrycket av att 

religionerna utövas på samma sätt oavsett vem som utövar, vilket inte är fallet. Något eller några av de 

fotografier som är sammankopplade till kartan skulle till exempel kunna problematisera detta genom 

att visa pluralismen inom religionerna.   
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Karta Utkik 7-9 Religion grundbok sida 32-33 

Denotation: Denna karta syftar till att visa judendomen, vilket specificeras genom en mindre text i 

kartans nordvästra hörn. Till kartan är olika typer av fotografier kopplade som är förankrade i kartan 

genom linjer och punkter. En avbildning är anknuten till Argentina och visar ett McDonald´s som 

serverar kosher mat, en annan bild är belägen i Australien och visar ett gäng pojkar som spelar cricket, 

en framställning är belägen i Jerusalem och visar en man som läser en bok. Ett fotografi visar 

purimfesten i Tel Aviv i Israel, en bild är beläggen i Sverige och visar en religiös byggnad (synagoga) 

och en bild är belägen i USA och visar en man på gatan med hög hatt, längre hår och skägg. 

Konnotation: Genom kartan är det svårt att få en överblick över hur stor del av befolkningen som 

tillhör judendomen eftersom inga områden är färglagda på kartan. En del av framställningarna är nära 

förknippade med judendomen och associeras med denna religion som kosher vilket är tillåten mat för 

judar då den hanterats rätt enligt judendomen. Mannen med den höga hatten, skägget, finare kläder 

samt längre hår associeras till judendomen då detta är traditionella kläder för manliga judar. Den man 

som läser en bok i Jerusalem tolkas som jude då han har det religiösa plagget kippa som huvudbonad, 

även om det inte står vilken bok han läser så associeras detta till Tanach, då den är judarnas heliga 

skrift. 

Karta Utkik 7-9 Religion grundbok sida 82-83 

Denotation: Kartan visar kristendomen vilket tydliggörs genom en kortare text i kartans nordvästra 

hörn. Till kartan är fotografier sammankopplade, en av dessa bilder visar en man med vit klädsel och 

kors, denna bild är markerad i Sydafrika. En framställning visar två barn som tänder ljus, i bakgrunden 

finns en vit duk med ett mindre porträtt, denna bild är placerad i Libanon. Ett fotografi är placerat i 

Ryssland och visar en folkmassa där kvinnorna har slöja och människorna har tända ljus i händerna. En 

framställning är förknippad med Tyskland och visar två individer, en framställning visar en man i en 

lokal full med människor och en del kors, denna bild är placerad i USA. Ett fotografi visar en man 

framför en vägg med tre bilder vilka alla innehåller flera människor och ett stort träkors. 

Konnotation: Genom kartan är det svårt att få en överblick över hur stor del av befolkningen som 

tillhör kristendomen då inga områden är färglagda på kartan. En del av framställningarna är nära 

förknippade med kristendomen som bilden på en man som sitter framför en vägg med tre bilder där 

varje bild innehåller ett stort träkors och människor. Dessa bilder kopplas direkt till Jesus och hans 

avrättning, bilderna utstrålar styrka och medmänsklighet då en individ på andra och tredje bilden 

hjälper Jesus att bära korset. Fotografiet av en man i en lokal med människor och kors ger betraktaren 

associationer till en kyrklig ledare då lokalen innehåller flera kors, vilket är en symbol för 

kristendomen, den som leder kyrkan är en präst eller pastor vilket är en religiös ledare vilket får 

betraktaren att tolka mannen i förgrunden som detta. Fotografierna uttrycker pluralism inom religionen 

vilket ger betraktaren bilden av att religionen utövas och tillämpas på olika sätt. 
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Karta Utkik 7-9 Religion grundbok sida 168-169 

Denotation: Denna gestaltning av en utvald del av verkligheten visar islams, vilket specificeras genom 

en kortare text i kartans nordvästra hörn. I kartan finns bildnedslag, ett av dessa fotografier visar en 

stor folkmassa där männen har runda, vita huvudbonader utanför en byggnad i Kina. En framställning 

visar insidan av en byggnad där en del män finns, männen är vitklädda med vita huvudbonader och 

framför dem finns en vackert utsmyckad vägg, denna bild är markerad i Indonesien. En bild är 

förknippad med Sverige och visar en flicka med jacka, vantar, mössa och slöja. En framställning är 

markerad i USA och visar en skylt som används vid en demonstration där texten ”NOT IN THE 

NAME OF ISLAM”73 finns, en bild visar en folkmassa utanför Kaba, bilden är förknippad med 

Mekka. En bild visar en grupp kvinnor med massor av tyger framför sig, kvinnorna har en 

namngivnings ceremoni och framställningen är markerad i Burkina Faso. 

Konnotation: Då kartan inte markerar områden där islam dominerar är det svårt att få en överblick över 

hur stor del av befolkningen som tillhör islam. En del av fotografierna är nära förknippade med islam 

och associeras med denna religion så som flickan med vantar, jacka, mössa och slöja, slöja är ett 

religiöst klädesplagg inom islam och flickan associeras till islam genom denna. Framställningen på 

Kaba är även den nära förknippad med islam då det är ett viktigt besöksmål och en helig plats för 

muslimer världen över, en mängd kvinnor finns omkring byggnaden vilka täcker större delen av 

kroppen med kläder vilket ytterligare visar vördnad inför denna heliga plats. 

Karta Utkik 7-9 Religion grundbok sida 236-237 

Denotation Kartans huvudfokus är att visa hinduismens, vilket görs genom en mängd bildnedslag i 

kartan. Ett fotografi är markerat på Fijiöarna och visar en samling av människor som går på led över 

glödande kol. En bild visar en grupp kvinnor varav två bär fat med frukt, dessa är utanför en vackert 

utsmyckad byggnad, denna bild är markerad i Nepal. En framställning visar en modern byggnad i 

bakgrunden och en staty av en man med orange hy och svans i förgrunden, denna bild är placerad i 

Indien. Ett fotografi visar två människor som håller handen, kläderna som syns på bilden är vackert 

utsmyckade med paljetter och pärlor, bilden är markerad i England. En bild visar två flickor fulla med 

färg, denna framställning är markerad i Surinam. 

Konnotation: Genom kartan är det svårt att få grepp över hur stor del av befolkningen som tillhör 

hinduismen då inga områden är färglagda på kartan. En del fotografierna är nära förknippade med den 

hinduismen vilket kartan visar, till exempel tolkas bilden på en modern byggnad och en stor staty med 

orange hy och svans som en hinduisk gud då bilden är centrerad i Indien där hinduism är den 

dominerande religionen. Ett annat visuellt inslag som är nära förknippad med hinduismen är bilden av 

kvinnorna framför den vackert utsmyckade byggnaden som är ett tempel, maten som kvinnorna bär 

                                                 
73  Olofsson. Et al. 2014, S; 168 
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skall offras till gudarna för att få välgång i livet, inom hinduismen är det vanligt att offra till gudar. 

Karta Utkik 7-9 Religion grundbok sida 280-281 

Denotation: Kartan syftar till att visa buddhismen, till kartan finns flera fotografier sammankopplade 

för att visa buddhismen utbredning. Ett visuellt inslag visar en ung pojke i orangea kläder och rakat 

huvud, denna framställning är markerad i Burma. En bild visar en kvinna som sitter på huk med 

matkassar och rökelser i händerna, denna bild är markerad i Thailand. Ett fotografi visar en man som 

sitter framför en gravsten med en uppdukad picknick på en filt, denna bild är markerad i Sverige. En 

bild visar tre sittande män i orange klädsel, i bakgrunden finns en vit staty, detta visuella inslag är 

markerat i Amerika. En bild visar händer som lägger över mat i någon annan persons skål, denna bild 

är markerad i Kina. 

