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Förord 
Titeln på detta arbete är uppfångat från en lärobok i ämnet religion, Religion för grundskolan senare 
del, PULS skriven av Lennart Göth och Katarina Lycken. Titeln avslöjar till stor del 
problematiken om vad vi har för avsikt att diskutera och undersöka i denna uppsats.   

Vår ansats är att se hur ämnet religion skildras i religionsläroböcker på högstadiet. För att få 
svar på frågan kommer vi använda oss ett flertal underfrågor, bland annat så vill vi veta om 
religionerna likställda i den svenska skollitteraturen och om olika religioner ges lika utrymme.  
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Inledning  

Läran om att tro? 
Allah, Jahve, Gud, olika religioner men enligt många samma gud. Muhammed och Jesus, är inte 
samma person men de har ett liknande budskap. Det är inte lätt att lära sig om hur världens 
skiftande ”religionslandskap” ser ut, många religioner liknar varandra medan andra är helt olika. 
Det är mycket att hålla reda på och frågan om rätt eller fel dyker onekligen upp. I exempelvis 
USA förekommer ingen religionsundervisning i skolorna, förutom i vissa privatskolor. Varför har 
de valt att göra så? Det finns säkert många svar på det och det går egentligen bara att spekulera i 
om det verkligen handlar om religionsfrihet eller om det är så att de genom att hålla andra 
religioner på avstånd minskar risken för att den ”egna” religionen ifrågasätts. Som sagt, om detta 
kan vi endast spekulera i och det är inte det vår uppsats skall behandla. Men den handlar om 
religion och skolan, närmare bestämt om läroböcker i ämnet religion som används eller har 
använts i årskurserna 7-9 på högstadiet i den svenska skolan. 

För vad är det vi får lära oss, egentligen? Religionskunskap, anser vi, är ett nödvändigt ämne 
och mycket användbart i förståelsen av omvärlden. Religion betyder mycket för väldigt många 
människor och för samhället i stort. Även i Sverige, som vi skulle vilja påstå är ett ytterst 
sekulariserat land, är religionen nästan alltid närvarande, den är på sätt och vis invävd i 
samhällsstrukturen. Vi har själva en fördom om att de flesta människor i Sverige inte reflekterar 
över att exempelvis många av skolans lov är lagda så att de passar ihop med våra kristna högtider 
så som: påsk, jul, Kristi himmelsfärd osv. Personligen anser vi att det är skönt att ha lov, men i 
första hand så kopplar vi det kanske inte till att fira religiösa högtider!  I ett mångkulturellt 
samhälle, som Sverige eftersträvar att vara, så kanske skollov vid exempelvis, Ramadan eller vid 
fullmånen i april/maj då Buddhas födelsedag firas, skulle vara något att fundera över? Det är 
kanske inte aktuellt att förändra de traditionella ferieperioderna men det är en intressant tanke. 
För varför skall våra västerländska seder och bruk utgöra normen? 

 

Varför? 
Det hela började med att vi satt och pratade om våra egna erfarenheter från högstadietiden, vilket 
mynnade ut i en spännande diskussion om vilka kunskaper vi fått. Vi pratade om hur 
undervisningen genomfördes, vad den kunskapsmässigt innehöll och hur vi som tonåringar mottog 
den. Detta gav oss sedan idén om att undersöka skollitteratur och vad som sägs i den. Dock blev 
detta ett mycket stort ämnesområde att röra sig i, så vi valde att endast fokusera på ämnet 
religion.  

Vi började med att se till vad Läroplanen från 94 (Lpo 94) hade att delge oss för information 
om vilken kunskap eleverna i den svenska skolan bör ha efter avslutad grundskola. I kapitel 1, 
Skolans värdegrund och uppdrag, under rubriken grundläggande värden, fann vi något intressant. 
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Där står det skrivet; ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund”.1 Detta fann vi 
självklart och naturligt eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle. Vid vidare läsning av samma 
stycke står det däremot följande:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 
[inte bekännelsetrogen]. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.2

 
Detta föreföll oss vara lite motsägelsefullt, det vill säga att den enskilda individen skall finna sin 
egenart, samtidigt som detta skall ske i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 
tradition och västerländsk humanism. Vi upplevde det också intresseväckande men föga 
förvånande, att de i texten likställer demokratiska grunder med kristna och västerländska 
värderingar.  

Vi har därför i vår uppsats valt att undersöka hur det är med svenska läroböcker i religion, för 
att göra ett ”nedslag i verkligheten”. Skolan skall vara öppen för alla, vilket vi med det ovan 
nämnda känner att den inte riktigt kan vara. För hur kan exempelvis en icke-troende eller en elev 
som tillhör en annan religion fostras utifrån kristen tradition, utan att det uppstår en kollision 
mellan livsåskådningarna?  Ytterligare en intressant aspekt av detta är hur det kan påverka oss 
som lever i det svenska samhället, som skall vara öppet för alla och sträva efter att hylla 
mångkulturalism. 
 

Disposition  
Som gängse formalia inleds denna uppsats med ett inledande avsnitt, där vi kommer att ge en 
tydlig beskrivning av området. Vidare så presenterar vi för läsaren vår ursprungsidé bakom 
uppsatsen och vilka frågor vi ställt oss. Därefter kommer vi att föra ett resonemang kring olika 
sorters avgränsningar som vi upplevt eller stött på under arbetets gång, samt ge en presentation 
av det empiriska materialet vi arbetat med. Sedan följer avsnittet om teori och metod, detta 
avsnitt behandlar exempelvis resonemang kring varför en text blir till, vad en text kan förmedla 
och hur en text kan bli mottagen, det vill säga att vi försöker se till områdets kontext. Intentionen 
är att läsaren lättare skall se utifrån vad vi tagit vår utgångspunkt. Därnäst presenterar vi själva 
undersökningen, det vill säga resultatet av vår analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis 
presenteras våra egna tankar och reflektioner kring det analysen avslöjat i en diskussion. 
 
                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), (2005-02-02) 
http://www.skolutveckling.se/information_om_skolan/pdf/lpo.pdf. s. 5 
2 Ibid., s.5 

http://www.skolutveckling.se/information_om_skolan/pdf/lpo.pdf
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Syfte  
Det är, enligt oss, av vikt att den information som ges av en lärobok är saklig och relevant. Den 
skall också vara intresseväckande och uppmuntra till eget tänkande och ställningstagande. Denna 
information blir sedan på ett eller annat sätt kunskap hos eleven som den senare skall kunna 
använda i sin vardag och förhoppningsvis i sin utbildning och framtida yrkesutövande. Den 
kunskap som eleven införskaffar sig i skolan är en viktig del av förståelsen av samhället och 
omvärlden. Att framställa en religion eller kultur på ett ofördelaktigt sätt kan skapa gränser mellan 
människor som sedan är mycket svåra att bryta igenom. Vi tror att kunskap är något som inte går 
att radera ut när vi väl besitter den och det kan i många fall även vara svårt att omvärdera 
kunskap, speciellt när det är grundat i förutfattade meningar och fördomar om andra 
medmänniskors kultur. Så vi vill, med denna uppsats, bland annat se vad en lärobok i religion ger 
för kunskapsgrund när det gäller förståelsen och uppfattningen av vår omvärld. 

Idag är integration och segregation vanliga begrepp i samhällsdebatten, och vår tanke är bland 
annat att se om det i lärobokslitteratur för religionsundervisning går att urskilja om dessa böcker 
framhäver eller diskrediterar någon religion framför en annan. En bakomliggande fördom hos oss 
är att det skett en förändring i den svenska skolundervisningen i och med att den obligatoriska 
kristendomsläran försvunnit. Vi antar att en följd av detta skulle kunna vara att 
skolundervisningen idag inte är lika utstuderat kristet bunden och att flera andra religioner lyfts 
fram. Vilket enligt oss borde ha lett till, och förhoppningsvis fortsätter att leda till ökad 
medvetenhet kring andra människors seder och bruk. Att åtskillnaden mellan ”oss svenska 
kristna” och ”de andra” minskar, att dessa läroboksböcker främjar integration och inte 
segregation. När vi i uppsatsen rör oss med begreppet samtid, så menar vi den tid vi själva levt, vår 
livstid. Här skiljer sig det dock ett tiotal år mellan oss, men vad är väl det när man rör sig kring 
årtal som beskriver tiden före Kristus? 

Vi vill dock klargöra en sak, vi har för avsikt att se vad böckerna framställer, inte om det som 
är skrivet är sanningsenligt och korrekt. Vi kommer alltså inte undersöka vad som är ”sant eller 
falskt”.    

 

Frågeställningar 
Den kunskap som förmedlas genom läroböcker i skolan är i allmänhet väsentlig i utvecklingen av 
elevernas uppfattning av omvärlden och förståelsen av densamma, ett ämne så som religion i 
synnerhet. Det är, enligt oss, viktigt att läroböckerna ger sanningsenlig och saklig information. 
Även utvecklingen mot ett alltmer mångkulturellt samhälle, som vi anser pågår, torde ha 
resulterat i en utveckling av svenska läroböcker i religion. Därför blir vår huvudfråga: 
 
 Hur skildras religion i religionsläroböcker på högstadiet? 
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För att få svar på frågan kommer vi använda oss av följande underfrågor. Vi hyser därmed en 
förhoppning om att läsaren förnimmer inom vilket gebit vi kommer att röra oss. 
 

- Framhävs eller diskrediteras någon religion framför en annan? Det vill säga, är 
religionerna likställda i den svenska skollitteraturen? 

- Ges olika religioner lika utrymme? 
- Skapas det i litteraturen ett ”vi” och ”de andra” tänkande? 
- Ställer sig författarna neutrala/objektiva till det de behandlar? 

 
För att besvara dessa frågor kommer vi använda oss av olika teorier om kunskap och 
mångkulturalism. Vi har utgått från Sven-Eric Liedmans och Kjell Härenstams teorier 
anbelangande kunskap. Ett motiv till detta är att vi vill reda ut vad begreppet står för, dels för 
läsaren, såväl som för oss själva. Det är i hög grad viktigt för oss att poängtera att denna studie 
inte avhandlar vad begreppet kunskap. Vi använder oss av teorierna kring begreppet kunskap för 
att denna studie skall försöka se vad det egentligen är ”vi” får lära oss i skolan. Vi vill även att 
detta avsnitt skall ge läsaren en möjlighet till tolkning och reflektion över begreppet.  

Resonemangen om mångkulturalism kommer från Charles Taylor och Håkan Thörn och vi 
stödjer oss på teorier om mångkulturalism för att vara ekvivalenta med vårt syfte. I och med EU 
och strävan att bilda en union, en enhet eller om man så vill ett världssamhälle, lyfter Thörn fram 
en viktig aspekt ”att ”kulturell maktutövning” i dagens världssamhälle inte sker på demokratiska 
villkor”.3, är Sverige under dessa förhållanden ett demokratiskt land? Är Sverige demokratiskt när 
vi inte förmår att inte ge alla medborgare lika rättigheter och skyldigheter? Vi anser att Sverige, 
jämförelsevis med många andra länder lyckats bra i främjandet av ett mångkulturellt samhälle, 
dock återstår mycket. Därför vill vi se hur ämnet religion framställs i läroböcker, vår önskan är att 
upptäcka att läroböckerna gynnar mångkulturalismen.  

Lpo 94 kommer vi att använda för att se om läroböckerna motsvarar dess ändamål, samt som 
bas för att kunna bedöma och utvärdera vårt empiriska material. Metodologiskt kommer vår 
utgångspunkt främst att vara kvalitativ innehållsanalys, dock med några kvantitativa inslag. 
 

Avgränsningar 
Vi vill med avsnittet avgränsningar, låta läsaren själva bilda sig en uppfattning om hur god vår 
reliabilitet är, det vill säga hur trovärdig vår analys är. Ett sätt för oss att uppnå god reliabilitet har 
exempelvis varit att vi valt att påpeka för läsaren att detta är vårt resultat. Kanske skulle andra ha 
kommit fram till andra resultat. Detta benämns i boken, Textens mening och makt, som 
intersubjektivitet, eller med författarnas egna ord; ”Om olika personer utför dem [analyserna] och 

                                                 
3 Thörn, Håkan (2004) Globaliseringens dimensioner, nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser. Stockholm: 
Atlas. s. 146 
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kommer till samma resultat är intersubjektiviteten god.”4 Dessutom talar författarna om 
intrasubjektivitet, med det menar de att ”God intrasubjektivitet innebär att samma person får 
samma resultat vid samma sorts analys av samma material vid olika tidpunkter.”5 Vi är dock 
medvetna om att synen på reliabilitet skiljer sig åt vid olika discipliner. ”Inom samhällsvetenskap 
och humaniora som ju båda innefattar tolkande verksamhet är idealet [intersubjektivitet] 
kontroversiellt.”6  

I och med att den obligatoriska svenska skolundervisningen sträcker sig över så lång tid har vi 
valt att inrikta oss på högstadietiden, för att begränsa vårt empiriska material. Vi fick även göra 
avgränsningar i fråga om sidantal, eftersom vi valde att arbeta med fyra läroböcker i 
religionskunskap. Vi insåg snart orimligheten att på denna nivå av uppsats göra en heltäckande 
textanalys av böcker som i snitt är på 300 sidor vardera. Vi valde då ut kapitel ur böckerna som vi 
skulle basera vår analys på. Dock vill vi påpeka att vi båda åtminstone ytligt läst igenom samtliga 
läroböcker, för att få en helhetsuppfattning av vårt empiriska material.  