Konnotation: Då kartan inte specificerar områden där buddhismen dominerar är det svårt för 

betraktaren att få en överblick över hur stor del av befolkningen som tillhör buddhismen. En del 

fotografier är nära förknippade med den buddhismen, som till exempel det enklare livet och den 

orangea klädseln som flera av personerna på de olika bilderna bär, dessa är tecken på att männen är 

munkar vilket i in tur är en stark symbol för buddhism. Det visuella inslaget med tre orangeklädda män 

framför en staty förknippas också med buddhismen då statyn föreställer Buddha som är en viktig 

gestalt inom buddhismen, även denna staty uttrycker enkelhet och självdisciplin då statyn är väldigt 

smal. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att likadana kartor används som grund för att visa de fem 

världsreligionernas utbredning. Till samtliga kartor är bilder sammankopplade, dessa bilder associeras 

mer eller mindre till religionen som kartan fokuserar på. Endast till kristendomen finns bilder som 

uttrycker pluralism inom samma religion då en framställning visar en ortodox folkmassa, olika 

religiösa församlingar samt en bild på ett par kompisar där den ena är katolik och den andra är 

protestant. Att inte markera områden där religionen dominerar ger betraktaren ingen klar bild av vilken 

religion som är den dominerande religionen i vilket land. Detta innebär att eleverna inte får någon 

kunskap om storleksförhållanden mellan religionerna. Dock ger detta en bild till betraktaren att 

religionerna är utspridda och finns överallt i världen, vilket är fallet i den mångkulturella världen vi 

lever vi. Kartor som visar vilken religiös tillhörighet som är dominerande i olika länder ger individer 

bakgrundskunskap, som till viss del förklarar landets traditioner och kultur. Kartorna som används i 

boken sträcker sig över två sidor och är av globalskala, karan visar hela den bebodda världen, den 

kontinent som inte finns utmärkt är Anarkis. 

 

 

 

 



29 

 

Karta Prio Religion 7-9 sida 152 

Sammantaget kan konstateras att ingen av kartorna som visar de representerade religionernas 

utbredning uttrycker pluralism inom religionerna, vilket kan få betraktaren att tro att religionerna 

utövas på samma sätt oberoende av vem eller var den utövas. 

Denotation: Kartan visar världsreligionernas utbredning, den består av olikfärgade ytor mot en blå 

bakgrund. De religioner som kartskaparen räknar som världsreligioner i detta fall är judendom som 

markeras med mörkblå färg på kartan, kristendomen som markeras med en lila färg, islam som 

markeras med grön färg, hinduism som markeras med en beige färg, buddhism som markeras med en 

orange färg, shinto som markerar med en röd prick samt ursprungsreligioner som markeras med en grå 

färg. Längst ned i kartans sydvästra hörn finns en specifikation som berättar vilken färg som 

symboliserar vilken religion. Kartan uppvisar en oklarhet genom att två olika nyanser av grå finns 

representerad medan det endast är en grå som är förklarad i kartans färgförklaring. 

Konnotation: Ytorna i kartan tolkas som landmassa då formerna på dessa uppvisar samma former som 

världsdelarna. Det blåa runt omkring landmassan tolkas som vatten, då världsdelarna omges av hav 

och färgen blå är förknippad med vatten. Då världens länder finns med på kartan tolkas denna som en 

världskarta i global skala, trots att detta är en världskarta finns inte Antarktiskt utmärkt på kartan samt 

hela Grönland, hela Ryssland eller hela Kanada. Nyanseringen i de olika gråa färgerna tolkas som att 

de syftar till att skildrar olika aspekter inom samma fenomen, som i detta fall olika typer av 

ursprungsreligioner. Detta är dock inte specificerat i kartan utan endast en grå färg är utmärkt. Färger 

används för att markera alla regioner förutom shinto då en röd cirkel används för att markera denna 

religions utbredning, religionen är enligt kartan centrerad till Japan, att en röd prick används för att 

markera shinto ger den ännu starkare anknytningar till Japan då Japans flagga består av en vit 

bakgrund med en röd cirkel i mitten. Kartan borde specificera att områdena som är markerade är länder 

där den berörda religionen dominerar, annars kan intrycket ges att till exempel judendomen endast 

existerar i Israel då endast detta land är markerad på kartan som syftar till at visa judendomens 

utbredning. 

Karta Prio Religion 7-9 sida 176 

Denotation: Kartan visar stora gulaktiga ytor med blå bakgrund, den syftar till att visa judendomens 

utbredning. Områden där judendomen finns är markerade med svarta punkter med undantaget Israel 

där hela landet är utmärkt i en svart färg. Till kartan finns en tilläggskarta som visar Israel, på denna 

karta är två städer markerade, dessa är Jerusalem och Tel Aviv. Tel Aviv är markerad med en röd punkt 

och Jerusalem är markerad med en svart punkt. Ytorna i kartan är utmärkta med olika färger som grön 

och gul, vad dessa färger betyder specificeras inte i kartan, det finns även en flagga i tilläggskartan 

vilket ytterligare påvisar att tilläggskartan visar Israel.  
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Konnotation: Kartan tolkas som en världskarta då ytorna i kartan uppvisar samma former som 

världsdelarna. Det blåa området kring dessa världsdelar kan tolkas som vatten då färgen blå förknippas 

med vatten, vilket ytterligare indikerar att de gulaktiga ytorna är landmassa. På denna världskarta finns 

inte Antarktis med, inte heller Australien eller östra Asien, hela Kanada eller hela Ryssland. Det 

område som är markerat som en yta på kartan sticker ut i jämförelse med de andra områdena som 

endast är markerade med punkter, vilket får betraktaren att associera Israel som det viktigaste området 

för judendomen. I Israel ligger staden Jerusalem vilken är helig inom judendomen. På tilläggskartan är 

landet Israel markerat med olika färger, dessa specificeras inte men visar troligen olika typer av 

landskap som vegetation, öken, vatten och dylikt. Kartan generalisera genom at måla ut 

landskapstyper, olika växtligheter har tillsammans markerats med grön färg vilket torde stå för 

vegetation. Inte heller prickarna som markerar Tel Aviv och Jerusalem specificeras, Tel Aviv tolkas 

som viktigare då denna stad är markerad med en röd punkt medan Jerusalem är markerad med en svart 

punkt. På den större kartan som visar judendomens utbredning är områden där judendomen finns 

markerade med svarta punkter vilket får den röda punkten att sticka ut. Tel Aviv är Israels officiella 

huvudstad enligt de flesta av världens länder,74 vilket troligen är anledningen till att denna markeras 

annorlunda än övriga områden. Kartan är i skala mellanskala då den endast uppvisar ett land.  

Karta Prio Religion 7-9 sida 210 

Denotation: Kartans syfte är att visa kristendomens utbredning, vilket görs med lilamarkerade ytor 

som representerar de områden där kristendomen finns. Övriga ytor är målade i en gulaktig färg och 

runt dessa ytor är det blå bakgrund. Lägst ned på kartan finns en lila kvadrat med en ordförklaring om 

att den lila färgen visar de områden där kristendomen är den största religionen. Kristendomens 

utbredning är stor och större delen av världen är markerad med den lila. 

Konnotation: Ytorna som är utmärkta i gul och lila tolkas som landyta, då dessa har samma form som 

världsdelarna har, området runt omkring ytorna är blått, detta tolkas som vatten då vatten och färgen 

blå är nära förknippat. Kartan är en världskarta då världens länder finns på den, den är av global skala. 

Hela världen är inte utmärkt på kartan, Antarktis fattas vilket antagligen beror på att kontinenten 

saknar bofast befolkningen, vilket gör att ingen religion dominerar där. 

Karta Prio Religion 7-9 sida 239 

Denotation: Denna karta visar islams utbredning, en grön färg används för att markera religionen 

utbredning och en specifikation bestående av en grönfärgad fyrkant med ordförklaring islam finns i 

kartans sydvästra hörn. Övriga ytor är gulaktiga i färgen och kring dessa gröna och gulaktiga ytor finns 

ett blått område. 

 

                                                 
74  Höglund, Lena. Israel, https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Israel, 2016-02-12, [2016-03-19] 

https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Israel
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Konnotation: Ytorna i grön och gulaktig färg tolkas som landyta då de har samma form som den 

Afrikanska kontinenten, Europa, Asien samt delar av Oceanien. Områdena kring denna landyta tolkas 

som vatten då området är blått, blå färg i kartsammanhang är förknippat med vatten. Kartan är av 

storskala och visar Afrika, Europa, Asien samt delar av Oceanien. Syd- och Nordamerika finns inte 

med på kartan, eftersom inte hela världen finns med på kartan förstärks intrycket av att islam endast 

finns i Europa, Asien, Oceanien och Afrika. Önskvärt hade varit om en specifikation fanns som talar 

om för betraktaren att kartan visar de områden där islam är den dominerande religionen.  