I samtliga böcker finns det avsnitt som behandlar andra aspekter av livsåskådningar, till 
exempel så finns det kapitel som behandlar etik och moral. Dessa kapitel säger mycket om livsval 
och humanism och det skulle kanske ha varit en idé att analysera dem. Dock föll sig vårt urval på 
kapitel som handlade om världsreligioner. Vår avsikt var att inte analysera de ovan, givna kapitlen 
såsom etik och moral, utan vi valde att se till kapitel som i större utsträckning byggde på 
faktaframställningar. När vi talar om läroböckernas faktaframställning syftar vi exempelvis på 
årtal, profeter, seder och högtider. Vår tanke var att presentationen av olika världsreligioner inte 
skulle kunna skilja sig åt så mycket, utan snarare vara ganska likställda. Medan kapitel om etik och 
moral i större utsträckning baseras på resonemang om vad som är rätt och fel och inte utgår från 
en likartad fakta bas. Dock handlade det fortfarande om flera hundra sidor, så vi valde att göra 
ytterligare en avgränsning och då föll sig urvalet på religionerna islam och kristendom.  

Sedan diskuterade vi islam och all (negativ) uppmärksamhet denna religion fått de senaste 
åren. Först ville inte vi påverkas och låta något så uppenbart som medias inverkan i vårt val av 
religioner. Vår spontana reaktion var därför att inte se till islam. Men i och med denna ihållande 
debatt i media om muslimer, islam och terrorister som någonting otäck och negativt, skapade hos 
oss ett behov och en nyfikenhet att välja just religionen islam.  

I tre av läroböckerna finns det uppgifter för eleverna att lösa efter varje kapitel. Till en början 
tänkte vi se till vad det är för kunskaper som efterfrågas i dessa uppgifter, men efter mycket 
resonerande kom vi fram till att inte använda dessa frågor som ett empiriskt material över huvud 
taget. Dels så vet vi inte om eleverna använder sig av dessa för att tillägna sig kunskap, och dels 
så vet vi inte om lärarna kräver det eller om lärarna har andra sätt att bygga sin undervisning på. 

                                                 
4 Thörn, Håkan (2004) Globaliseringens dimensioner, nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser. Stockholm: 
Atlas. s. 37 
5 Ibid., s. 37 
6 Ibid., s. 37. 
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Ett annat motiv för att välja bort dessa uppgifter var för att begränsa mängden av vårt empiriska 
material.  

Som vi tidigare nämnt så har vi en förutfattad mening om att det kan finnas en större 
medvetenhet om andra religioner i den svenska skolundervisningen idag, än vad det kanske 
tidigare funnits. Detta är dock kanske inte någonting vi främst kommer att se i det empiriska 
materialet, utan snarare kommer att kunna utläsa i läroplanen. Orsaken till att vi antagligen inte 
kommer att se detta i det empiriska materialet är att vår äldsta lärobok inte är tillräckligt gammal. 
Dessutom har vi en föreställning om att lärarna följt den samhällsdebatt om segregation, 
integration och rasism som förekommit, parallellt med att de troligen även måste hantera dessa 
frågor i sitt yrkesutövande. Detta sammantaget gör enligt oss att de borde ha en ökad kunskap 
och medvetenhet om dessa viktiga frågor. 

En del av denna uppsats utgångspunkt var att det skulle vara en textanalys, vilket gjorde 
bortfallet bilder självklart. Metaforiskt sägs det att ”en bild säger mer än tusen ord”, men på 
grund av det stora antalet bilder i vårt empiriska material valde vi att exkludera dessa. Bortfallet är 
på sätt och vis olyckligt eftersom bildtexterna ofta är korta, koncisa och underfundiga. Detta kan 
dock inte utläsas om det inte följer en diskussion eller förklaring om vad bilderna vill förmedla, 
vilket var ytterligare ett skäl som avgjorde frågan om hur vi skulle avgränsa oss. Att analysera alla 
dessa bilder skulle ha tagit tid och resurser i anspråk som vi inte haft tillgång till, och vi kom fram 
till att det kanske är en lämpligare uppgift för någon som inte är begränsad av en uppsats storlek.  

En kritik till när vi kategoriserat och kodat materialet skulle kunna vara att detta skett 
godtyckligt, om så är fallet anser vi att chansen är minimal. Eftersom vi manuellt bearbetade det 
empiriska materialet från början så har vi fått en ”intim” relation till materialet, en närhet som gör 
att de avsnitt vi valt ut ändå inte är tagna ur sitt sammanhang. Vi ser ingen större etisk 
problematik i detta arbete, eftersom vi endast kommer att använda oss av redan offentligt 
material. Men det finns några saker som vi bör vara medvetna om och reflektera över. Vi kan 
nämna att ingen av oss är religiöst troende, detta kan vara viktigt att upplysa om med tanke på 
exempelvis objektivitet och liknande. Vi är dock medvetna om att även vi, i skolan, fostrats till 
kristna värderingar. Detta är något vi under arbetets gång aktivt skall försöka reflektera över. Värt 
att tänka på är ämnets ”känsliga natur”, religion kan anses vara just ett känsligt ämne som lätt kan 
framkalla starka känslor. Vi vill dock starkt poängtera att vi i denna uppsats inte är ute efter att 
värdera eller diskutera olika religioners relevans eller plats i samhället, utan skall utgå ifrån hur 
läroböckerna behandlar ämnet. Likaså vill vi även påpeka att uppsatsen sedan kommer vara vår 
analys av materialet, det är fullt möjligt att någon annan skulle kunna tolka samma material på ett 
helt annat sätt. Det vi tror på är att var och en blir salig på sin tro! 

Alla utom den äldre boken har valt att påvisa kopplingar till samtiden genom intervjuer eller 
tidningsartiklar. Detta har resulterat i att vi ibland fått ställa oss frågan vad det är de försöker 
förmedla med just dessa inlägg. Enligt oss är författarnas intentioner goda, i och med att de vill 
hjälpa läsaren att dra paralleller till läsarens egen samtid. Men som blivande analytiker har vi 
ibland svårt att se de bakomliggande skälen som enbart goda och vi misstänker ibland att det kan 
finns underliggande åsikter. En orsak till detta skulle kunna vara att författarna själva inte är 
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medvetna om sina förutfattade meningar och fördomar. Vi har dubbla skäl till att lyfta fram detta 
just här, dels för att kraftfullt poängtera att vi är övertygade om att författarnas intentioner har 
varit goda och dels för att påvisa för läsaren att även vi som författat denna uppsats har 
förutfattade meningar och fördomar, dock anser vi, att vi aktivt försökt att reflektera och 
bearbeta dessa. Vi utgår även från att vi analyserat dessa läroböcker på ett sätt som en tonåring på 
högstadiet förmodligen inte gör. 
  

Empiriskt material 
När vi inledde arbetet med denna uppsats sökte vi på Libris (sökmotor för bibliotekskataloger) 
efter uppslag på läroböcker för religionsundervisning. Detta ledde oss fram till en diskussion om 
hur urvalet skulle ske. Böckerna som vi till slut valde heter Religionskunskap 123, SAMS 
religionskunskap för högstadiet, PULS Religion för grundskolans senare del och SOL Religion och liv 7-9.  Vi 
kommer för smidighetens skull, när vi hänvisar till dessa böcker kalla dem, Religionskunskap, 
SAMS, PULS och SOL 

Vi resonerade om att det skulle vara intressant att använda en ”äldre” lärobok 
(religionskunskap) för att jämföra med en som nyligen utgivits. Vi anser att det är värt att nämna 
att den äldre läroboken är författad under 1970-talet. Dessutom hade vi från början en 
föreställning om att vi i en äldre bok tydligt skulle finna uttalade skillnader mellan vilket utrymme 
religionerna fått. Detta bottnade i våra tankar eller kanske snarare i våra misstankar om att de 
olika religionerna inte får lika mycket utrymme i läroböckerna. Något som vi även från början var 
nyfikna på var läroböcker som var nyligen utgivna, och med det syftar vi till att de skulle vara 
utgivna under 2000-talet (PULS och SOL).  Därpå fann vi att det även skulle vara intressant att se 
på en lärobok som hamnar mellan en lite äldre och en nutida. Detta resulterade i att vi valde ut en 
bok (SAMS) från som är skriven under 1980-talet och tryckt 1991. 

Alla läroböcker, förutom Religionskunskap, har valt att genom till exempel intervjuer, 
tidningsartiklar skildra samtida händelser. Vilket resulterar i att vi fått ställa oss frågan vad de är 
de försöker förmedla med just dessa. Här följer en kort presentation av läroböckerna. 
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Religionskunskap, högstadieboken 123, 1982 
Lennart Husén, Lars Hildingson, Sture Gustafson, Birgitta Lundblad, Margit Norrman och 
Samuel Strandberg. 
 
Detta är en stadiebok, vilket innebär att den har alla tre årskurser i samma bok. Denna betecknas 
som en grundbok. Till grundboken finns också följande: arbetsbok och studiebok. Dessa har vi 
inte behandlat i vår analys. Den första delen har fem arbetsområden: Ung i dag (s. 3-14), Europeiskt 
kyrkoliv (s. 15-54), Amerikanskt kyrkoliv (s. 55-68), Religion och kommunism (s. 69-82) och Bibeln (s. 
85-125). Boken förefaller ganska färglös och tråkig med mycket svartvita bilder, detta blir dock 
bättre en bit in i boken, dessutom kan denna uppfattning vara en spegling av att boken trots allt 
är skriven på 1970-talet. Det är vanligt förekommande med bilder som ska hjälpa till att beskriva 
det som förklaras i texten. Det förekommer både fotografier, illustrationer och konst. Något som 
utmärker denna bok är att den har heluppslag med bilder som ska beskriva olika saker, 
exempelvis ett besök i en katolsk kyrka, då har läsaren på sidan innan fått uppmaningen att vända 
blad och studera dessa bilder innan denne fortsätter läsa. Ibland dyker det upp blå text i 
marginalen, detta är tänkt att fungera som överkurs. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor 
och varje avsnitt avslutas med frågor som behandlar alla kapitel inom ämnesområdet. 

Religionskunskap 2 innefattar detta: Mose – Förbundet Jahve – Israel (s. 3-14), Profeterna i Gamla 
testamentet (s. 15-32), Jesus i Nya testamentet (s. 33-64), Kyrka och väckelse (s. 65-98), Religion i dagens 
Norden (s. 99-130), Att möta våld – att använda våld (s. 131-137), Vårda och hjälpa (s. 138-143) och, 
Att leva tillsammans (s. 144-157). Denna andra del har fler arbetsområden men är annars lik den 
första delen. 

Religionskunskap 3 innefattar dessa arbetsområden: Hur allt blev till (s. 3-20), Naturfolkens 
religioner (s. 21-26), Hinduismen (s. 37-54), Buddhismen (s. 55-72), Judendomen (s. 73-84), Islam (s. 85-
104), Kyrkorna i tredje världen (s. 105-118), Ekumenik (s. 119-126), I antikens Grekland (s. 127-142), 
Paulus (s. 143-154) och, Jesus i dag – tro och debatt (s. 155-168). I denna del är den blå texten i 
marginalen nästan borta och istället så ligger fördjupningsdelarna som egna kapitel. Annars är den 
sista delen uppbyggd på samma sätt som de övriga. 

Det allra första avsnittet, Ung i dag, är upplagt på så sätt att eleven får en ”mjukstart” in i den 
stora värld som religionen skapar, författarna utgår från den verklighet som ungdomar i åldern 
13-15 befinner sig i. Det kan vara ett bra sätt att skapa intresse och det kan vara av vikt att ha ett 
inledande avsnitt som behandlar mer filosofiska bitar, sådant som hör vardagen till för en 
tonåring. Några exempel på sådant som diskuteras i detta avsnitt är: Ensamhet, moral, gemenskap etc.   
Religionskunskap använder ofta och gärna ”exakta” procenttal eller siffror för att beskriva en 
religions utbredning eller tillbakagång. Författarna använder även mycket kartor, inte bara över 
länder utan även kartor över byggnader. 

Något som även bör nämnas är att den generellt sätt kan framstå som kort och koncis i sitt 
sätt att framställa ”fakta”.  
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SAMS, Religion för högstadiet, Almqvist & Wiksell 1991 
Bo Nylund, Melker Wesslegård 
 
Denna bok innehåller rikligt med bilder, illustrationer och konst som är både i färg och i svart 
vitt, därtill med förklarande bildtext. Boken är på 288 sidor och är en stadiebok, denna finns även 
som årskursböcker och därför har stadieböckerna dubbel paginering, för att de skall kunna 
användas parallellt. Till SAMS-serien finns även I-pärmar som stöd för läraren, i dessa ges 
praktiska tips, metodiska idéer och uppgifter till kopiering, dessa är utformade till att passa både 
stadieböckerna och årskursböckerna.  

I läroboken finns tre avsnitt och i dessa finns det ett antal underkapitel. Underkapitlen avslutas 
med uppgifter som är till för att eleven skall kunna återkoppla och reflektera över det de läst. Vår 
uppfattning är att författaren blandar kuriosa med fakta och historik för att på detta sätt försöka 
nå sin läsgrupp. Till exempel ges läsaren möjlighet att ta en resa i det svenska språket och läsa 
bönen fader vår på 1500-tals svenska. Läsaren får även en möjlighet att öka sina kunskaper om 
låneord till svenskan, såsom kaffe, madrass och razzia. Vår uppfattning är inte att författaren med 
denna kuriosa försöker dramatisera sin framställning utan snarare ge en gnutta krydda för att 
flörta med de tilltänkta läsarna. Vi skulle kunna säga att denna lärobok är en blandning av historia 
–och religionskunskap. Läroboken är en historisk exposé över religionernas ursprung,  tillväxt 
och framåtskridande. 

Det första avsnittet i läroboken heter Världsalltet, Mose, Jesus och Muhammed (s.1-96, 127 bilder). 
Denna del innefattar följande kapitel: Världsalltet och människan (s. 1-11, 12 bilder), Vad är religion  
(s. 12-17, 11 bilder), Judendomen (s. 18-37, 27 bilder), Jesus från Nasaret (s. 38-49, 15 bilder) Bibeln (s. 
50-51).  Kristendomen i det romerska riket (s. 52-71, 35 bilder) de tre senast omnämna kapitlen ingår i 
vårt empiriska material. Islam (s. 72-96, 27 bilder) vilket är det kapitel vi använt oss av i vår analys 
av religionen islam.  