Karta Prio Religion 7-9 sida 299 

Denotation: Kartans huvudfokus är att visa buddhismens utbredning, vilket specificeras i en bildtext. 

Ett område är utmärkt med en rosa färg, ingen specificering förekommer, som förklarar vad det 

utmärkta området representerar. Förutom den rosa ytan finns ytor som är markerade i en gulaktig färg, 

kring dessa gulaktiga och rosa ytor finns ett blått område. 

Konnotation: Kartan är i storskalan då den visar Sydöstra Asien, de gulaktiga och rosa ytorna tolkas 

som landyta då de uppvisar samma form som Sydöstra Asien. Områdena kring landytan tolkas som 

vatten då området är blått, blå färg i kartsammanhang är förknippat med vatten. Det rosa området 

betraktas som kartans huvudfokus och tordes visa det område där den största delen av världens 

buddhister lever, trots att ingen specificering finns som bekräftar färgens syfte. Kartan är inte en 

världskarta utan visar ett mindre område i Asien, detta resulterar i att buddhismen associeras till 

sydöstra Asien. 

Karta Prio Religion 7-9 sida 351 

Denotation: Kartan syftar till att visa religionsfrihet i världen, för att visa nyansering mellan 

religionsfrihet används olika färger, vad färgerna symboliseras specificeras i kartans sydvästra hörn. 

Statistik om religionsfrihet finns i stort sett redovisat på alla ytor som är redovisade på kartan, förutom 

några få ytor som är grå markerade i vilka statistik saknas. 

Konnotation: De färgade ytorna på kartan tolkas som landområde då dessa uppvisar samma form som 

Afrika, Oceanien, Syd- och Nordamerika, Europa och Asien, då den visar dessa områden är det en 

karta i globalskala.  Antarktis finns inte utmärkt på kartan, den troliga anledningen till detta är att 

kontinenten saknar bofast befolkning. Denna karta uppvisar variationer inom religionsfrihet vilket är 

positivt då betraktaren får en bild av att religionsfrihet ser olika ut i olika länder. Färgerna som visar 

om religionsfriheten är låg, måttlig, hög eller mycket hög är lika varandra, vilket visar att de uttrycker 

variationer inom samma fenomen. De länder där uppgifter om religionsfrihet saknas är markerade med 

en grå färg, vilket visar att dessa länder skiljer sig från övriga, de länderna som saknar statistik är 

Grönland och Nordkorea. Att just Nordkorea är ett land där statistik saknas är föga förvånande då detta 

land är nära förknippad med diktatur och isolation mot resten av världen.  
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Sammantaget kan konstateras att verket inte använder en typ av kartor för att visa olika religioners 

utbredning, utan att såväl skala som utmärkta område skiljer sig åt. På kartorna används olika sätt att 

markera religionernas utbredning som punkter för att markera judendomen eller färg för att markera 

islam, kristendom, buddhism och hinduism. En positiv aspekt med kartorna är att de är i olika skalor 

och projektioner vilket ger betraktaren intrycket av att kartor finns i flera olika modeller och storlekar. 

En mer negativa aspekt med samtliga kartor är att ingen uttrycker religiös pluralism inom religionerna. 

En karta som finns med i denna lärobok som saknas i övriga undersökta läroböcker är den på sidan 351 

som visar religionsfriheten i världen, att denna karta finns med är ett stort plus då den visar i vilka 

länder individer själva får bestämma över sin religiösa tillhörighet, om de vill tillhöra någon. Detta ger 

perspektiv i form av att betraktaren förstår att alla inom ett land inte tillhör samma religion och en del 

tillhör inte någon överhuvudtaget. 

De olika läroböckerna uppvisar såväl positiva som negativa aspekter i kartorna. SO-serien Religion: 

ämnesbok använder likadana kartor för att visa de fem världsreligionernas (judendom, kristendom, 

islam, hinduism och buddhism) samt de traditionella religionernas utbredning. Även i Utkik 7-9 

Religion grundbok används likadana kartor som grund för att visa de fem världsreligionernas 

utbredning (judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism). Den lärobok som skiljer sig åt är 

Prio Religion 7-9 då olika kartor används för att visa världsreligionernas utbredning, först har boken 

en karta som visar olika världsreligioners (judendom, kristendom, islam, shinto, hinduism, buddhism 

och ursprungsreligioner) utbredning på samma karta. I boken finns sedan enskilda kartor som visar 

islams, kristendomens, judendomens och buddhismens utbredning, till dessa kartor används olika 

skalor. Varken Prio Religion 7-9 eller SO-serien Religion: ämnesbok uppvisar någon pluralism inom 

de olika religionerna genom att skilja mellan olika religiösa inriktningar. Utkik 7-9 Religion grundbok 

visar religiös pluralism inom kristendomen men inte inom någon annan religion. I SO-serien Religion: 

ämnesbok och Prio Religion 7-9 används färger för att markera de olika religionernas utbredning 

förutom judendomen som markeras med stjärnor i SO-serien Religion: ämnesbok och med punkter i 

Prio Religion 7-9. Prio Religion 7-9 är den lärobok som innehåller mest varierade kartor, både i skala 

och karterade fenomen, då den även innehåller en karta som presenterar religionsfriheten i världen. 
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5 Diskussion 
Under diskussionskapitlet kommer resultatredovisningarna diskuteras. För att skapa struktur har jag 

valt att dela upp frågeställningarna och diskutera dessa under separata rubriker. 

5.1 Diskussion av resultatredovisning frågeställning 1 

Ett relativt stort utbud av religiösa kartor finns som visar den religiösa historien, olika religioners 

utbredning och andra religiösa fenomen. Trots detta utbud brukas kartor i 

religionskunskapsläroböckerna endast i liten utsträckning. Detta innebär att orsaken till det begränsade 

kartbruket i religionskunskapsläroböcker för högstadiet inte beror på ett bristande utbud. 

Traditionellt sätt är kartor främst ett presentationssätt som förknippas med geografiämnet, där 

kartbruket är väl utbrett. I geografiämnet lär sig eleverna rumsliga omvärldskunskaper genom 

världsdelar, länders placering, olika länders huvudstäder, viktiga floder, bergskedjor och andra viktiga 

städer. Hela världen är från 1960-talet karterad. Även mer otillgängliga platser som arktiska områden 

och områden långt in i regnskogarna, karteringen har möjliggjorts genom satellitanvändning. Detta 

innebär att dessa kartor ger en korrekt omvärldskunskap och är högst trovärdiga, i det fall jordgloben 

används. Vid användning av en platt karta behöver kartskaparen ge avkall på vinkelriktighet eller 

ytriktighet. Kartas skala kan dessutom förvirra vid otillräcklig kunskap om denna. Trots problematiken 

med urval och generalisering är kartor ett viktigt verktyg för att nå världskunskap. 

Att kartor traditionellt är en metod inom geografi kan vara en bidragande orsak till att bruket av kartor 

i religionskunskapsläroböcker är begränsat. En annan möjlig anledning till det begränsade bruket av 

kartor i religionskunskapsböcker kan vara problematiken kring religion och kartor. Problematiken 

kring data inom religion är stor, precis som Park diskuterar i sin artikel, där han redogör för olikheter 

mellan olika länders tillförlitlighet när det gäller religiös statistik. En del länder har tillförlitlig statistik 

om hur många troende som tillhör den dominerande religionen inom landet medan en del länder endast 

gör gissningar.75 Även om det finns ett utbud av kartor över ett religiöst fenomen som olika religioners 

utbredning kan kartorna stjälpa mer än de bidrar till inlärning. I läroböcker skall mycket kunskapsstoff 

presenteras på ett begränsat antal sidor. Utrymmet räcker inte till för reflektioner och redogörelser för 

problematiken som ett utbrett bruk av kartor i religionskunskapsläroböcker innebär. Förutom 

kartprojektion, urval, generalisering, otillräcklig data och skala kan kartor som visar olika religioners 

utbredning ge eleverna fördomar som innebär att en del länder eller livsstilar blir förknippade med en 

viss religion, vilket Park belyser.76 Kartans färger kan också påverka elevers religionskunskaper genom 

att en del länder kopplas ihop med den färg som visar religionens utbredning. Färger är starkt 

emotionellt förknippade och de associationer individen gör till färgen kan kopplas till religionen, vilka 

                                                 
75  Park. 1994a, S;5 
76  Park. 1994a, S; 1-27 
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kan vara negativa. Problematiken kring kartor, för att ge eleverna religionskunskap är relativt stor. Den 

undervisande läraren måste ge eleverna verktyg så att kartan inom religionskunskap bidrar till ett ökat 

lärande samt kritiskt tänkande hos eleverna istället för felaktiga kunskaper. 