Den andra delen i boken heter Religioner i öst och väst (s. 97-192, 108 bilder). I denna ingår 
följande avsnitt: Hinduismen (s. 97-111, 16 bilder), Buddismen (s. 112-123, 10 bilder), Religioner i Kina 
(s. 124-125, 2 bilder), Japans religioner (s. 125-128, 3 bilder), Religion bland skriftlösa folk (s. 129-131, 3 
bilder) Religion i norden under 1000 år (s. 132-176, 59 bilder), detta kapitel ingår i analysen av 
kristendomen. Kristna kyrkor i världen (s. 177-192, 16 bilder), detta kapitel ingår i analysen av 
kristendomen, genom att vi sett till protestantismen, eftersom vi i Sverige, genom den svenska 
kyrkan tillhör denna förgrening. 

Bokens avslutande del heter: Religion idag – etik och kritik (s. 193-288, 100 bilder). De kapitel 
som innefattas i denna del heter: Att vara människa (s. 193-205, 12 bilder), Etik (s. 206-227, 20 
bilder), Fundamentalismen (s. 228-233, 6 bilder), Nyandligt i Sverige (s. 234-240, 9 bilder), Religion och 
politik (s. 241-267, 31 bilder), Religionens funktion (s. 268-277, 8 bilder) och Gud i vetenskapens tid (s. 
278-288, 14 bilder). 
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PULS, Religion för grundskolans senare del, Natur och Kultur 2003 
Lennart Göth & Katarina Lycken 
 
Även denna bok innehåller rikligt med bilder som är både i färg och i svart vitt, samt med en 
upplysande bildtext. Bokens omfattning är 287 sidor och boken är en grundbok vilket är tänkt att 
användas från årskurs 6 eller 7. Läroboken är full av ordförklaringar som skall komplettera texten. 
Dessa förklaringar är tyvärr, enligt oss, mestadels återupprepningar av den löpande textens 
innehåll. Författarna hade gjort bättre intryck om de omformulerat dessa stycken och inte bara 
upprepat det som står i den löpande texten. De ibland övertydliga ordförklaringarna ger trots 
övertydligheten en stor pedagogisk vinst, då bokens uppbyggnad med igenkännande struktur, 
underlättar läsandet och är bra om man vill jämföra de olika kapitlen med varandra. Denna 
lärobok står trots detta ut pedagogiskt framför de andra böckerna.  

I läroboken finns tre avsnitt och i dessa finns det ett antal underkapitel. När världsreligionerna 
hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam avhandlas, finns tre gemensamma 
avdelningar som i innehållsförteckningen är färgmarkerade och där var religion har sin egen färg. 
Det första temat handlar om var man utövar sin religion, till exempel i tempel, synagogor, 
moskéer eller kyrkor. Det andra temat behandlar heliga skrifter inom de olika religionerna, dessa 
är illustrerade på olika pergamentsidor eller som i judendomen på en skriftrulle. Den tredje och 
sista handlar om religiösa högtider. 

Den första delen i läroboken heter Att vara religiös – och att inte vara det. (s. 6-7, 2 bilder och 
totalt för hela avsnittet är s. 6-53, 37 bilder). Detta avsnitt innefattar följande kapitel: Är du 
religiös? (s. 8-27, 18 bilder), Vad tror du om rätt och fel? (s. 30-53, 17 bilder) 

Mittenpartiet av boken heter Religioner i världen (s. 54-59, 5 bilder, bilder totalt för hela avsnittet 
s. 54-131, 145 bilder). Detta avsnitt innefattar dessa kapitel: Naturnära folks religioner (s. 59-78, 14 
bilder), Hinduismen (s. 79-105, 24 bilder), Buddhism (s. 106-131, 19 bilder)¸Judendomen (s. 132-161, 
26 bilder), Kristendom (s. 162-195, 27 bilder). Islam (s. 196-227, 30 bilder) Dessa två sista delarna 
utgör från denna bok vårt empiriska material.  

Det tredje och sista avsnittet heter: Och allt det där andra, då? (s. 228-230, 1 bild, 228-281 och 
totalt för hela avsnittet är 31 bilder). De kapitel som behandlas i denna sista del heter: Religion i 
Sverige – i går, i dag, i morgon (s. 230-251, 14 bilder), Rörelser i tiden: marxism, feminism och ekosofi (s. 
252-276, 15 bilder), Och allt det där andra, då? (s. 277-281, 1 bild). 
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SOL, Religion och liv 7-9, elevbok, 2003 
 Leif Berg 
 
Även detta är en stadiebok. Till denna bok finns även en lärarpraktika och en frågebank på cd-
rom. Dessa har vi inte använt i vår analys. Boken finns även som tre böcker, alltså en för varje 
årskurs, dessa är till innehållet identiska med stadieboken. Boken ger ett ”fräscht” intryck med 
mycket bilder och illustrationer, på flera ställen använder den små teckningar vid sidan av eller i 
texten som illustrerar det som texten handlar om. Ett exempel på detta är att det ovanför 
rubriken, Oden och korparna, är en tecknad bild på just två korpar.7 Den första boken innefattar 
följande avsnitt, Människan i universum (s. 114-121), Bibeln – böckernas bok (s. 122-174), I Antikens 
värld (s. 224-245), Rätt och fel (s. 246-249. 

Den andra boken behandlar detta, Kristendomen i världen, med påföljande underrubriker, 
Katolska kyrkan under två tusen år (s. 258-300), Ortodoxa kyrkan (s. 301-308), Protestantiska kyrkor (s. 
309-329), I Sverige under tusen år (s. 330-391). 

Den tredje boken innefattar följande, Världens religioner (s. 401-526), inom detta avsnitt finns 
dessa ”ämnen”, Judendomen – först men minst (s. 402-424), Islam – under Guds vilja (s. 425-457), 
Hinduismen – Indiens religion (s. 458-483), Buddhismen – stillhetens ro (s. 484-500), Kina och Japan – ett 
myller av religioner (s. 501-513), Skriftlösa religioner – magi och andar (s. 514-526). Dessutom så finns 
ytterligare ett huvudavsnitt, Fri att tänka själv (s. 527-549). 

Texterna är uppdelade i två svårighetsgrader, inom varje kapitel finns ett eller flera gula sidor, 
dessa skall vara lite svårare texter. Det dyker även upp uppgifter med jämna mellanrum och varje 
kapitel avslutas med frågor i tre nivåer, 1 lätt – 3 svår. Boken förefaller vilja inspirera till att eleven 
skall tänka själv och fundera över olika företeelsers betydelse. Detta görs genom att kontinuerligt 
ställa frågor i texten och peka på att det finns olika sätt att se samma sak på beroende hur man 
”tittar”. Författaren ”flörtar” gärna med läsaren och försöker väcka intresse genom lite ovanliga 
rubriker som exempelvis, ”Ett tokigt helgon” i påvens Rom eller ”Hora och bögjävel!”. Detta kan vara ett 
bra sätt att locka ungdomar till att ta till sig texten och undvika risken för att verka tråkig. 
Dessutom har författaren vid ett tillfälle påpekat att det gäller att vara lite aktsam när man tolkar 
statistiska fakta, i anslutning till ett cirkeldiagram står följande; ” Siffrorna är något osäkra. Svaren 
beror delvis på hur frågorna formuleras.”8

 

                                                 
7 SOL, s. 356 
8 SOL, s. 371 
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Metod och teori 

Områdets kontext  
Det vi vill påvisa med detta avsnitt är att det är många faktorer och aspekter som spelar in när det 
gäller undervisning i skolan. Vi kommer att resonera kring varför man skriver en text; Varför 
skriver människor? Vad är det de vill förmedla? För vem skriver en författare? Hur mottar en 
läsare, en text? För att svara på dessa frågor så bör vi betrakta texters uppkomst i dess 
sammanhang, vilka ”kontexter måste betraktas som dynamiska och problematiska”.9 Så, vad är 
egentligen en text? Vi har valt denna referens, om hur man kan resonera kring detta; 
 

En text är, som vi ser den ett socialt avtryck och bär spår av såväl världsbild och syfte som 
tillkomsthistoria och avsedd användning. Texter är både strukturerade och strukturerande. De 
öppnar för en ”viss sorts samtal” med läsaren, som i sin tur tilldelar texten en mening (eller 
möjligen brist på mening). 10

 
För att en text skall uppnå sitt syfte och de mål den är konstruerad att nå upp till, så går det att 
dela in texter i olika genrer, exempel på genrer är; förklarande, övertalande, berättande och instruerande.11 
Utifrån detta förutsätter vi att även vårt empiriska material utgår från flera olika genrer. Vi antar 
att läroboksförfattarna intagit en undervisande inställning i sitt skrivande och att läroböckernas 
ändamål är att vara undervisande, lärande och förhoppningsvis pedagogiskt uppbyggt 
kunskapsstoff. Förutom dessa aspekter så finns en tredje aktör i denna situation, läraren. Lärarnas 
roll i detta sammanhang är central, eftersom vi anser att man bör ta med i beräkningen att alla 
lärare torde tolka läroplanen och kursbeskrivningarna högst individuellt. Vi vill inte lägga någon 
värdering i detta, men i värsta fall skulle det kunna te sig så att lärarna skulle kunna favorisera en 
religion framför en annan och ge den mer tid och utrymme i undervisningen. Vi vill däremot tro 
att så inte är fallet, utan att lärarna, medvetet och aktivt arbetar för att främja mångkulturalism, 
med andra ord;  
 

Läroböckerna används av lärare och elever tillsammans. Läraren kan bryta ur textstycken ur 
läroboken och behandla dessa på sitt eget vis under en lektion, kombinera texten med egna 
frågor och arbetsuppgifter osv. Eleven, å sin sida, kanske inte är så intresserad av vad texten 
förmedlar utan vill hitta en strategi att få goda betyg och kan då styra läsningen mot att finna 
de informationsbitar som uppfattas som ”svar” på lärobokens (eller lärarens) frågor.12

 

                                                 
9 Ongstad, Sigmund (1999) ”Vad är positioneringsanalys?” I Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (red.) Textanalys. 
Lund: Studentlitteratur, s. 149 
10 Ibid., s. 178 
11 Ibid., s. 179 
12 Selander, Staffan & van Leeuwen, Theo (1999) ”Vad gör en text?” I Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (red.) 
Textanalys. Lund: Studentlitteratur. s. 177 
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Det är därför viktigt att komma ihåg lärarnas roll, och hur de arbetar. Att det för eleverna inte 
bara är läroböcker som leder till kunskap, det är samspelet mellan lärarna och eleverna. 
Läroböckerna ger elever en möjlighet att själva vara aktiva i sin utveckling på det sättet att de 
själva kan avgöra vilken och hur mycket kunskap de vill hantera. Läsaren roll i detta sammanhang 
är att undervisas och läroböckerna skall ses som ett komplement till lärarens undervisning. 
Dessutom är dessa läroböcker skrivna för elever i ett visst syfte, att de ska få kunskaper. 

I detta samspel mellan lärare, läroböcker och elever, är det lärarna som får medla och agera 
som tolk åt det skrivna ordet. Enligt oss är det då viktigt att lärarna följer de riktlinjer som finns i 
Lpo 94 för att ge eleverna de rätta förutsättningarna att interagera med sin omvärld. Vi menar att 
det är viktigt att eleverna förstår att ”skolväsendet vilar på demokratisk grund”, och att ”skolan 
skall vara öppen för alla, främja omsorg och förståelse för andra”.13 Det vill säga att skolan 
understödjer ett mångkulturellt samhälle.  
 

Metod 
Vi kommer, inom angivna ramar för denna uppsats, att utföra en textanalys. Den metod som för 
oss verkade mest lämplig var innehållsanalysen. Men för att läsaren skall förstå komplexiteten 
med att använda en metod, vill vi illustrera detta med ”verktygsmetaforen” från boken, Textens 
mening och makt skriven av Göran Bergström och Kristina Boréus;  
 

[…] till skillnad från en van snickare i en inarbetad snickartradition har den som forskar i 
samhällsvetenskap i liten utsträckning en färdig verktygslåda att utgå ifrån. Det finns kanske 
inte fasta nycklar av bestämda dimensioner att välja mellan. Istället finns olika typer av mer 
eller mindre välavgränsade verktyg, kanske verktyg att skruva med, att banka med eller att dela 
saker med. För att dessa ska kunna användas på ett adekvat sätt måste de i de flesta fall böjas, 
bändas och göras om till verktyg lämpliga för den specifika uppgiften.14

 
Vår förhoppning och målsättning med att arbeta med innehållsanalys har varit att se om 
religionerna kan få eller om de har fått olika positioner i litteraturen. Vår grundtanke var att vi 
ville urskilja det jämförande, generaliserbara och det gemensamma i materialet, därför föll valet på 
metoden innehållsanalys.  

Främsta användningsområdet för innehållsanalys är att kvantifiera företeelser i en text, 
exempelvis så kan man med denna metod räkna ord eller uttryck.15 Denna aspekt av 
innehållsanalysen kommer inte vara vår främsta fokus. Vi har snarare brukat metoden kvalitativt, 
för att på ett systematiskt sätt beskriva och analysera vårt textmaterial. Det vill säga att vi har 
fokuserat på det empiriska materialets innebördsaspekter, vad dessa läroböcker försöker förmedla 

                                                 
13 Lpo 94, s. 5 
14 Göran, Bergström & Kristina, Boréus, Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: 
Studentlitteratur. s. 35 
15 Ibid., s. 45 
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för kunskaper. Däremot har vi som föreslagits i boken Textens mening och makt, analyserat 
läroböckernas rubriker och hur rubriksättning används. Emellertid visade dessa inga tydliga 
mönster eller att författarna genom dessa haft bakomliggande motiv, exempelvis att de genom 
rubriksättning framhävt eller dolt vissa föresatser.  
 