I forskningsvärlden har olika discipliner traditionellt sätt studerat specifika områden. 

Religionsvetenskap har bland annat studerats av religionsvetare och religionssociologer, vilket Park 

redogör för.77 I det högre utbildningsväsendet tillhör ofta religionsvetenskap och geografi två olika 

institutioner. Samarbete mellan dessa institutioner sker i mycket liten utsträckning. Framförallt är det 

då religionsvetare som studerar sambandet mellan religion och geografi. Kartor som presenterar 

religiösa fenomen innehåller ofta fallgropar i form av bland annat otillförlitlig data. Ett ännu tätare 

samarbete mellan religionsvetenskap och geografi kan resultera i att dessa fallgropar överbygga. En 

förutsättning  är dock ett större intresse för samspelet mellan religionsvetenskap och geografi från 

geografernas sida. 

Både Sanoma utbildning och Gleerups skriver uttryckligen att förlagens läromedelsförfattare skall vara 

lärare med erfarenhet från klassrummet. Genom att använda yrkesverksamma/ tidigare 

yrkesverksamma lärare skapas pedagogiska läroböcker. Sedan 1968 ställs som krav på samtliga 

lärarhögskolor att deras lärarutbildning skall bygga på vetenskaplig grund och lära studenterna att inta 

ett vetenskapligt förhållningssätt.78 Lärare är utbildade inom den traditionella forskningsvärlden där 

olika discipliner traditionellt studerar olika områden, vilket kan vara en anledning till det begränsade 

bruket av kartor i religionskunskapsläromedel.  

5.2 Diskussion av resultatredovisning frågeställning 2 

Inom SO- blocket är kartor traditionellt sett främst förknippade med geografi, där den utgör den mest 

grundläggande och använda metoden inom ämnet. Kartor är dock också förknippade med andra 

discipliner så som historia. Människan har skapat och använt kartor under flera tusen år och ett stort 

antal kartor finns sparade, där den äldsta bevarade kartan är cirka 10 000- 30 000 år gammal. Det 

utbredda kartbruket har resulterat i en enorm samling av historiska kartor. Historiker studerar i stor 

utsträckning historiska kvarlevor. Det intressant är att kartlägga människans utveckling från forntid till 

nutid, varav en källa att nå detta är kartor.  

Att bruket av kartor är betydligt mer utbrett i historieläroböcker än religionskunskapsläroböcker kan ha 

flera möjliga orsaker. Som tidigare nämnt under rubrik 4.1.1 finns det många fallgropar vid inlärning 

med hjälp av kartor för att nå större religionskunskap. Inom historieämnet finns inte dessa i samma 

utsträckning, symboler till exempel tolkas utifrån den historiska kontexten och bidrar med viktig 

                                                 
77  Park, 1994a, S;3 
78  Linnè, Agneta. Lärarutbildning i historisk belysning, 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4rarutbildningen%20i%20histori

sk%20belysning_0.pdf, Mars 2010, [2016-03-14], S; 8 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Lärarutbildningen%20i%20historisk%20belysning_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Lärarutbildningen%20i%20historisk%20belysning_0.pdf
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kunskap om vilka symboler som var kända och viktiga för dåtidens människor. Att tillämpa kartor för 

att nå historisk kunskap genererar inte samma problembild som kartor gör för att nå 

religionskunskaper. I läroböckerna inom religionskunskapen hade troligen ett stort utrymme behövts 

för att beskriva och redogöra för hur kartor kan bidra med felaktiga religionskunskaper i form av till 

exempel otillförlitlig data och generaliseringar. Utrymmet i religionskunskapsläroböckerna är redan 

begränsat vilket leder till ett urval av kunskapsstoff där kunskapsinlärning i form av kartor hamnar inte 

prioriteras. 

Varje karta innehåller en historia, genom att förstå kartor kan historisk förståelse nås. Kartan är ett 

utmärkt verktyg för inlärning av historiska kunskaper. Kartor visar bland annat en bild av den tid den 

skapades i. Kartans syfte visar vilka användningsområden som var viktiga och utsatta platser visar 

vilka platser som var av vikt under perioden då kartan tillkom. Kartor kan dessutom med fördel 

användas inom historieundervisningen för att förstå den historiska förändringsprocessen. En del länder 

som till exempel Jugoslavien existerar inte längre, varför finns inte landet längre och i vilka delar är 

det gamla landet uppdelade i? Det finns en stor mängd historiska kartor som både finns tillgängligt 

digitalt och analogt. Genom de digitaliserade kartorna och användning av GIS (geografiskt 

informationssystem) kan historia göras levande. GIS erbjuder bland annat användaren att se 

gränsförändringar kring och mellan länder.79 GIS är en analysmodell som kan användas för olika 

ändamål så som informationssökning i kartor i form av till exempel fornlämningar samt 

avståndsmätning.  

I grundskolans kursplan för högstadiet inom historieämnet går ytterligare att se betydelsen av kartor 

för att nå historisk kunskap, vilket inte uttrycks i kursplanen för högstadiet inom religionskunskap. 

Kursplanen i historia menar att historieundervisningen skall inspirera elever till historisk 

kunskapsinlärning. Elever skall få undersöka hur historiekunskaper kan nås genom historiska 

kvarlevor. En typ av kvarleva är historiska kartor. Eleverna skall dessutom få möta olika platser i 

historieämnet och lära sig om det förflutna. Ett utmärkt verktyg till detta är digitaliserade kartor som 

bland annat kan användas i GIS program. Att besöka olika platser fysiskt är bra för inlärningen 

eftersom många sinnen involveras, men för att se den historiska förändringsprocessen av platsen måste 

kartor från olika tider användas. Att låta elever undersöka olika platser digitalt innebär ett större utbud 

av platser, mindre kostnader i form av förflyttning samt är mer tidseffektivitet.80 Samtliga läroböcker 

är anpassade efter den nya läroplan Lgr11 och det kunskapsstoff som uttryckligen skall behandlas i 

respektive kursplan finns i läroböckerna. I kursplanen för historia skrivs uttryckligen att eleverna skall 

                                                 
79  Utvecklingsavdelningen. Digitala kartor väcker historien till liv, http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-

for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/so-amnen/kartor-1.139638, Skolverket, 2015-06-22, [2016-03-15] 
80  Skolverket. 2011, S; 188-206 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/so-amnen/kartor-1.139638
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/so-amnen/kartor-1.139638


36 

 

få historisk kunskap genom att möta olika platser, vilket innebär att elever måste få lära känna den 

historiska utvecklingen av olika platser. Kartor är ett sätt att nå kunskap om platsers 

förändringsprocesser. Att kursplanen i historia i Lgr11 föreskriver att elever skall få historisk kunskap 

om platser är en trolig anledning till att kartor används i stor utsträckning i läroböcker inom 

historieämnet. 

Både grundskolans läroplan och skolverkets artikel visar tydligt fördelarna och användningsområdena 

som kartan fyller inom historieämnet. Kartan kan tillämpas för att lära elever historisk kunskap. Några 

sådana undersökningar eller uttalande har jag inte hittat vad gäller bruket av kartor för att nå 

religionskunskap. 

Inom forskningsvärden har olika discipliner studerat olika områden, till exempel har geografer sällan 

studerat religion eftersom religion och religiösa fenomen har studerats av bland annat religionsvetare. 

Inom geografin finns ingen speciell inriktning som studerar religion, vilket det gör med historia. En 

inriktning inom geografi heter historisk geografi. Inriktning undersöker förändringsprocesser av 

viktiga platser, landskap och olika regioner. Disciplinerna har gemensamma forskningsområden, vilket 

kan vara en möjlig anledning till det mer utbredda bruket av kartor i historieläroböcker i jämförelse 

med religionskunskapsläroböcker för högstadiet.81 

5.3 Diskussion av frågeställning 3 

Som analysen av de undersökta kartorna vilka visar olika religioners utbredning, redogör för finns det 

såväl negativa som positiva aspekter med kartorna. Kartorna i läroboken Utkik 7-9 Religion grundbok 

har bilder markerade med blixtnedslag i kartan. Religionen associeras med bilderna som visar aspekter 

och viktiga fenomenen, symboler och heliga platser inom religionerna, vilket ger en bra överblick över 

religionerna. I SO-serien Religion: ämnesbok används samma grundkarta för att presentera de fem 

världsreligionerna samt de traditionella religionernas utbredning. Dessa kan appliceras på varandra så 

att hela världen blir karterad i olika färger efter ländernas religiösa tillhörighet. Eleverna får således en 

bra överblick över hela världens samt över vilka områden olika religioner dominerar i. Prio Religion 7-

9 använder olika skalor på sina kartor, vilket visar att kartors utseende varierar. Prio Religion 7-9 är 

den enda av de undersökta läroböckerna som uppvisade en karta där världens religionsfrihet redovisas. 

Kartan uttrycker pluralism genom att nyansering inom fenomenet presenteras. Problembilden med 

kartorna som används i de utvalda religionskunskapsläroböckerna är stor. 

I SO-serien Religion: ämnesbok används likadan kartbas för att visa religionernas utbredning, det 

positiva med detta är att dessa kartor tillsammans skulle kunna sammanfattas i en större karta där alla 

kartor (delar) tillsammans utgör en helhet. Detta för att visa eleverna att alla länder har en religiös 

                                                 
81  Sporrong, Ulf. Historisk geografi, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historisk-geografi, NE, 

[2016-03-15] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historisk-geografi
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tillhörighet som påverkar landet genom till exempel lagar, traditioner och kultur. I SO-serien Religion: 

ämnesbok har dock inte läromedelsförfattarna sammanfört alla kartor och sammanfattade dessa i en 

helhetskarta som visar på de olika religionernas utbredning över världen, vilket är förvånande då detta 

kan tolkas som syftet då författarna använder samma grundkarta. I Prio Religion 7-9 använder 

författarna istället kartor av olika skalor som visar olika stora delar av världen, vilket visar på 

mångfalden inom karttyper. Skalor är relativt krångligt att förstå och genom att tillämpa olika skalor i 

läroboken kan detta problematiseras, utan att förstå kartors olika skalor kan elever till exempel få 

bilden av att lika många och stora städer finns i Kina och Småland,82 då dessa områden har lika många 

städer är utsatta och är utmärkta på ett liknande sätt. Då läroboken använder olika skalor för att visa 

olika religioners utbredning är det en god idé att reflektera över detta, för att ytterligare påminna 

eleverna om att kartans skala skiljer sig åt, bara för att Sverige och Amerika kan avbildas på en lika 

stor yta i en bok innebär inte detta att länderna i verkligheten har samma landyta. Skalorna i Prio 

Religion 7-9 specificeras inte, vilket hade varit en fördel. Genom att inte specificera kartans skala 

måste läraren problematisera detta för att ge elever viktig kunskap om kartskalan, vilken är viktig vid 

avståndsbestämning mellan olika punkter som är värdefull kunskap inom orientering.  

Varken Prio Religion 7-9 eller SO-serien Religion: ämnesbok visar pluralism inom de olika redovisade 

religionerna, Utkik 7-9 Religion grundbok gör detta genom bilderna som är anknutna till kartorna, fast 

bara när det gäller kristendomen. Att författarna har valt att visa pluralism inom kristendomen är föga 

förvånande, Sverige är ett kristet land och även om inga bildnedslag är markerade i Sverige visar detta 

ändå på att kristendomen innehar en speciell roll. Att inte visa på pluralism inom religionerna kan ge 

betraktaren bilden av att religionerna utövas och tillämpas på samma sätt oberoende av vem som 

utövar den eller vilket område den utövas i. Religion uppvisar skillnader mellan olika inriktningar som 

till exempel kristendomen där den lutherska kyrkan har två sakrament medan den ortodoxa och 

katolska kyrkan har sju stycken sakrament. Dessutom bör kartorna uppvisa hur stor del av 

befolkningen som tillhör den dominerande religionen, annars kan slutsatsen dras om att till exempel 

Sverige har ungefär tio miljoner medborgare, Sverige är ett kristet land, i Sverige bor tio miljoner 

kristna. Denna kategorisering av länder efter dess religiösa tillhörighet får människan att förstå sin 

omvärld och är en mänsklig bedrift. Människan skapar kategorier och sedan underkategorier under 

dessa så som kristen med underkategorierna ortodox kristen, protestantisk kristen eller katolsk kristen. 

Dessa kategoriseringar kan ske på olika sätt, ju snävare kategorier som skapas, desto större chans är 

det att människan hittar fenomen som inte kan placeras i någon kategori. Den stora problematiken är 

inte att dela upp objekt, vilket människan också gör, utan att dela upp människor, oftast skapas en 

distans mellan vi och dem, till exempel genom att en kristen identifierar sig med andra kristna vilket 
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skapar gruppen kristen och sedan kategoriserar övriga människor som avvikande från normen.83 Att 

dela upp länder efter den religiösa tillhörigheten har såväl fördelar som nackdelar, vilket har 

diskuterats i uppsatsen. Som Mullens undersökning om kartskapande och metadata visar, att eleverna 

fann kategoriseringarna av de religiösa församlingarna som problematiska genom bristfälliga 

kategorier.84 Denna kategorisering av kristna, muslimer, judar, hinduer, buddhister, troende, ateister, 

agnostiker och dylikt kanske inte kan appliceras i den mångkulturella och mångreligiösa samtiden. 

Religioner idag tillämpas och utövas olika beroende på vem som utövar den, inget utav sätten är fel. 

Trots att kategorisering av länder efter religiös tillhörighet kan ge värdefull förståelse för traditioner, 

kultur och landskap är det av stor vikt att inse den stora pluralismen inom religionerna som har kommit 

med religionsfrihet och globaliseringen. En del människor identifierar sig med flera olika religioner, en 

del människor identifierar sig med en religion, en del med egna tolkningar av religioner och andra med 

ingen religion alls. Den globaliserade värld vi lever i har bidragit till stor religionspluralism och 

religionsspridning, vilket innebär att religionerna finns överallt i världen och inte bara i en region, 

vilket tidigare har varit fallet under historiens gång.   

En annan problematik kring kartorna är storleksförhållanden, i till exempel SO-serien Religion: 

ämnesbok finns ingen statistik om hur många anhängare varje religion har vilket kan skapa en 

problematik. Hinduismen har betydligt fler anhängare än buddhismen men på kartan som visar 

buddhismen är ett större område utritat, vilket kan ge den felaktiga bilden av att buddhismen har fler 

anhängare än hinduismen. En stor fördel hade varit att ha en karta som Prio Religion 7-9 har där alla 

världsreligioner finns utritade tillsammans på en karta med en tabell där antal anhängare till varje 

religion specificeras. 