Konkret hur vi har gått till väga: 
Till en början så delade vi upp de fyra religionsböckerna mellan oss så att vi fick två böcker var. 
Vi läste igenom dem och kom fram till att det inte skulle bli möjligt att analysera hela böckerna. 
Vi resonerade och diskuterade därefter hur vi skulle kunna avgränsa oss på ett tydligt sätt. Det vi 
först kom fram till var att vi ville se till några av de stora religionerna, de som brukar omnämnas 
som världsreligioner. Urvalet blev slutligen religionerna kristendom och islam.  

Inom innehållsanalysen kan man antingen välja att analysera materialet manuellt eller låta 
materialet analyseras av datorer.16 Vi resonerade från början kring fördelarna med att analysera 
materialet manuellt. De främsta fördelarna enligt oss och vårt angreppssätt är att vi genom det 
mödosamma och tidskrävande inskrivandet av materialet till ett datadokument fått god 
kännedom och en väldig närhet till vårt material. Dessutom som Bergström och Boréus påpekar 
är komplicerade bedömningar och tolkningar vid manuella analyser lättare att göra.17  

Vi valde att för hand dela in och skriva in materialet i grova och breda kategorier. Dessa 
kategorier var sedan början till våra kodscheman. Dessa kodscheman användes sedan för att ange 
vad det var i materialet som skulle analyseras, det innebär att det är lämpligt att redan innan 
granskningen ta ställning till vad det är som skall analyseras.18 Enligt Bergström och Boréus syftar 
innehållsanalysen till att finna mönster, vilket innebär att dessa kodscheman skall följas 
konsekvent.19 För att uppnå stringens och samstämmighet i det empiriska materialet har vi 
använt oss av kodningsinstruktioner där vi innan påbörjandet av analysarbetet beskrev hur 
bedömningar skulle göras i tveksamma fall. Vi har dessutom dubbelkodat materialet vilket 
innebär att vi sett till ”överensstämmelsen mellan ens egna kodningar av samma material vid olika 
tillfällen. Detta innebär att man kodar om delar av materialet och jämför resultatet av de två 
kodningsomgångarna”20. Därtill vill vi påstå att vi, i och med att vi valde bort stora delar av den 
kvantifierade delen inom denna metod, utökat det kvalitativa perspektivet i detta arbete.  

En kritik som förekommer mot innehållsanalysen är hur textmaterialet bedöms, att analysen 
bygger på tolkningsfrågor. Detta är även kritik som skulle kunna riktas mot denna uppsats, i och 
med att vi valt att arbeta med två böcker var. Vi är därför medvetna om att det finns en risk för 
att vi godtyckligt analyserat detta material. Vi anser dock att så inte är fallet, vi bedömer att vi 
                                                 
16 Göran, Bergström & Kristina, Boréus, Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: 
Studentlitteratur. s. 45 
17 Ibid., s. 45 
18 Ibid., s. 50 
19 Ibid., s. 51 
20 Ibid., s. 51 
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vidtagit de åtgärder vi kunnat för att förhindra detta. Vi har, förutom de åtgärder som nämns 
ovan, diskuterat, resonerat och samtalat åtskilligt om, hur och vad som krävs vid tveksamheter 
eller vid olika uppfattningar. Dessutom har vi båda åtminstone skummat igenom de fyra 
läroböckerna i startskedet av denna uppsats. Detta med godtycklighet går alltid att diskutera, så vi 
vill här för tydlighetens skull påpeka att detta är vår tolkning av det empiriska materialet.   Inom 
forskning är validitetsaspekten central, det vill säga att; 

 

Om en forskare ökar förståelsen av sin förförståelse, till exempel genom att lära sig mer om sin 
egen vetenskapskultur och den social kontext i vilken undersökningarna äger rum, ökar också 
möjligheten till god validitet i studierna.21

 

Teori 
Vi kommer nedan att reflektera över ett antal teorier gällande kunskap och samhällsförändring. 
Läroplanen har en vägledande roll i vår uppsats och vi kommer, i korthet återge de centrala 
delarna i läroplanen. Vi kommer använda den som stöd när vi analyserar läroböckerna, detta för 
att se vad läroplanen anser att utbildning skall leda till och vilken kunskap eleverna skall ha när de 
lämnar den svenska grundskolan. Vi har valt att endast använda oss av den senaste läroplanen 
och är medvetna om att två av våra läroböcker är författade innan denna togs i bruk. Detta är 
något vi har diskuterat och resonerat kring. Vi kom fram till att Lpo 94 var mest relevant 
eftersom den behandlar dagens skola och vi ville att vår utgångspunkt skulle vara så aktuell som 
möjligt.  

Våra influenser gällande kunskap har vi fått från Sven-Eric Liedman och Kjell Härenstam. 
Skolans uppgift är att ge elever möjlighet att skapa kunskap som de sedan kan använda i sin 
vardag och i samhället, detta skall ske utifrån exempelvis läroböcker och lärarens kunnande. När 
det gäller ämnet religion så kan kunskap om olika religioner skapa förståelse för, och insikt i, olika 
kulturer och det kan således underlätta i förståelsen av vår omvärld och det mångkulturella 
samhällets fördelar och problematik. Det är lätt att få föreställningen om att en lärobok bär på 
den ”sanna kunskapen”, därför är det betydelsefullt hur kunskapen framställs och vad som sägs i 
läroböckerna. Eftersom vår uppsats behandlar läroböcker i ämnet religion, så är teorier kring 
kunskap och mångkulturalism av stor vikt, och som vi nämnde i vårt syfte så har vi för avsikt att 
se vad läroböckerna ger för kunskapsgrund när det gäller exempelvis förståelsen av omvärlden. 
 
 
 

                                                 
21 Göran, Bergström & Kristina, Boréus, Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: 
Studentlitteratur. s. 36 
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Läroplanen (Lpo 94) 
 
 Skolans grund 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokartiska värderingar 
och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap 2 §). Skolan har en viktig uppgift 
när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall 
vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.22

 
Enligt Lpo 94 skall skolan vara öppen för alla, den skall främja omsorg och förståelse för andra 
och skolan skall vara en trygg plats att vistas i. Svåra frågor och inskränkthet måste bemötas med 
öppen diskussion och insatser. Eleverna skall utveckla förmågan att leva i ett mångkulturellt 
samhälle och samtidigt ha en medvetenhet om det egna kulturarvet. 23 ”Skolan är en social och 
kulturell mötesplats […]”24. Eleven skall inte utsättas för påverkan som talar för en viss 
åskådning, utan undervisningen skall vara ”saklig och allsidig”25. Skolan skall vara demokratisk 
och detta gäller inte bara det som undervisas, detta skall även gälla de arbetsformer som 
förekommer och eleven skall således bli förberedd på att leva i samhället.26  

 
Uppdraget 
Lpo 94 fokuserar mycket på att eleven, efter avklarad utbildning, på ett fördelaktigt sätt skall 
kunna verka i samhället. Eleven skall ha tillgodosett sig ”verktygen” för detta i och med sin tid i 
grundskolan.27 Enligt Lpo 94 så är utbildning och fostran; ”[…] i djupare mening en fråga om att 
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation 
till nästa.”28 Även detta handlar om elevens slutliga förmåga att leva och fungera i samhället. 
Enligt detta, anser vi; fostras alla elever efter svenska värden och traditioner, trots att läroplanen 
själv påpekar att vårt samhälle blir alltmer mångkulturellt. Kanske skulle skolan fokusera mer på 
att fostra eleverna utifrån ”världsliga värderingar”? För kan skolan främja kulturell utveckling om 
det i grunden handlar om att föra traditioner vidare från generation till generation? Som vi 

                                                 
22 Lpo 94, s. 5 
23 Ibid., s. 5 
24 Ibid., s. 6 
25 Ibid., s. 6 
26 Ibid., s. 7 
27 Ibid., s. 7 
28 Ibid., s. 7 
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nämnde i syftet så är vår förhoppning att det skett en utveckling av svenska läroböcker i religion 
och att ingen religion eller kultur diskrediteras eller, för den del, framhävs. I Lpo 94 tycks dock 
svenska värderingar, kristen tradition, etc., vara viktigt och betydelsefullt och vi anser att det är en 
aning förlegat, om den svenska skolan skall främja mångkulturalism. 

Lpo 94 uttrycker även att skolan skall; ”[…] främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta kunskaper.”29, eleven skall också utveckla sin förmåga att granska fakta och förhållanden 
kritiskt. Som vi nämnt tidigare så är det viktigt att eleverna lär sig att leva i samhället, förståelsen 
för detta skall ske utifrån bland annat historiskt, miljö, internationellt och etiskt perspektiv, det är 
utifrån dessa perspektiv som lärandet skall ha sin utgångspunkt.30  

För att än tydligare visa på vad Lpo 94 anser att skolan skall ha för mål och riktlinjer så 
kommer vi här delvis återge det avsnitt som, i Lpo 94, just heter, Mål och riktlinjer;   
 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till utryck i praktisk vardaglig handling.  

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

 utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper och personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
medverkar till att bistå andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.31 

 
Under samma rubrik finns även riktlinjer för vad de som arbetar i skolan skall sträva efter, bland 
annat, solidaritet och respekt för den enskilde individen. Läraren skall exempelvis, utveckla regler 
och klargöra det svenska samhällets värdegrund, detta emellertid i diskussion med eleverna.32  

Flera av dessa mål går att koppla till det som vi valt att undersöka i läroböckerna, vi anser att 
det är viktigt att läroböcker i religion främjar förståelse för andra kulturer och livsåskådningar, att 
ge förutfattade meningar eller vanföreställningar plats i texten kan få ödesdigra konsekvenser. 
Författare bör kanske ha dessa riktlinjer i åtanke när de skriver en lärobok i exempelvis religion. 
 

                                                 
29 Lpo 94, s. 7 
30 Ibid., s. 7 f 
31 Ibid., s. 10 
32 Ibid., s 10 f 
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Kunskaper 
I skolan skall det finnas utrymme för olika kunskapsformer och Lpo 94 påpekar att kunskap inte 
är ett entydigt begrepp. Kunskap handlar om ett samspel mellan flera olika former så som 
exempelvis, fakta och färdighet.33 ”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med 
sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga, och estetiska 
aspekterna uppmärksammas.”34 Kunskapen som eleven inhämtar skall exempelvis ge en grund 
för att kunna söka vidare utbildning, den är dessutom väsentlig i elevens utveckling mot en ”god 
samhällsmedborgare”.35 Det skall också förekomma en diskussion i skolan om vad som är viktig 
kunskap, kunskapsbegrepp och kunskapsutveckling.36 Denna diskussion hoppas vi förekommer i 
skolan så att eleverna lär sig att kritiskt och med öppet sinne granska den kunskap som de möter. 

Lpo 94 anger ett flertal mål när det gäller vad skolan skall ha sett till att eleven borde ha 
uppnått efter genomgången grundskola. Vi har valt att fokusera på de mål som går att koppla till 
vår uppsats. Eleven skall ha; ”[…] en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 
nordiska, inklusive samiska, samt västerländska kulturarv, […]”37 I detta ingår, enligt oss, 
exempelvis kristendomen eftersom den trots allt har relativt stor betydelse i vårt svenska 
samhälle. Dessutom är kristendom en del av det västerländska kulturarvet. Vidare skall eleven, 
enligt Lpo 94, ha; ”[…] utvecklat förståelse för andra kulturer.”38 Religion är inom många 
kulturer ytterst betydelsefull och om en religion framställs på ett ”felaktigt” sätt så kan detta 
påverka elevens förståelse negativt. Därför vill vi här återigen påpeka vikten av en saklig och 
neutral lärobok.  
 

Liedman & Kunskapen 
Som vi tidigare nämnt så är kunskap och teorier kring detsamma av vikt för vår uppsats eftersom 
det vi kommer att behandla i mångt och mycket är sådant som förväntas bli kunskap. Som vi 
nämnt i vårt syfte så vill vi bland annat se vad en lärobok i religion ger för kunskapsgrund när det 
exempelvis gäller förståelsen och uppfattningen av vår omvärld. Det är väsentligt vad för 
information som förekommer i läroböckerna och hur den framställs. Vi ser det som självklart att 
författarna till läroböckerna har för avsikt att läroböckerna skall användas i skolan som ett 
komplement till den lärarledda undervisningen. 