I Utkik 7-9 Religion grundbok färgläggs inte religionernas utbredning, på kartorna finns bildnedslag 

som är kopplade till olika platser i världen. Detta ger betraktaren en bild av att religion finns överallt i 

hela världen då den inte centreras till specifika områden, dock bidrar detta till problematik i form av att 

det är svårt att greppa hur många anhängare varje religion har. Att dela in länder efter den dominerande 

religionen har såväl för- som nackdelar, bilden kan ges av att religionen endast finns i de utritade 

områdena. Denna bild ger inte Utkik 7-9 Religion grundbok, dock kan ländernas religiösa tillhörighet 

ge värdefull kunskap om landet. Religionen påverkar landet genom till exempel högtider, i Sverige är 

de kristna helgdagar röda dagar då elever är lediga från skolan, religionen påverkar traditioner och 

landskapet genom till exempel religiösa byggnader. I SO-serien Religion: ämnesbok och Prio Religion 

7-9 används färgmarkerade områden för att visa de olika religionernas utbredning med undantag för 

judendomen som markerar med stjärnor i SO-serien Religion: ämnesbok och med punkter i Prio 
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Religion 7-9. Problematiken med färger är att de är känslomässigt laddade, vilka känslor färgerna är 

laddade med skiljer sig mellan olika kulturer och religioner. En annan problembild som färger ger 

upphov till i kartsammanhang är att en del färger är 

starkt förknippade med olika fenomen i kartsammanhang så som blått med vatten, grönt med 

vegetation och gult med öken.85 Detta kan påverka individers världsbild, genom att använda gul färg 

för en religion kan detta skapa negativa associationer genom att öknen är associerad med vissa 

egenskaper som tomhet, torrhet och död. Medan den gröna färgen står för grönska vilket ger positiva 

associationer som livfullt och grönskande. Dessutom kan färgerna tolkas fel och används grön för att 

måla ut vilka länder som tillhör en religion kan eleverna få för sig att det växer mycket i dessa länder 

som tillhör denna religion eftersom grön är så pass förknippad med grönska och vegetation. Islam är 

till exempel markerat med grön färg både i SO-serien Religion: ämnesbok och Prio Religion 7-9, den 

gröna färgen associeras ofta med naturlighet, hopp och hälsa.86 Dessa egenskaper och känslor kan då 

förknippas med islam även om de är associerade med färgen grön.  Bilden kan ges av att islam är en 

växande och livfull religion vilket ger ett positivt intryck av religionen. Problematiken uppenbarar sig 

när en religion utmärks i en färg som har mer negativa associationer. De färgmarkerade områdena 

tenderar att skapa bilden av att religionen endast existerar i de markerade områdena, om inte kartan 

specificerar att den visar de länder där religionen dominerar. De färgade områdena bidrar dock med 

nyttig information som får oss att förstå landets traditioner, kultur och landskap på ett bättre sätt. En 

grov bild ges även om religionernas storlek, även om denna kan vara missvisande ibland som i fallet 

med hinduismen och buddhismen i SO-serien Religion: ämnesbok. Kristendomen till exempel är den 

religion som har det största utmärkta området och är den religionen som är störst. 

SO-serien Religion: ämnesbok är en lärobok där samma grundkarta används för att visa var i världen 

de olika representerade religionerna finns. Detta innebär att samma kartprojektion används till alla 

kartor, kartan som används i verket är vinkelriktig, detta innebär att kartan är utmärkt att navigera efter 

då vinklarna på kartan stämmer överens med jordgloben. Världsdelarnas former bibehålls vid denna 

kartprojektion dock är storleksförhållanden mellan länderna defekta.87 Kring ekvatorn stämmer 

ländernas storleksförhållande överens med jordgloben som är den enda korrekta avbild av jordklotet. 

Ju längre ifrån ekvatorn länderna är placerade desto större defekter uppvisas, hela Grönland är inte 

utritad på denna karta men betraktaren ser ändå att landets storlek är väldigt överdriven. Genom denna 

karta kan eleverna tro att Grönland är större än hela Afrika eller att Sverige är betydligt större än 

Madagaskar, inget av dessa exempel stämmer överens med verkligen då hela Afrikas yta är mer är 

tretton gånger större än Grönland och Madagaskar ungefär 137 000 km2 större än Sverige.  

                                                 
85  Monmonier. 1991, S; 147-154 
86  Wennberg, Kia. Våga vara vacker: du kan om du vill, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1993, S; 102 
87  Hall. Et al. 2003, S; 45-54 
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De flesta kartor i de undersökta läroböckerna är världskartor, för ett otränat öga verkar hela världen 

finnas med på kartorna som representerar världen, detta är dock inte fallet. I SO-serien Religion: 

ämnesbok finns till exempel inte Antarktis utritat, inte heller hela Grönland, hela Ryssland eller hela 

Kanada. Att dessa inte är utmärkta ger betraktaren bilden av dessa områden som mindre viktiga, vilket 

på ett sätt visar att människan centrerar världsbilden och viktiga områden till det kända. Hade kartorna 

använts i Kanada till exempel hade dessa antagligen sett annorlunda ut. De områden som inte blivit 

utritade är polarområdena, att Antarktis inte är utritat beror antagligen på att kontinenten saknar bofast 

befolkning.88 Däremot är det mer förvånande att det norra polarområdet inte är utmärkt då till exempel 

SO-serien Religion ämnesbok har en karta som visar traditionella religioner. På Arktis bor människor 

och har bott i flera tusen år, de folkslag som bland annat bor här är eskimåer, samer, nentser och 

jakuter, dessa folkslag har egna traditionella religioner som de utövar,89 vilket innebär att dessa bör 

vara presenterade på de kartor som visar ursprungsbefolkning och de traditionella religioners 

utbredning. En annan reflektion av världskartorna som förekommer i SO-serien Religion: ämnesbok 

och Utkik 7-9 Religion grundbok är att Skandinavien centrerar i världskartorna. Jordgloben är rund, 

vilket innebär att den inte har en början och ett slut, detta innebär att Skandinaven, den Afrikanska 

kontinenten, västra respektive centrala Europa inte behöver centreras. Att dessa områden centrerade är 

ytterligare en stark indikator på att människan förlägger omvärldens centrum till det område där hon 

bor, vilket Arvidsson och Blom diskuterar i sin artikel Vi och dom- en studie av svenska elevers 

världsbild.90 Det finns världskartor där andra världsdelar och länder centreras, (se till exempel 

Geographica: Atlas och uppslagsverk över världens folk och länder)91 där östra Asien och Australien 

hamnar i kartans centrum medan Skandinaven är förlagd till vänster i kartan. Denna karta upplevs 

felaktig av bland annat mig som är van vid den världskarta där bland annat Skandinaven centreras, 

tanken av att Sydamerika är beläget i kartans sydöstra hörn är väldigt främmande då den mentala 

världskarta jag har ser annorlunda ut, där är Sydamerika beläget i kartans sydvästra hörn.  

Trots problembilden dessa kartor uppvisar och alla fallgropar som finns i bruket av kartor som 

gestaltar religiösa fenomen finns det ändå stor vinning med att använda dessa. Drömscenariot hade 

varit att kartorna problematiseras och reflektera över i läroböckerna men då utrymmet är begränsat är 

det förståeligt att andra delar som det obligatoriska kunskapsstoff som finns presenterade i kursplanen 

för religionskunskap hamnar i fokus. 

En av anledningarna till att kartor bör användas är att Lgr11 föreskriver att eleverna skall få testa olika 

                                                 
88  Baker, Jill. Geographica: Atlas och uppslagsverk över världens länder, H.F Ullman Publishing, Potsdam, 2009, S; 
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89  Baker. 2009, Sidan; 465 
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91  Baker. 2009, Sidan; 102-105 
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typer av arbetssätt inom utbildningsväsendet, att detta tillämpas i praktiken är lärarens ansvar.92 I 

Lgr80 specificeras begreppet arbetssätt som en metod varigenom kunskapsinlärning sker,93 vilket 

innebär i klartext att se och läsa är två olika arbetssätt eftersom det är metoder som tillämpas för 

kunskapsinlärning. Texter läses medan kartor iakttas, genom att både kartor och texter finns med i 

läroböcker visar de en variation i arbetssätt. 

Samtliga läroplaner från 1962 och framåt poängterar vikten av att kunskap kontextualiseras. Det är i 

stort sett bara inom utbildningsväsendet som kunskap struktureras i kategorier, i de flesta sammanhang 

belyses kunskap ur olika perspektiv. Ett sätt att ge elever ett kunskapssammanhang är att belysa 

fenomen, händelser eller problematik ur olika perspektiv. Som Lgr11 föreskriver att eleverna skall få 

kunskap som presenteras utifrån ett tids-, rums-, miljö-, globalt-, och etiskt perspektiv.94 Genom att 

använda kartor lyfts det geografiska perspektivet in med miljö, globalisering och rum vilket 

kontextualiserar kunskap, fakta som isoleras tenderar att falla i glömska. Detta är en dynamisk relation 

i avseendet att de geografiska kartorna hjälper oss att minnas religionskunskap eftersom fler sinnen 

och minnestyper blir involverade. Många kommer säkert ihåg namngeografin i skolan, ett tag kunde 

jag alla Afrikas länder, det är få av dessa som idag sitter kvar i minnet. Religionskunskapen och 

historian får oss att placera händelser och fenomen i ett sammanhang och kontext som vi lättare 

kommer ihåg vilket ökar vår världsförståelse, vilket innebär att kartorna blir lättare att minnas när de 

associeras till en kontext vilket skulle kunna vara kristendomens utbredning till exempel. 