Sven-Eric Liedman diskuterar i sin bok, Ett oändligt äventyr, människans kunskaper. Han 
beskriver följande om vårt samhälles syn på kunskap; 
 

                                                 
33 Lpo 94, s. 8 
34 Ibid., s. 8 
35 Ibid., s. 11 
36 Ibid., s. 8 
37 Ibid., s. 12 
38 Ibid., s. 12 
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”Intelligens och kunskap är flyttbara varor. Det gäller att vara bäst i klassen. Inte näst bäst. Då 
blir man utslagen.” Den snabba rytmen drabbar även kunskapen. Kunskaper uppstår, 
kunskaper förgår. Kunskapen har kort shelf-life, säger man på engelska; kunskapen kan inte stå 
kvar på hyllan länge förrän den blir för gammal och måste bytas ut. Det är en färskvara, säger 
man i Sverige. Men vilken kunskap? Därom talar man i dessa sammanhang föga. Det är som 
om det bara fanns ett slags kunskap, ständigt lika vinstgivande och arbetsskapande och 
oavlåtligt föränderlig. Det är inte en föreställning gripen ur luften. Det finns sådan kunskap. 
Men är det all kunskap?39

 
Inom naturvetenskapen är detta med kunskapens förgänglighet mycket tydlig, menar Liedman. 
Nya rön strömmar in och mängden ny kunskap är nästintill oändlig. Han gör i boken en 
jämförelse med Aristoteles och Descartes; ”Artiklar vars teser åberopas eller bestrids är på sin 
höjd några år gamla. Det är inte Aristoteles eller Descartes som är på tapeten.”40 Samtidigt som vi 
måste vara beredda på att kunskapen är flyktig och att samhället förändras hela tiden, att 
omskolning och flexibilitet på arbetsmarknaden numera är en nödvändighet. Ett samhälle där vi 
lever lite efter devisen, ”ut med det gamla och in med det nya” eller med Liedmans egna ord; 
”[…] framtiden tillhör dem som har kunskap.”41 Det finns dock kunskap som är beständig, 
Liedman ger ett flertal exempel på sådan kunskap; 
 

Med Linnés Svensk flora från 1745 kan man fortfarande identifiera de flesta svenska växtarter. 
Anledningen är enkel. Arterna har inte förändrats märkbart på denna tid. Det är den verklighet 
som människorna i grunden kan påverka som ständigt byter skepnad. De nya örter som 
kommit till efter Linnés tid har människorna fört in. De som försvunnit har människorna 
utplånat. Både inom naturen och inom den människoskapande världen finns grundläggande 
kunskaper som lever ett långt liv. De fyra enkla räknesätten har följt oss i årtusenden och det är 
svårt att tänka sig en framtid utan dem så länge människosläktet över huvud existerar.42

 
En lärobok i religion innehåller troligtvis en hel del beständig kunskap, exempelvis historiska 
beskrivningar av en religions uppkomst eller fakta om sakrament, seder och liknande. Dock skall 
vi vara medvetna om att nya forskningsrön kan förändra detaljer i en religions historia men i det 
stora hela torde den vara densamma. Däremot är beskrivningar av en religions nutid och aktuella 
betydelse högst obeständig. Alla har vi vår egen uppfattning av vår samtid och det finns otaliga 
exempel på att människor som tillhör samma religion ändå kan ha olika syn på den. Kanske kan 
det vara svårt att generalisera när det gäller något så personligt som ”att tro”. 
Liedman jämställer inte kunskap med information och han gör ytterligare en åtskillnad i 
kunskapens ”snårskog”. Han talar om rotkunskaper; ”Den som säger att kunskapen i dag är en 
färskvara har inte rotkunskaperna i åtanke utan snarare det lövverk som träden fäller varje 

                                                 
39 Liedman, Sven-Eric (2002) Ett oändligt äventyr, om människans kunskaper. Stockholm: Bonnier. s. 15 
40 Ibid., s. 15 
41 Ibid., s. 14 
42 Ibid., s. 16 
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höst.”43 Han anser att alla utbildningar bör lägga fokus på den kunskap som även kommer att 
fungera i framtiden.44

 Vi tror att samtliga läroböckers kunskap, om religion, skulle kunna användas i framtiden, och 
att det är viktigt att ungdomar får en inblick i andra kulturers livsåskådningar. Kanske tillhör 
religionskunskap delvis det som Liedman benämner som rotkunskap? 

 
Att skapa intresse  
Det kan vara en svår konst att få elever att lyssna och vara öppna för att ta emot kunskap, hur 
man bäst löser det är en fråga som inte har ett egentligt svar. Om vi skall se till Liedman så har 
han en intressant och, i själva verket, enkel tanke, det gäller att utgå från ett sammanhang; ”- där 
nittionio växter redan är igenkända och den hundrade kan namnges.”45 Men det är viktigt att det 
är ett sammanhang som utgår från individen; 
 

Den moderna skolan har ett enkelt recept på hur skolan skall göra sitt lärostoff intressant för 
ett barn. Den skall helt enkelt utgå från barnets egen situation, dess vardag. Räjongen 
[området] för det välbekanta skall långsamt utvidgas och efter hand innefatta läsning och 
skrivning, räkning och naturkunskap.46

 
Dock finns här en hake, risken är att det blir tråkigt och att eleven därav slutar lyssna. Det är helt 
enkelt för välbekant. Därför måste även det besynnerliga och främmande integreras med det som 
är bekant,47 ”Hungern efter kunskap väcks när det närliggande blir främmande som en saga och det avlägsna 
görs hemtamt.”48

Vår förhoppning är att läroboksförfattarna har gjort ämnet religion intressant, att deras böcker 
väcker ett intresse att ta reda på mer exempelvis genom att använda ungdomars vardag och 
”blanda” det med religion. Att göra ämnet fascinerande och skriva på ett intresseväckande sätt är, 
enligt oss, en av de viktigaste aspekterna när man skall författa en lärobok, som vi även 
diskuterade i avsnittet, Områdets kontext. Det gäller att fånga elevens uppmärksamhet och få den 
att fortsätta läsa, dessutom är det viktigt att kunskapen är begriplig så att den ”fastnar”. Att 
använda elevens vardag och förförståelse för sin omvärld i kunskapsförmedlingen av olika 
religioner kan vara ett bra sätt att skapa intresse och förståelse. 
 
Kunskapssamhälle? 
Liedman anser att det mest fördelaktiga inom skolan vore om elever utifrån de böcker och den 
kunskap de insamlat kan formulera egna problemställningar och tankegångar. Skolan skall vara en 
kreativ plats där tankar föds och utvecklas snarare än att gamla värderingar bara förs vidare och 
                                                 
43 Liedman, Sven-Eric (2002) Ett oändligt äventyr, om människans kunskaper. Stockholm: Bonnier. s. 17 
44 Ibid., s. 17 
45 Ibid., s. 27 
46 Ibid., s. 27 
47 Ibid., s. 27 f 
48 Ibid., s. 28 
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där eleverna, som Liedman benämner det; ”[…] utvecklas till svarsmaskiner.”49  Utifrån detta går 
det att delvis ifrågasätta Lpo 94, eftersom den anser att det är av vikt att traditioner och 
västerländska värderingar förs vidare.  

Många anser eller har föreställningen om att skolan är den främsta och kanske enda vägen till 
kunskap, men så är det inte enligt Liedman. Läraren bär på kunskapen och förmedlar den vidare 
till sina elever så att de sedan kan utvecklas till ansvarskännande medborgare men det är inte 
endast från läraren och skolan som vi kan inhämta kunskap, ”[det] är bara en faktor bland många, 
och inte den viktigaste.”50, menar Liedman. Mycket av den kunskap vi besitter har vi inhämtat 
från exempelvis, radio och tv, det finns ett nätverk av faktorer som påverkar 
kunskapsprocessen.51 Kunskap finns överallt runt omkring oss; 

 

Det är viktigt att komma ihåg att allt slags kunskap och inte bara den språkliga har sitt 
ursprung i sociala sammanhang. Dessa sammanhang kan arta sig på otaliga sätt. Än består de 
av en mindre grupp, modern, fadern, familjen, lekkamraterna, än av en något större som 
skolklassen med sin lärare, arbetskamraterna, vännerna, föreningen.52

 
Vi är väl medvetna om att det går att skapa sig en bild av andra kulturer och religioner utan 
läroböcker eller skolans hjälp, men vi anser att det är mycket viktigt att den kunskap som skolan 
förmedlar är relevant och neutral. 
 
Skriftspråket 
Förmågan att skriva ner det vi tänker underlättar för oss när vi ska minnas det vi har lärt oss eller 
tänkt på. För att kunna skriva ner en tanke så krävs det att den är klar och konsekvent. Skriften är 
även en möjlighet att frigöra budskap, påståenden eller upplysningar, och i och med att vi skriver 
ner något så fixeras det och är därmed oberoende av skribenten.53 Texten kan då; ”[…] föras 
vidare och fortleva i andra tider. Den kan läsas om och om igen, skrivas av, kommenteras och 
fogas in i nya sammanhang.”54  

En text kan alltså, tack vare skriftspråket, färdas över tid och rum, från en kultur till en annan. 
Detta kan också innebära att risken för misstolkning ökar, då texten kommer längre och längre 
ifrån sitt sammanhang. Bibeln och Koranen var båda menade för en helt annan tid än vår, trots 
detta så används dessa böcker fortfarande flitigt. Det kan även vara väsentligt när det gäller 
läroböcker, om en lärobok används under många år så kommer den allt längre från sin kontext 
och den verklighet som den var skriven för. En lärobok bör, enligt oss, bytas ut med jämna 
mellanrum så att kopplingarna till verkligheten ligger så nära eleven som möjligt. En religions 

                                                 
49 Liedman, Sven-Eric (2002) Ett oändligt äventyr, om människans kunskaper. Stockholm: Bonnier. s. 28 
50 Ibid., s. 38 
51 Ibid., s. 38 
52 Ibid., s. 37 
53 Ibid., s. 159 ff 
54 Ibid., s. ff 
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grund förändras troligtvis inte men dess plats i vardagen eller hur den utövas kan mycket väl 
förändras över tid och det är viktigt att läroböckerna inte riskerar att förmedla en ”osann” bild av 
”verkligheten” på grund av att boken är föråldrad och därför återger en samhällssyn som ej längre 
existerar. Liedman påpekar dock att vi i vårt samhälle, i och med exempelvis Internet, har mycket 
texter och kunskap vi kan ta till oss, att det är lätt att vi bara ”hoppar från text till text”, detta 
utan att reflektera över det vi läst.55

Det finns en risk att vår uppsats inte leder till reflektion och blir en av de många texter som bara 
”hoppas över”, alla texter löper den risken. Men vi hoppas att någon skall finna intresse i vår 
uppsats och föra vårt resonemang vidare. Det antar vi är alla skribenters strävan!    
 
Dimensioner av kunskap 
Liedman nämner att det finns ett antal dimensioner i kunskapen. Han punktar upp dem på 
följande sätt: 

1. förmågan att producera redskap av olika slag 
2. förmåga att förstå andra människor och det samhälle som dessa lever i 
3. förmågan att tala och förstå tal liksom att skapa och låta sig vägledas av en symbolvärld 
4. förmågan att skriva och tolka skrift56 

De tre första har sedan Homo sapiens sapiens alltid innefattats i kunskapsbegreppet, den fjärde och 
sista kom till senare.57 Det kan tyckas att exempelvis religion inte innefattas av dessa punkter men 
så är inte fallet menar Liedman; 
 

Religionen är ett exempel på symbolskapande men förutsätter också förmågan att förstå andra 
människor: gudar och demoner har olika grader av människolikhet. Med skrivkonsten 
förändras religionen genomgripande, eftersom traditioner kodifieras i skriften. Till och med 
verktygsmakaren spelar en roll. Utan honom blir det inga gudabilder och inga heliga 
byggnader.58

 
Det är lätt att få uppfattningen att vi människor är indelade i dessa kategorier och inte rör oss 
mellan dimensionerna. Men så är det inte, för att klara av de uppgifter vi har i vår vardag och i 
vårt arbete så krävs det att vi använder oss av samtliga dimensioner. En engelsklärare kan inte 
enbart vara sysselsatt med språket, om vi inte inser detta så; ”löper vi risk att vi krympa vår egen 
horisont.”59   
 
Kunskapens baksida  
Det finns även en baksida av kunskapen, förutom det uppenbara att kunskapen hela tiden hotas 
att falla i glömska så finns det ytterligare företeelser som inte är positivt med kunskap. Gränsen 
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mellan sant och falsk är svår att definiera och det är inte enkelt att se ”sanningen”. Kunskap går 
också att koppla samman med fördomar, vidskepelse, misstag, bedrägeri och lögner.60 För som vi 
nämnde ovan, det är inte lätt att skilja mellan sant och falskt. Sådant som för dagen anses som 
kontroversiellt eller som går stick i stäv med övrig kunskap kan dessutom lätt riskera att sorteras 
bort på grund av det inte tycks ligga i tiden.61

Kunskapsflödet idag är enormt och det försvårar ytterligare när det gäller att skilja mellan sant 
och falskt, eller i sorteringen av väsentlig och icke-väsentlig kunskap. Vi utsätts varje dag för olika 
sorters ny kunskap och det är omöjligt att hantera samtliga intryck, samtidigt är det, enligt oss, 
viktigt att vara uppmärksam på sammanhanget för att inte sprida vanföreställningar och dylikt 
vidare. Detta gäller i största grad läroböcker i religion och det är även viktigt att 
läroboksförfattarna, enligt oss, är medvetna om detta och gärna reflekterar kring det i sina 
böcker. De borde, enligt oss, skapa en insikt hos läsaren om att det inte är enkelt att avgöra sant 
eller falskt och att det i många fall, när frågor om religion skall behandlas, beror på vem man 
frågar och vad man frågar. Att ge en bild av verkligheten betyder inte att det är så för alla överallt. 
 
Kunskap skapas! 
Det är lätt att tro att kunskap finns överallt omkring oss och att den ”bara kommer till oss”, det 
är delvis sant men det krävs också en insats av oss som individer för att kunskapen skall bli 
användbar; 
 

Förutsätter kunskap alltid inlärning? Om inlärning fattas i vid mening, är det kloka svaret ja. 
Den som behärskar ett område väl, inlemmar en ny detalj utan att ens märka det. Men detaljen 
föregås av och fogas in i en lång läroprocess. Utan den skulle detaljen framstå som svår och 
egentligen obegriplig. En reflex eller instinkt är aldrig kunskap. Även om ordet ”kunskap” har 
sitt ursprung i ordet ”kunna” är dess omfång mindre. Det friska nyfödda barnet börjar andas så 
snart det kommer ur moderlivet, och därmed kan det andas. Men vi skulle aldrig säga att detta 
är en kunskap. Kunskapen är ett resultat av en målmedveten verksamhet – ett slags skapande, 
om man så vill. Närheten mellan kunskapen och inlärningen är viktig. Den innebär inte att vi 
för livet stannar kvar i skolbänken men väl att hela livet är en läroprocess. Den slitna frasen 
”det livslånga lärandet” kan alltså avvinnas en djupare mening. Ingen kunskap är beständig 
utan att underhållas och förnyas, och både det egna livet och samtiden reser ständigt nyas 
frågor som kan locka till utflykter i den möjligheternas värld som är kunskapen.62

 

Härenstam 
Kunskap är ett mångfacetterat begrepp och betyder troligtvis olika saker för olika personer. Kjell 
Härenstam tar i sin bok, Kan du höra vindhästen?, upp en intressant aspekt och, enligt oss, viktig 
synpunkt gällande den kunskap som vi dagligen ”möter”. När det gäller kunskap om exempelvis 
andra kulturer så skall vi vara klara över att det är ”någons kunskap” som vi konsumerar, i och 
med detta så är det en eller flera personer som skaffat sig ett tolkningsföreträde och som anser sig 
                                                 
60 Liedman, Sven-Eric (2002) Ett oändligt äventyr, om människans kunskaper. Stockholm: Bonnier. s. 34 f 
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besitta den ”rätta kunskapen”. Mycket av det som vi lär oss genom exempelvis läroböcker i 
skolan är skrivet utifrån ett ”väst-perspektiv”. Om författaren är uppväxt och fostrad in i ett väst-
samhälle blir allt författaren tolkar färgat av dennes uppväxt och värderingar.63 ”Oftast är det 
antagonistiska bilder av ”oss själva” som resulterar i föreställningarna om ”de andra””.64  

Självklart är det ytterst svårt, om inte omöjligt att tolka en okänd företeelse utan att det blir 
färgat av den kultur vi själva lever i och när det gäller läromedel i skolan så anser vi att det är 
mycket viktigt att läraren påpekar just detta så att eleverna har det i åtanke när de tillgodogör sig 
kunskapen.    

 

Mångkulturellt samhälle 
I och med att det finns flera sätt att definiera vad ett mångkulturellt samhälle är, vill vi beskriva 
vår vision av ett sådant samhälle. Våra influenser har vi fått från bland annat Charles Taylor, 
Håkan Thörn. För att påvisa problemkomplexet gällande begreppet ett mångkulturellt samhälle 
nyttjar vi Charles Taylors problembeskrivning. Vilken framhäver att det till mångt och mycket 
beror på att ”vissa kulturer tvingar sig på andra under förmenande att de står högre än dem”.65  

När vi hänvisar till ett mångkulturellt samhälle i detta arbete så syftar vi till ett samhälle som 
både tolererar och respekterar att människor kommer från världens alla hörn, i syfte att kunna 
samexistera och leva sida vid sida i ett och samma samhälle. Vi menar att alla människor har rätt 
till sina egna seder och bruk. Vi anser att Thörns definition av tolerans är värd att ta i anspråk;  

 

Tolerans innebär ett erkännande och accepterande av de Andras olikheter. Den kan emellertid 
också utsträckas till att acceptera att de andras gränser som etableras mellan Vi och de Andra är 
konstruerade och relativt instabila. Detta innebär ett accepterande av den kulturella 
osäkerheten som ett villkor i det moderna samhället, av identiteternas ambivalens och 
mångtydighet i en komplex värld.66

 
Vi vill inte dra denna aspekt, om ett mångkulturellt samhälle, så långt att exempelvis ”vi 
svenskar” inte längre skulle få använda oss av våra seder och symboler som till exempel den 
svenska flaggan eller att få fira midsommar. Lika litet som vi vill att ”andra människor” skall 
behöva göra inskränkningar vid seder och bruk som är viktiga för dem.  Vi anser att så länge 
dessa symboler och seder inte kränker andra människor och deras integritet så skadar det inte 
med lite tolerans och nyfikenhet kring det som är annorlunda. Vi anser att människan får 

                                                 
63Härenstam, Kjell (2004) Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
s. 131 
64 Ibid., s. 131 
65 Taylor, Charles (1999) Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos AB. s. 66 
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kompromissa i alla sina relationer, vare sig det handlar om den äkta hälften, vänner, föräldrar eller 
till sina barn. Varför kan vi då inte kompromissa i denna relation, till våra medmänniskor? 

Thörn anser att det är nödvändigt att använda sig av citationstecken kring begreppet ”det 
mångkulturella samhället” och anger fyra invändningar till detta. Det första skälet innebär ”ett 
eurocentriskt perspektiv på världen”, det andra skälet innebär att vi måste ”förutsätta att vi 
tidigare levde i ett kulturellt homogent samhälle” och det tredje skälet behandlar ändamålet att vi 
”ger sken av att vi lever i ett samhälle där olika kulturer existerar sida vid sida på lika villkor” och 
slutligen den orsaken som behandlar att ”kulturer ses som relativt statiska och enhetliga 
enklaver”.67 Den presentation vi gett om de teorierna gällande det mångkulturella samhället anser 
vi sammantaget ger en god bild av ”vårt Sverige” och vad det i stort samhället strävar efter att 
uppnå. Våra läroböcker kanske hamnar på det ”lilla planet”, men de deklarerar ändå en nyans av 
vad det är för bild vi vill förmedla till våra barn, vilken framtid vi vill att de skall skapa utifrån sina 
kunskaper. Kommer de framtida migrationsflödena präglas av ett införlivande i våra seder och 
bruk och att vi får en ökad kunskap om andra seder och bruk, eller kommer framtiden präglas av 
ytterligare särskiljande av människor baserat främst på habitus? 
 
Identitetsskapande processer 
Eftersom identitetsskapande processer i detta arbete inte kommer att vara den främsta 
utgångspunkten eller att ens ha en central roll kommer vi bara att snudda vid teorier kring detta. 
Vi kommer därför bara kort lyfta fram aspekter som vi anser vara av vikt för förtydligandet av 
resultatet i detta arbete.  

En sfär detta arbete vidrör är vilka kunskaper som förmedlas via läroböcker i ämnet religion, 
till ungdomar på högstadiet. Lpo 94 uttalar att ”svåra frågor och inskränkthet skall bemötas med 
öppen diskussion och öppna insatser, för att eleverna skall utveckla en förmåga att leva i ett 
mångkulturellt samhälle”.68 Följaktligen anser vi att det är viktigt att se till vilken kunskap 
läromedel förmedlar till dessa ungdomar, då centrala teman för denna uppsats är 
mångkulturalism, tolerans och accepterande av det som är olikt oss själva och vår vardag. 

För många är det dock vardag att inte bli accepterade för vem man är, Taylor framhåller en tes 
som behandlar miss-kännande. Denna tes är starkt förbunden med identitetsskapande processer, med 
Taylors egna ord; 

 

Kravet på erkännande […] genom de förmenta kopplingarna mellan erkännande och identitet, 
där den senare termen betecknar något i stil med en persons uppfattning om vem han eller hon 
är och om vad som i grunden karakteriserar honom eller henne som människa. Tesen är att vår 
identitet delvis formas av andras erkännande, eller frånvaron därav, och ofta miss-kännande, så 
att en person eller en grupp människor kan lida verklig skada, drabbas av en verklig 
förvanskning, om människorna eller samhället runtomkring dem återspeglar en inskränkt eller 
förnedrande eller föraktlig bild av dem. Icke-erkännande eller misskännande kan vålla skada, 
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kan vara en form av förtryck genom att man tvingas in i en falsk, förvanskad och inskränkt 
tillvaro.69

 
Det är kraftfulla ord Taylor använder sig av och de får åtminstone oss att tänka till. Taylor 
fortsätter i starka ordalag och menar att misskännande ”kan vålla djupa sår och belasta sina offer 
med ett förlamande självhat”.70 Vi anser att detta är något ständigt förekommande, att vi 
tillskriver varandra egenskaper som leder till en snedvriden självbild, vare sig man har klass, kön 
eller etniskt ursprung som utgångspunkt. Dessutom säger Taylor något som vi vill distribuera 
vidare, ”Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor. Det är ett 
livsnödvändigt mänskligt behov.”71  

Även Thörn för i Globaliseringens dimensioner, ett resonemang om identitetsbegreppet, där han 
menar att om man skall studera identiteter så handlar det om att se till förhållandet mellan den 
enskilda individen och kollektivet. Thörn menar att ”Våra personliga identiteter byggs inte bara 
på unika livserfarenheter. De skapas också till väsentlig del –från tidig barndom och livet ut– 
genom en serie identifikationer med kollektiva storheter, som Nationen, Klassen och Könet, och 
de inflytelserika institutioner som bär upp dessa kollektiva identiteter”.72 Vi ser skolan som en av 
de inflytelserika institutioner som kan agera ombud för dels kollektiva identiteter, samt för 
förmedlandet av felaktiga självbilder.  
 
Likarts –och särartspolitik 
Thörn utvecklar sedan sin teori och gör ett tillägg om Främlingen och Fienden och vad som skiljer 
dessa åt. I praktiken kräver denna tes att det finns geografiska gränser, Thörn använder sig av 
nationens gräns. Hans argumentering bygger på att, ”Främlingen finns ibland ”oss”, hon är den 
som finns på insidan av nationens gräns, men som samtidigt inte är en av ”oss”. I en mening 
befinner sig Främlingen därmed så att säga på insidan och på utsidan av Nationen”.73 Vår 
uppfattning är de flesta immigranter som kommer till Sverige får sin identitet ifrågasatt. Främst 
anser vi att detta gäller de människor som inte har en vit europeisk härkomst, utan att det snarare 
påverkar människor som har synliga attribut.  Ett förenligt perspektiv vid sidan av Thörns åsikter 
är Taylors argumentation om det han kallar ”medborgarvärde”, som håller för sant att 
”människan har ett inneboende värde”.74 Taylor anser att, ”Demokratin har fört in en politik av 
lika erkännande, som har antagit olika former under årens lopp och nu har återkommit som krav 
på en likvärdig ställning för kulturer och kön”.75 Detta understödjer teorin om ett mångkulturellt 
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samhälle, på motsvarande sätt som motsatsen gör det. Motsatsen till detta perspektiv är 
särartspolitiken vars mål är att, ”Var och en ska erkännas för sin unika identitet.”76 ”Eller med andra 
ord; ”Vi ger vederbörligt erkännande enbart åt det som är överallt närvarande – var och en har en 
identitet – genom att erkänna det som är speciellt för var och en. Det allmänna kravet driver fram 
ett erkännande av det specifika.”77 Taylor uttrycker problematiken med att samhällen nyttjar båda 
dessa perspektiv genom att mena att det är viktigt att urskilja ”grundläggande friheter, de som 
aldrig får kränkas och därför bör vara obestridligt grundfästa”78, såsom de mänskliga 
rättigheterna, enligt oss. Emellertid syftar Taylor även på de ”privilegier och friheter som är 
viktiga men kan upphävas eller begränsas av allmänna skäl – fast dessa skäl ska då vara mycket 
starka”79, exempelvis ett demokratiskt styrelseskick, där man måste se till den stora massans bästa 
och inte den enskilda unika individen i beslutsfattandet.  

Ytterligare för Taylor ett resonemang och använder sig av begreppet kultur, vi anser att 
religion är en del av detta begrepp, han menar att vi skall ”erkänna att de olika kulturerna har 
samma värde, att vi inte bara ska låta dem överleva utan också erkänna deras värde.”80  
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Resultat  

I det stora hela 
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera och sammanställa det som vi funnit intressant 
i de läroböcker vi analyserat. Det som går att utläsa under rubriken Resultat är sådant som 
läroboksförfattarna tagit upp eller berört, inte vad vi anser som detta. Efter avsnittet Resultat, 
kommer vi att diskutera och koppla samman resultatet till en diskussion. 

Utifrån våra kodscheman har vi utläst att samtliga böcker ger en samstämd bild av 
religionernas historia. Alla böckerna nämner exempelvis händelser som födelseår för Jesus och 
Muhammed och tideräkningens början, andra exempel på ”fakta” är Koranens uppkomst och 
syfte samt innebörden av att vara kristen. Ett exempel på där fakta skiljer sig åt mellan böckerna 
är när det talas om Ödets natt (islams födelse), som är en viktig händelse inom islam, till skillnad 
från de övriga tre böckerna så nämner boken Religionskunskap inte Ödets natt. Ytterligare 
exempel på likheter är att samtliga böcker visar på osäkerhet i och med nya forskningsrön 
gällande Jesus födelseår.  

Vårt intryck är att samtliga böcker lyckas lyfta fram de centrala faktabeskrivningarna om 
religionerna när det gäller kristendom och islam. Vi kommer därför främst att fokusera på vad 
som skiljer böckerna åt än på det som i faktaframställningen överensstämmer. 

Muhammed och Jesus 
Muhammed och Jesus är båda centrala profeter för sina religioner, det som skiljer dem åt är att 
Muhammed var människa medan Jesus var både Guds Son och Gud Fader. Det vi märkt är att 
Jesus blir väldigt central när böckerna framställer kristendomen, till skillnad från framställningen 
av islam då Muhammed inte alls har samma centrala roll. Där är det snarare fokus på exempelvis 
Koranen och Allah. Detta trots att båda är stora profeter inom sin religion och att de kanske 
borde ha fått samma utrymme.  
I böckerna Religionskunskap och PULS så ges ingen direkt bild av Muhammed som person, 
däremot pekar böckerna tydligt på Jesus personliga egenskaper. De andra böckerna visar på 
Muhammed som en kraftfull man som stod för sin sak och som framförde Allahs budskap. Jesus 
framställs som en givmild och förstående person som genom sina handlingar ville visa att Gud 
accepterar alla människor. Genomgående i de fyra läroböckerna uttrycks tydligt Jesus empati för 
utsatta människor, ständigt återkommande är beskrivningarna av hur han inte uppträdde som det 
förväntades av honom när han umgicks med prostituerade, tullindrivare, slavar och andra 
syndare. Följande citat visar på detta; 
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Jesus var annorlunda. Han talade gärna med tjuvar, prostituerade och andra föraktade 
”syndare”, och han deltog i måltider med dem.81

Kanske retade sig dessa fiender mest på att Jesus umgicks med ”syndare”. Han inte bara talade 
med dem, han besökte dem även i deras hem och fick vänner och lärjungar bland dem. Det 
verkar på evangelisterna som om han hade en särskild kärlek till dessa människor på samhällets 
botten.82  

Han umgicks med hederligt yrkesarbetande fiskare, men också med dem som kallades horor 
och dem som betraktades som landsförrädare, sådana som religiösa människor inte gillade. 
Den Gud som skapat himmel och jord steg ned till människornas värld, längst ned.83  

De rättrogna upprördes över att en skriftlärd man som Jesus umgicks med tullindrivare, före 
detta prostituerade eller andra syndare. Inte heller gillade man att han reste genom Samarien 
och var i kontakt med det ”orena” folk, som bodde där.84

 
Muhammed framställs som en stor profet i samtliga böcker och det är tydligt att det genom 
honom skapades en ny religion. Beskrivningarna av Muhammed ger en bild av honom som en 
stark och allvarlig man. Följande citat exemplifierar detta; 
 

Muhammed var en allvarlig man med stort intresse för religiösa frågor. Han grubblade mycket 
över liv och död och över hur människan rätt ska leva sitt liv.85

Det berättas om att han var välväxt, hade bruna ögon och mörkt hår. Han var omtyckt av sin 
omgivning och gjorde sig känd som ärlig och pålitlig. Man gav honom namnet ”den 
hederlige”.86

 
Med dessa citat vill vi visa på den uttryckliga skillnad som finns mellan de båda profeterna. Detta 
anser vi är av betydelse att ta upp eftersom det är genomgående i framställningen av Jesus och 
Muhammed i samtliga läroböcker. Självklart kan detta även härröra sig i en faktaskillnad mellan 
islam och kristendom och är därför inget som författarna bör eller ska påverka. Eftersom detta i 
så fall skulle resultera i en omskrivning av islams och kristendomens historia. 
 