Genom att tillämpa kartor för att nå religionskunskap involveras flera sinnen än som involveras när en 

text läses. Dels används korttidsminnet, dels långtidsminnet och dels det sensoriska minnet,95 vilket 

underlättar inlärning och minneslagring. För att kunskap skall sparas i långtidsminnet från 

korttidsminnet krävs att individen upprepar denna kunskap, som ordspråket lyder, repetition är 

kunskapens moder, men när det sensoriska minnet är involverat behöver inte kunskap repeteras utan 

bilderna kan direkt sparas från det sensoriska minnet till långtidsminnet. 

Bilder är betydligt enklare att minnas än till exempel en text och bilder utgör en viktig grundtanke vid 

minnesteknik och minnesträning. I Loraynes verk Minnesteknik poängteras vikten av association och 

visualisering.96 Association innebär att ny kunskap binds samman med kunskap individen redan 

innehar, i praktiken skulle detta kunna innebära att länder associeras med dess religiösa tillhörighet. 

Lorayne poängterar även vikten av visualisering som innebär att skapa mentala bilder av kunskap, 

vilket påverkar inlärningen positivt då hjärnans språk består av bilder. För att kunna visualisera en inre 

bild är fantasi viktigt, det krävs en del av individen att till exempel kunna visualisera en påve som tar 

                                                 
92  Skolverket. 2011 rev 2015, S; 15 
93  Skolöverstyrelsen. 1980, S; 48 
94  Skolverket. 2011 rev 2015, S; 9-10 
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på sig högklackade skor för att komma ihåg att Italiens dominerande religion är katolicism. Eleverna 

behöver dessutom hitta dessa kopplingar själva för att minnas och lära sig denna information, vilket 

inte är helt lätt. Detta exempel är ändå ett av de enklaste då landets form påminner så pass mycket om 

en högklackad stövel. När kartor används behövs inte denna fantasi utan eleverna kan ta kartan och 

skapa en direkt mentalavbild av denna. Det finns flera böcker inom minnesteknik som poängtera 

vikten av association och visualisering som Vägen till maxade betyg: Mer fritid och kunskap för livet 

med effektiv minnesträning.97 
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6 Avslutning 
I denna del av uppsatsens kommer uppsatsens frågeställningar besvaras och sammanfattas. Ett stycke 

kommer behandla önskvärda kartor. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Under denna rubrik kommer varje enskild frågeställning besvaras utifrån analys och diskussion. 

6.1.1 Sammanfattning av frågeställning 1 

I vilken utsträckning används kartor i religionskunskapsläroböcker för högstadiet? 

Analysen av de utvalda läroböckerna för högstadiet SO-serien Religion: ämnesbok, Utkik 7-9 Religion 

grundbok och Prio Religion 7-9 visar att kartor inte används i större utsträckning i någon av 

läroböckerna. Utkik 7-9 Religion grundbok är den lärobok som innehåller flest kartor där minst en 

karta finns på 5,0 % av bokens sidor. Den lärobok som innehåller minsta antalet kartor i förhållande till 

sidantal är Prio Religion 7-9 vilken innehåller minst en karta på 3,7 % av verkets sidor. SO-serien 

religion: ämnesbok innehåller marginellt fler kartor i förhållande till sidantal där 3,8 % av verkets sidor 

innehåller minst en karta. Att kartor används i liten utsträckning i religionskunskapsläroböcker har 

flera förklaringar. Utbudet av kartor som gestaltar religiösa fenomen så som religioners utbredning och 

religiös historia finns, men traditionellt sätt är kartor en metod som är förknippat med geografiämnet. 

Förutom de vanliga generaliseringarna i form av kartprojektion, skala, urval och symboler genererar 

kartor som visar religiösa fenomen större problematik i form av otillräcklig data. Vissa länder har bra 

statistik om sin befolkning och deras religiösa tillhörighet, en del länder har mindre bra och en del har 

ingen statistik alls. Färg är en annan problembild då de är emotionellt kopplade. Färger som markerar 

en religion kan ge betraktaren emotionella associationer till religionen som hon/han har till färgen. 

Genom att exempelvis utmärka en religion i färgen grön kan dessa associationer kopplas till religion, 

så att religionen upplevs som levande och positiv. Traditionellt sätt har olika forskningsdiscipliner 

studerat specifika områden, vilket innebär att ett samarbete mellan geografi och religion sällan 

förekommer. Sanoma utbildning och Gleerups har endast läromedelsförfattare som är/har varit 

undervisande lärare. Dessa är utbildade inom det högre utbildningsväsendet där religionsvetenskap och 

geografi ofta tillhör olika institutioner som studerar olika forskningsområden. Denna tradition torde 

leva kvar hos dessa läromedelsförfattare. 
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6.1.2 Sammanfattning av frågeställning 2 

Hur skiljer sig användandet av kartor i religionskunskapsläroböcker från användandet av kartor i 

historieläroböcker för högstadiet? 

Efter analys av det undersökta materialet kan det konstateras att bruket av kartor är relativt utbrett i de 

utvalda läroböckerna för högstadiet inom historieämnet. Detta innebär stora skillnader på bruket av 

kartor i religionskunskapsläroböcker i jämförelse med historieläroböcker. Prio Historia 7-9 är den 

lärobok som innehåller flest kartor i förhållande till antal sidor där 18,8 % av verkets sidor innehåller 

minst en karta. Inom läromedelsserien Prio 7-9 är skillnaden mellan bruket mellan historieläroboken 

och religionskunskapsläroboken störst. I historieläroboken finns fler än fem gånger så många kartor i 

förhållande till samma series religionskunskapslärobok. I SO-serien ämnesbok är skillnaden mellan 

bruket av kartor mellan religionskunskapsläroboken och historieläroboken minst, där används ungefär 

dubbelt så många kartor i förhållande till antal sidor i historieläroboken. I serien Utkik 7-9 grundbok 

används mer än tre gånger så många kartor i förhållande till antal sidor i historieläroboken som 

religionskunskapsläroboken. Det finns flera anledningar till att bruket av kartor är mer utbrett i 

historieläroböcker för högstadiet. Utbudet av historiska kartor är enormt då människan har skapat 

kartor i flera tusen år. Kartorna som visar den historiska kontexten genererar inte samma problematik 

som kartor vilka till exempel syftar att visa religioners utbredning. Generalisering och urval är 

dessutom intressant vid historiska kartor (en karta som har tillverkats under mänsklighetens historia) 

för att de berättar om viktiga områden, viktiga symboler och dylikt. Kartorna ger oss kunskap om den 

tid och kontext de skapades i. Detta bidrar till att kartor är en utmärkt undervisningsmetod inom 

historieämnet. Dessutom uttrycks vikten av användningen av historiska källor och platser för att 

inhämta kunskap om historien i kursplanen för historia i Lgr11. Inom forskningsvärlden har dessutom 

historia och geografi gemensamma intresseområden där en inriktning inom geografi studerar historisk 

geografi. Relationen är dynamisk då historiker undersöker olika typer av kvarlevor, en typ av kvarlevor 

är kartor. Två av förlagen beskriver uttryckligen att samtliga läromedelsförfattare är undervisande 

lärare eller har varit verksamma lärare. Dessa är utbildade inom det högre utbildningsväsendet, där ett 

samarbete sker mellan geografiämnet och historieämnet. Denna samarbets- och interneringstradition 

mellan geografiinstitutionen och historieinstitutionen tordes leva kvar hos författarna. 
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6.1.3 Sammanfattning av frågeställning 3 

Hur gestaltas olika religioners utbredning och vilken problembild kan denna gestaltning generera? 