Bibeln och Koranen   
När det kommer till kristendomens heliga skrift Bibeln så märks det tydligt att kristendomen får 
mer utrymme än religionen islam då Bibeln i läroböckerna fått egna kapitel, med allt från två till 
ett hundra sidor. Jämförelsevis med Koranen, som inte har ett eget kapitel, erkänns dock 
Koranens värde tydligt i alla läroböcker som en helig skrift.  
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När det gäller Bibeln och Koranen så upplever vi det som att framställningen av skrifternas syfte 
skiljer sig. Bibeln är mer som en handbok där kristna kan söka stöd och vägledning, medan 
Koranen framställs mer som en regel och lagbok, dit muslimer vänder sig för att veta hur de skall 
leva sitt liv. Detta står uttryckligen i alla våra läroböcker. Självklart kan detta vara en skillnad 
mellan religionerna och därför en faktakunskap, dock kan det späda på föreställningen om att 
islam endast handlar om lydnad. Att Koranen framställs som en lagbok handlar i mångt och 
mycket om att det finns regeringar i muslimska länder som tar stöd i Koranen när viktiga beslut 
skall fattas.   

 

Varför religiös? 
När läroböckerna skall beskriva varför människor väljer att bli muslimer eller kristna så är det, när 
det gäller islam, stort fokus på lydnad, regler och krav, Koranen är som vi nämnt tidigare en lag 
och regelbok och det framstår som att den tydligt styr alla aspekter av en muslims liv. Dock 
försöker författarna på ett flertal ställen väga upp detta genom intervjuer med muslimska 
ungdomar samt en infogad tidningsartikel. I dessa får de som muslimer komma till tals och 
berätta om att deras religion är enkel att leva efter och i dessa försöker de även visa att de inte 
måste följa Koranen bokstavligt. Från tidningsartikeln, En religion där alla bryr sig om varandra i 
SAMS, står följande; 
 

Hon hyste en viss besvikelse över kristendomen, hade under en tid prövat att gå till kyrkan 
”därför att jag alltid varit intresserad av religion, alltid sökt något och alltid tänkt att det måste 
finnas något sedan, det kan inte ta slut…” – Men jag tyckte bara att det var deprimerande med 
prästen som bannade…[…] – Det är där den största förändringen ligger – islam omfattar allt, 
hela tillvaron, umgänget med andra, hur man ber, hur man lägger sig, vad man äter och dricker. 
Tidigare kom jag ofta i svåra situationer där jag inte visste vad som var rätt. Nu känns det 
lättare – islams regler är till för människans skull.87

 
I detta citat skapas en motsättning mellan islam och kristendom på det sätt att den intervjuade 
kvinnan nästintill förkastar kristendomen och påpekar att den inte gav några klara regler som hon 
kunde följa. Detta är, enligt oss, ett tydligt exempel på hur författarna försökt vända på den 
”klassiska” bilden av islam som obeveklig och svår att leva efter. Nästkommande citat är 
ytterligare ett exempel på att författarna försöker mildra bilden av islam; 
 

Det arabiska ordet islam har att göra med att ge upp och överlämna sig. ”Vissa kanske tycker 
att det låter negativt, men det är ju inte så det upplevs”, menar Omar. ”Man kan säga att det 
handlar om kärlek, kärlek till Gud. Den man älskar vill man lyda, den vill man göra allt för. Det 
är inte svårt att leva för den man tycker om.” Om Gud betyder mycket för en, så känns det 
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inte som ett tvång att lyda honom. Tvärtom – det är det mest naturliga som finns. Man lever 
på det sätt man är skapad till, om man följer hans vilja.88  

 
I Religionskunskap lyfts ytterligare en aspekt fram; 
 

Islam ger i praktiken sina anhängare inom samfundet människovärde och jämlikhet – mer än 
flera andra religioner. Den ger också trygghet och gemenskap. Därför har islam dragit till sig 
stora grupper av de svarta i Afrika och de kastlösa i Indien.89

 
Detta citat visar på att islam är en öppen och förstående religion, en plats för alla. Kanske är det 
författarnas intention att visa på islams olika sidor, att det inte bara handlar om lydnad och att 
underkastelse inte nödvändigtvis behöver uppfattas som något negativt. Dessa tre ovanstående 
citat, anser vi, är tydliga exempel på detta. Islam innebär, enligt läroböckerna, en trygghet och är 
ett sätt som gör livet enklare att leva. När det gäller kristendomen beskrivs motsvarande på 
följande sätt; 
 

Människor har nog alltid haft ett starkt behov att känna världen som en sammanhängande 
helhet. Man vill också förstå sin egen plats inom denna helhet. Man vill veta varför man lever 
och vad döden är. Människor kan också känna ett behov av en gemenskap som spränger tidens 
gränser och som förenar dem med dem som levt i forna tider. Till detta kommer behovet av 
spännande eller vackra berättelser. Vi behöver berättelser och bilder som vi kan arbeta vidare 
med i vårt inre. Vi vill också ha svar på våra frågor om hur vi bör leva våra liv.90

 
När det gäller kristendomen så är främsta fokus, i läroböckerna, på att finna gemenskap med 
likasinnade. Denna strävan efter att ingå i en gemenskap inom kristendomen sägs till exempel i 
läroboken PULS, innefatta även alla de som dött, man ingår i en världsvid gemenskap. Att bli 
kristen handlar, i läroböckerna, inte lika mycket om att finna ”lösningar” och svar på vad som är 
rätt eller fel utan alltså snarare om gemenskap. 
 

Motsättningar 
 

” Jaså, du är muslim. Från vilket land kommer du, då?”  

 ” Från Sverige. Jag är faktiskt svensk!”91
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I tre av läroböckerna är detta sätt att ”spela på” fördomar om muslimer, islam och svenskhet 
förekommande. (Vi vill dock uppmana läsaren att reflektera kring det faktum att fördomar inte 
behöver vara av negativ karaktär). Böckerna ger en bild av att det inte är helt kompatibelt att vara 
svensk (blond och blåögd) och att vara muslim. Läroböckerna syftar till att visa att det är 
annorlunda att vara svensk och att vara svensk muslim, de hänvisar till att det finns en 
motsättning i detta. I en intervju i SOL lyfts detta tydligt fram; 
 

Hur är det att vara muslimsk flicka i Sverige? – Jag känner mig inte särskilt annorlunda, 
säger Hibe. […] – Jag tycker det är lätt och bra att leva i Sverige och jag trivs här. Det beror 
mest på en själv och hur man känner som invandrare. […] Lever du annorlunda än svenska 
ungdomar? – Visst lever jag lite annorlunda än de flesta svenska ungdomar, säger Hibe. […] – 
Jag går aldrig på disko och dricker absolut inte alkohol. Det gör inte en muslim. Jag träffar inte 
heller killar och har inte haft någon pojkvän. Sex före äktenskap är inte att tänka på. […] Trots 
att jag känner mig hemma i Sverige är jag mer irakier än svenska. Der beror säkert på den 
uppfostran jag fått. Om vi i vår familj inte brydde oss om att följa islams tro och traditioner, så 
skulle jag känna mig mer som svensk. När jag tänker efter så märker jag att mitt liv ändå skiljer 
sig ganska mycket från hur `vanliga` svenska ungdomar tror och lever.92  

 
Författarna skapar alltså på detta sett en tydlig åtskillnad mellan svenskar och muslimer, de målar 
upp en bild av att det är två skilda kulturer som inte har något gemensamt. 

Det finns en dikotomi mellan böckerna gällande möjligheten att utöva islam i Sverige. I två av 
böckerna visar intervjuer och tidningsartiklar på att det inte alls är särskilt svårt att var muslim, i 
en tidningsartikel i SAMS säger en man att; ”Det är lätt att vara muslim i Sverige, lättare än i våra 
hemländer, säger Mohammed Laaman, som förestår [1986] Islamska förbundet på söder i 
Stockholm.”93 Det finns dock en bok som står ut när det gäller detta, den nyaste boken, SOL 
(2003) påvisar att det tvärtom är mycket svårt att leva som muslim i Sverige; 

 

I Sverige möter de [muslimerna] ofta förhållanden som de kan ha svårt att anpassa sig till. Barn 
till muslimska invandrare försöker till exempel undvika vissa av skolmatens rätter. Korv och 
ärtsoppa innehåller griskött, som Koranen förbjuder dem att äta. […] Ett annat problem för 
muslimer kan vara att förrätta sin bön fem gånger per dag på bestämda tider. Arbetsgivare och 
arbetskamrater kan ha svårt att acceptera att de troende plötsligt tar en paus i arbetet för att 
förrätta bön. På många håll i Sverige saknar muslimerna dessutom en riktig moské att samlas i, 
till exempel under fredagsbönen och vid de religiösa högtiderna. Men det finns många 
muslimska föreningar, och en del har egna bönelokaler, […] Många muslimska invandrare 
tycker det är svårt att leva helt efter Koranens bud. Särskilt svårt är det att få barnen att växa 
upp till rättrogna muslimer i den främmande omgivningen. Men bland invandrarna från 
muslimska länder finns även många som är sekulariserade.94  

 
Orden svårt och problem dyker upp på ett flertal ställen i detta stycke och vår tolkning blir därför 
att författaren menar att det är problematiskt att leva som rättrogen muslim i Sverige, hindren är 
många. Stycket visar på ett flertal ”kulturkrockar” och vad det kan få för resultat, exempelvis att 
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en muslim i Sverige lätt kan bli sekulariserad. Dock påvisar författaren att religionen islam, som 
sådan, är ”enkel och lättbegriplig”. Författaren syftar till att muslimen, till skillnad från en kristen, 
själv sköter sitt andliga liv. Det han menar är att det exempelvis inte förekommer något 
prästerskap som står mellan människan och Gud.95  
 

Symbolik och värderingar  
Som författaren till PULS poängterar så är finns det i samhället en förutfattad mening om genus i 
islam, ”många människors bild av islam präglas av islams syn på man och kvinna”.96 Därtill kan 
den muslimska seden att kvinnor skall bära slöja räknas, anser vi. Denna sed är något författarna 
förutsätter att läsaren har en föreställning om. Tre av läroböckerna lägger ingen större vikt kring 
denna sed, utan nämner den förklarande vid olika bilder. Följande citat från PULS visar på detta; 
 

Vilka av kvinnorna är muslimer? Kanske alla –bilden är från Istanbul en stad med stor 
muslimsk befolkning.97

 
Bilden visar en gatukorsning där det står tre kvinnor med slöja som samtalar och en kvinna i 
rörelse, ”på väg”, utan slöja och med ett västerländskt utseende. Här anser vi att det är påtagligt 
att författaren nyttjar människors förförståelse.  

SOL använder dock denna sed att bära slöja för att beskriva den muslimska tron. Författaren 
har träffat Hibe en ung kvinna från Bagdad, nu bosatt i Malmö och han skriver att ”Man ser 
genast att hon är troende muslim, eftersom hon har en slöja eller en sjal som döljer håret.”98.  
En tydlig aspekt av symbolföreställningar tas upp när författarna skriver om könsroller och om 
seden omskärelse. I PULS skriver författaren att ”Muslimer brukar betona att män och kvinnor 
har olika roller, olika uppgifter, i livet.”99. Vidare lyfter författaren fram att mannens roll är som 
försörjare, men att det inte finns några hinder för en muslimsk kvinna att yrkesarbeta. Däremot 
kan mannen aldrig tvinga en kvinna till att yrkesarbeta.  

Böckerna tar upp att det är en muslimsk sed med manlig omskärelse, i samtliga böcker betonas 
även i dessa synen på kvinnlig omskärelse. Det framhålls att manlig omskärelse inte innebär 
någon stympning för pojkarna, medan kvinnlig omskärelse inte har stöd i religionen islam, utan 
innebär just en stympning för kvinnor. Flera av böckerna tar även upp att denna sed inte behöver 
vara kopplad till en religion, utan kan vara kopplad till olika områden i olika länder. 

Något som är värt att nämnas, är författarens ordval i den äldsta läroboken när han ska 
beskriva kristendomens utbredning utanför Europa är att han använder sig av ordet neger. Han 
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benämner även Martin Luther King som ”den amerikanske negerledaren [vår kursivering]”100. Vi vill 
å det bestämdaste inte uppmuntra till ett sådant språkbruk, men detta är ingen rasistisk lärobok 
utan kanske snarare ett uttryck av sin tid som författarna förmedlar.  
 