 

De olika läroböckerna använder olika metoder för att visa olika religioners utbredning. I Utkik 7-9 

Religion grundbok markeras inte områden med färg för att visa vilka länder som tillhörande en viss 

religion, utan i varje karta finns bildnedslag. Bilderna visar religiösa byggnader, fenomen och specifika 

kännetecken för religionen. I SO-serien: ämnesbok och Prio Religion 7-9 används färger för att 

markera de olika representerade religionernas utbredning, med undantaget judendomen där symboler 

används för att markera religions utbredning. Till SO-serien Religion: ämnesbok och Utkik 7-9 

Religion grundbok används samma grundkarta för att visa världsreligionernas utbredning. SO-serien 

Religion: ämnesbok har förutom denna grundkarta en karta som visar samernas utbredning som skiljer 

sig från övriga kartor i boken. I Prio Religion 7-9 används olika kartor och skalor för att visa olika 

religioners utbredning. I verket finns dessutom en karta som visar religionsfrihet, vilket saknas i de 

övriga undersökta läroböckerna. Efter analys av kartorna kan konstateras att kartorna uppvisar flera 

problembilder. Varken Prio Religion 7-9 och SO-serien Religion: ämnesbok uppvisar pluralism inom 

religionerna medan Utkik 7-9 Religion grundbok endast uppvisar pluralism inom kristendomen. 

Genom att inte gestalta pluralism inom religionerna ges bilden av att religionerna tillämpas och utövas 

på samma sätt överallt i världen oberoende av var religionen utövas eller vem som utövar denna. Stora 

skillnader finns inte ara mellan religioner utan även inom dem. Storleksförhållande är en annan faktor 

som kan förvirra, om inte dessa förstärks med ytterligare information. Bilden kan ges av att ett område 

som är större har fler religiösa anhängare än ett område som är mindre. Befolkningsstorlek och antal 

troende skiljer sig åt mellan olika länder. En annan problembild är färger då dessa är emotionellt 

laddade. I Prio Religion 7-9 och SO-serien Religion: ämnesbok utmärkts i stort sett alla religioner med 

ett färgat område. Känslorna som är kopplade till färgerna kan istället associeras till religionen då den 

är utmärkt med en specifik färg. Kartorna ser vid första anblick ut som världskartor där hela världen 

finns representerad, vilket inte är fallet. Ingen av kartorna har med Antarktiskt, vilket torde bero på att 

kontinenten saknar bofast befolkning. På flertalet av kartorna finns varken hela Grönland, hela Kanada 

eller hela Ryssland utritat. På världskartorna centreras Skandinavien, centrala och västra Europa samt 

Afrika. Jordklotet är inte runt vilket innebär at dessa områden inte behöver centreras. Det finns 

världskartor där till exempel Australien och östra Asien är centrerade. Det landet människans bor i 

tenderar att bli centrum för omvärlden, vilket är en trolig anledning till att världskartorna som visas i 

läroböckerna centrerar bland annat Skandinavien. Trots denna problembild finns fler positiva aspekter 

av kartbruk i religionskunskapsläroböcker. Lgr11 föreskriver att eleverna skall få testa olika arbetssätt, 

se och läsa är två olika arbetssätt. Samtliga läroplaner från 1962 föreskriver att kunskap skall 

kontextualiseras. Kunskap sätts i ett sammanhang genom att presentera fenomen och kunskap ut olika 
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perspektiv. Ett sätt att göra detta är att lära ut religionskunskap kopplad till en geografisk kontext. 

Detta leder dessutom till mer bestående minnen då hjärnan minns bilder. Vid kartbruk är flera typer av 

minnen involverade än vid text, vilket ytterligare skapar bibehållen kunskap. Association och 

visualisering är två centrala begrepp när det gäller minnesteknik och minnesträning. För att kunskap 

skall inläras och bibehållas måste kunskapen knytas an till en kontext. Kunskap kan kontextualiseras 

genom association (ny kunskap kopplas samman med kunskap som individen redan har). Även 

visualisering (mentala bilder skapas av kunskapen) är ett viktigt begrepp då hjärnan lagrar information 

i bilder. 

6.2 Önskvärda kartor 

Som undersökningen visar finns både positiva och negativa aspekter med kartorna i de undersökta 

läroböckerna. Vilka positiva och negativa aspekter kartorna uppvisar skiljer sig mellan läroböckerna, 

där alla läroböckerna har sina fördelar respektive nackdelar. Det finns kartor som hade varit önskvärda 

att presentera i läroböckerna. Det skulle ha varit en fördel om läroböckerna innehöll en grundkarta där 

befolkningsfördelningen redovisades. Detta skulle kunna markeras genom att utmärka världen i en färg 

men skilja olika länders befolkningsmängd åt genom att nyansera färgen. Ljus blått skulle kunna 

representera länder med låg befolkningsmängd medan mörkare blå skulle kunna representerar länder 

med större befolkningsmängd. Ett annat sätt att visa detta hade varit att tydliggöra 

befolkningsmängden genom en tabell där varje land och dess befolkningsmängd representeras. Ingen 

karta visar befolkningsstorleken, detta bidrar till att det är enkelt att associera stora områden med stor 

befolkningsmängd och mindre område med mindre befolkningsmängd. Detta stämmer inte med 

verkligheten då Ryssland är det land som har störst landyta medan Kina är det land som har den största 

befolkningen. Skaparna av läroböckerna förutsätter kanske att eleverna redan har kunskap om detta 

från geografiämnet och platsbristen i läroböckerna är påtaglig. Det är mycket kunskapsstoff som skall 

presenteras i läroböckerna för att all kunskap som presenterar i kursplanen för religionskunskap skall 

finnas med. Dessutom hade kartor som visar religiös pluralism inom olika religioner varit önskvärda, 

genom att till exempel dela upp islam i shia och sunni. Olika religiösa inriktningar uppvisar olika 

egenskaper. Att inte visa variation inom religionerna kan ge eleverna en bild av att religion utövas på 

samma sätt oberoende av område och vem som utövar religionen. En annan karta som är önskvärd att 

ha med är olika länders sekulariseringsgrad. Bilden kan annars ge sken av att till exempel Sverige har 

en befolkning på ungefär tio miljoner, Sverige har tio miljoner kristna medborgare. I en del länder 

tenderar befolkningen att vara mer religiös än i andra länder. Detta beror bland annat på religionsfrihet, 

i en del länder får befolkningen tillhöra vilken religion de vill, om de vill tillhöra en. Medan i en del 

länder bestämmer de styrande i landet vilken religion landets befolkning skall tillhöra. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att fortsätta denna studie genom att använda denna uppsats som en teoretisk 

bas och relatera denna till den verkliga skolkontexten. Att låta denna uppsats utgöra en teoretisk grund 

som prövas mot verkligheten. Får till exempel kartor elever att enklare minnas religionskunskaper och 

hur påverkar kartor elevernas religionskunskap i praktiken? Detta skulle kunna göras till exempel 

genom att en elevgrupp får läsa en text som handlar om en religions utbredning och i vilka länder 

denna religion dominerar. Medan en annan grupp får en text med fakta där även en karta ingår. 

Genererar kartorna problematik i kunskapsbildningen? Denna studie kan även ses som en pusselbit 

inom fältet ämnesintrigerat. Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning den geografiska metoden 

kartor brukas inom religionskunskapsläromedel och historieläromedel. Det hade varit intressant att 

undersöka i vilken utsträckning kartor används inom samhällskunskapsläroböcker. Även i vilken 

utsträckning andra samhällsorienterade metoder används inom andra samhällsorienterande ämnen så 

som kartor (geografisk metod) tillämpas inom religionskunskap och historia. En annan intressant 

infallsvinkel hade varit att undersöka hur bruket av kartor i religionskunskapsläroböcker och 

historieläroböcker har förändrats över tiden. Så väl Lgr62, Lgr69, Lgr80, Lpo94 som Lgr11 föreskriver 

att flera ämnen bör integreras i varandra för att ge eleverna en kunskapskontext. Få verksamheter delar 

upp kunskap i olika fack på det sättet som undervisningssektorn gör. Ett sätt att göra detta är att 

integrera kartor i religionskunskapsböcker då religionskunskapen kontextualiseras med ett geografiskt 

perspektiv. Skiljer sig bruket av kartor i religionskunskapsläroböcker och historieläroböcker över tid? 

Och om bruket skiljer sig över tid, vilka möjliga orsaker finns och vilka konsekvenser kan detta 

generera? 
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