Överflödigt? 
I SOL under kristendomskapitlet, koncentrerar författaren en del av uppmärksamheten på USA, 
där han diskuterar och lyfter fram aspekter av amerikansk kristendom. Det finns i detta avsnitt en 
viss ton av skepticism gentemot amerikaners religionsutövande. Författaren använder bland annat 
rubriker så som, USA - Frihetens land, Fundamentalismen är stark och Sekter och andra grupper. 
Dessutom påpekar han att; ”För att bli respekterad bör man helst tillhöra en kyrka. Det anser de 
flesta amerikaner. Affärsmän och politiker börjar gärna sina sammanträden med bön och 
bibelläsning.”101 Vad förmedlar detta för bild av USA till de ungdomar som skall använda denna 
lärobok? Vi anser att det kan vara lätt att skapa sig en något negativ bild av amerikansk 
kristendom baserat på det som författaren valt att lyfta fram. Det finns ytterligare exempel i SOL 
där författaren, enligt oss, beter sig aningen ”osmidigt” åt. I kapitlet om islam tar han upp islams 
politiska roll. Han lyfter fram tre exempel, konflikten med Israel, konflikten i Iran om västerländska 
moderniseringar (på 1970-talet) och 11 september, 2001. Detta tycker vi är onödigt att behandla i en 
lärobok om religion. Det riskerar endast att skapa negativa uppfattningar hos eleverna som spelar 
på redan förutfattade meningar och mediala bilder av islam. Den efterföljande rubriken, Är islam 
en krigisk religion?, gör inte saken bättre. Författaren försöker delvis visa på att islam inte är en 
krigisk religion men upplägget gör att han, enligt oss, misslyckas med detta.  
 

Fundamentalism  
I läroböckerna Religionskunskap och PULS nämns inte fundamentalism över huvud taget. I SOL 
lyfter författaren fram i både kristendomskapitlet och det kapitel som handlar om islam att 
fundamentalism existerar inom båda religionerna. I SAMS boken finns ett helt kapitel avdelat till 
att behandla ämnet. Det kan vara av vikt att ta upp en sådan sak som fundamentalism i syfte att 
avdramatisera ordet och visa på att det är en företeelse som finns inom nästan alla religioner. 
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Avslutande diskussion 

Goda intentioner 
För att återknyta till uppsatsens syfte vill vi upprepa uppsatsens huvudfrågeställning: Hur skildras 
religion i läroböcker på högstadiet? 

Vi upptäckte under sammanställandet av det empiriska materialet att islam blivit aningen 
överrepresenterat. Först tänkte vi kolla igenom vårt material för att se vad mer vi kunde finna om 
kristendomen som kunde vara intressant att ta upp. Men vi kom snart på andra tankar, om det 
inte var något vi reagerat på från början så fanns det ingen anledning att ”tvinga fram en 
reaktion”. Troligtvis är det så att det fanns mer som fångade vårt intresse i de kapitel där 
författarna berättade om islam, dels för att islam är det som är minst känt för oss. En annan 
aspekt är också att det är i framställningen av islam som det kanske är svårast som författare att 
förbli objektiv. Det är även inom islamkapitlen som vi hittat de aspekter vi främst reagerat på. 
Detta kan bottna sig i, som vi tidigare nämnt, att det är obekant område, samt att vi är fostrade 
och uppvuxna i ett västerländskt samhälle. Vi tog i teoriavsnittet upp en intressant aspekt 
gällande just detta med författarens objektivitet. Härenstam vill uppmärksamma oss på att man 
skall vara medveten om, att när andra kulturer beskrivs så är det ”någons kunskap” som vi 
konsumerar. Läroböcker är ofta skrivna ur ett ”väst-perspektiv”, vilket innebär att allt författaren 
beskriver är färgat av dennes uppväxt och värderingar.102 Detta är något som vi som kommande 
analytiker är ytterst medvetna om och vi tycker det är viktigt att påpeka detta. Vår förhoppning är 
att läraren också poängterar detta för sina elever så att de har det i åtanke när de tillgodogör sig 
kunskapen, det är lätt att ta lärobokens kunskap för given.  
I kapitlen om islam står det mycket om hur en muslim lever och om vardagen och nutiden. Detta 
öppnar upp för möjligheten till att det skall uppkomma ”känsliga ämnen” och liknade och det 
märktes kanske tydligast i de nyaste böckerna. Detta tror vi beror på det ökade mediala tryck som 
islam utsatts för de senaste åren och den vikt som islam fått i världspolitiken. Det är tyvärr lätt att 
koppla samman negativa saker såsom våld och kvinnoförtryck med islam. Det var exempelvis det 
vi ville se om böckernas författare kunnat undvika, vi tror att författarna på många sätt haft goda 
intentioner när exempelvis 11 september eller seden att bära slöja kommit på tal men vi tycker 
inte att de lyckats fullt ut. Kanske var det meningen att avdramatisera sådana tydliga, devis 
mediala, symboler och bilder av islam för att kunna visa religionen bakom eller väcka en tanke 
hos eleven. Men enligt oss misslyckas tyvärr författarna till viss del med detta.  
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Stor, större, störst? 
En sak som snart blev mycket tydlig, i tre av våra fyra läroböcker, var det faktum att 
kristendomen fick betydligt mer plats än övriga religioner och andra kapitel så som etik och 
moral. I de två äldsta böckerna, Religionskunskap och SAMS, så hade kristendomen inte egna 
kapitel utan stora delar av böckerna genomsyrades av detsamma. Detta gjorde självklart 
analysarbetet aningen svårare men det gick att lösa. I dessa böcker tycks det vara underförstått att 
eleverna redan vet vad som är kristendom och att det inte behöver egna avsnitt, om det dyker 
upp i texten så känner eleverna igen det eftersom det redan är mycket välbekant. I SOL så finns 
det kristendomskapitel men kristendomen behandlas även inom andra kapitel som exempelvis, I 
Sverige under tusen år.   

Kristendomen behandlas i första hand historiskt och det förekommer inte så mycket om 
dagens kristendom eller om hur en kristen lever. Denna skillnad i utrymme och avsaknaden av 
”dagens kristendom” kan ha sitt ursprung i att vi som svenskar bor i ett kristet samhälle, 
kristendomen är en del av vårt kulturella arv och många av våra traditioner är grundade i den 
kristna tron. Eftersom vi lever i detta samhälle så finns det kanske ingen anledning, enligt 
författarna, att ta upp nutiden eftersom eleverna torde känna till sin egen verklighet. Dessutom 
har Bibeln i Religionskunskap, SAMS och SOL ett eget kapitel, dock är det enbart ett uppslag i 
SAMS där man får en överblick i vad som innefattas i Bibeln. I SOL, den nyaste av våra fyra 
böcker, har kapitlet titeln, Bibeln – böckernas bok, och författaren har avlagt ett hundra sidor till 
detta. Då bör nämnas att även Jesus visserligen innefattas i dessa kapitel. Det är ingen annan helig 
skrift som får så mycket eget utrymme, här gör författarna en tydlig markering om Bibelns 
(förmodade) vikt.  

Även Jesus framstår som en mycket viktig person, både historiskt och religiöst. Han ingår 
oftast i Bibelkapitlen och har ”huvudrollen” när Nya testamentet skall behandlas. Det finns en 
viktig skillnad mellan Muhammed och Jesus, Jesus var Guds son men också Gud själv och den 
Helige ande, Muhammed var ”endast” profet och människa. På grund av detta kanske vissa anser 
att Jesus är mer betydelsefull i kristendomen än Muhammed är i islam. Men eftersom de båda har 
en stor och central roll inom sina olika religioner, anser vi att de borde få samma utrymme och 
erkännas samma betydelse. Det borde inte, enligt oss, vara läroböckernas roll att värdera de olika 
religionernas relevans eller innehåll, vilket vi tycker att de gör eftersom kristendomen och Jesus 
får så mycket mer utrymme. 

Som vi nämnt tidigare så tror vi att en förklaring till denna ”snedfördelning” är att vi lever i ett 
kristet land. Mycket anses vara underförstått men vi anser att det också läggs mer tid och plats till 
kristendomen för att eleverna skall kunna ta del av sitt kulturella arv och dessutom kunna fostras 
in i den kristna traditionen som läroplanen förespråkar. Det behöver inte endast vara negativt att 
kristendomen, Bibeln och Jesus får större fokus men skillnaden mellan den och övriga 
ämnesområden inom religionskunskapen borde kanske inte var så stor. Vi kan förstå 
anledningarna till varför det fortfarande ser ut så idag samtidigt som det kan vara dags att även 
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skolan blir mer ”mångkulturell” och släpper lite på den påtagliga inriktningen mot kristendom. 
Kanske borde dessutom ämnesområdet byta namn från religionskunskap till, Livsåskådning? 
 

Klichéer 
En aspekt som vi tidigare vidrört är författarens intentioner, vilka vi förutsätter i grund och 
botten är goda. Det vi reflekterar över är om det är nödvändigt av författarna att använda sig av 
de intervjuer eller tidningsartiklar, som åsyftar till att vara en koppling till vår vardag. Om då 
författarna menar att dessa skall representera och återkoppla till vår verklighet, så anser vi att det 
ställer höga krav på dagens lärarkår. Vilket i sig är en väldigt aktuell fråga när det i 
samhällsdebatten en längre tid funnits en debatt om obehöriga lärare. Dock är det inte denna 
uppsats avsikt att vara ett tillägg till den debatten.  

Däremot anser vi att när författarna väljer att i läroböckerna inkludera eller exkludera vissa 
företeelser, bör de aktivt föra en diskussion om hur de resonerat. För att förtydiga utöver ovan 
nämnda företeelser, följer här ytterligare några fler exempel från läroböckerna; 
 

Snart får vi nog se en röd trämoské med vita knutar, har någon sagt. En svensk moské. Det 
skulle väl inte vara så konstigt. Fast för många låter det fel. Varför?103

 
Här är som sagt avsikten god anser vi, eftersom författaren avslutar stycket med en fråga som är 
tänkt att leda till en diskussion. Ett annat exempel från samma bok är när några muslimska 
ungdomar intervjuas om sin tro; 
 

Det är lätt att fästa sig vid det yttre, vid arabiska uttryck och namn eller olika regler och sjalar. 
Det som verkligen skiljer dom från andra, menar ungdomarna, är att de har något som andra 
svenskar saknar. ”De flesta verkar inte ha något mål. Det handlar om att bara ha kul och om 
vad som känns bra för stunden.104  

 
Vi anser att dessa två exempel, samt tidigare nämnda citat i uppsatsen, är tveksamma att använda 
i läroböcker på detta sätt. Vi vill absolut inte förringa ungdomars kapacitet att hantera kunskap, 
dessvärre finns horribla händelser som vittnar om annat, som visserligen kanske inte bara härrör 
utifrån ungdomars okunskap, men alla är vi barn i början och detta är en tid då vissa, men absolut 
inte alla är lättpåverkade. För om inte det finns lämplig vägledning i att diskutera dessa eller 
liknande utsagor och med fel sorts influenser kan konsekvenserna i det långa loppet leda till att i 
värsta fall främja främlingsfientlighet och okunskap och detta kan då komma att motverka 
strävan efter att vi skall kunna samexistera i ett mångkulturellt samhälle. Att använda uttryck så 
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som; ”Lever du annorlunda än andra svenska ungdomar?”105 och implicit påpeka att det inte är 
förenligt att vara muslim och svensk skapar ofrånkomligt ett ”Vi och De andra - tänkande”. Att 
sedan dessutom beskriva att det är mycket svårt och problematiskt att leva som muslim i Sverige 
ökar bara på känslan av ”annorlundahet” och utanförskap.  Vi anser det vara felaktigt att beskriva 
en religion på detta sätt, att som i SOL använda en intervju med en svensk, muslimsk flicka som 
talar om alla skillnader mellan henne och andra svenska ungdomar. Intervjun börjar dessutom med 
att hon inte känner sig annorlunda men i slutet av intervjun inser hon att hon inte är som andra 
svenska ungdomar. Vad vill författaren beskriva med hjälp av ett sådant stycke? Samma sak gäller 
citatet från PULS; ”Jaså, du är muslim. Från vilket land kommer du då? Från Sverige. Jag är 
faktiskt svensk!”106 Det kan vara så att författarna haft goda intentioner men de misslyckas fatalt 
enligt oss, vi anser att det enda de skapar är skillnader mellan två kulturer. En lärobok i religion 
borde vara saklig och därtill snarare främja förståelse för andra kulturer, inte bygga murar. Vi tror 
att dessa framställningar skulle kunna påverka ungdomar negativt, tänk er att en svensk, muslimsk 
pojke eller flicka läser detta. Det skulle mycket väl kunna bli så att det sätter igång tankar hos 
honom/henne som inte funnits tidigare och att de plötsligt ”inser” att de är annorlunda och inte 
passar in i det svenska samhället. I tonåren är det, enligt oss, ytterst viktigt för många att vara som 
alla andra, att vara annorlunda är inte alltid önskvärt. Enligt oss finns ingen anledning att 
författarna skall riskera denna känsla av utanförskap. Dock visar några av läroböckerna på raka 
motsatsen, det är tvärtom enkelt att leva som muslim i Sverige.   

Denna uppsats utgångspunkt var inte att analysera bilderna i läroböckerna, men som vi 
tidigare nämnt så säger även bildtexterna något om läroböckernas karaktär. Vi vill därför kort 
nämna följande; klichéerna om att vara troende muslim är förvånansvärt tydliga, stundtals 
underfyndiga, som exempelvis när ett fotbollslag får avbryta sin match för att gemensamt be. 
Naturligtvis visar bilden männen sittandes på knä med huvudena nedsänkta mot marken.  

En annan aspekt av framställningen av sederna inom islam är att när de skildrar manlig 
omskärelse så lyfter författarna fram att det även utövas på kvinnor. Dock påtalas det att detta 
inte är gängse att utöva denna sed på kvinnor, eftersom det innebär en stympning för dem. Likaså 
lyfter författarna fram att det är många muslimer som anser att månggifte är en feltolkning av 
Koranen. Vi uppfattar detta, tillsammans med den kunskap och närhet till materialet, som ett 
försök att tona ned muslimska mäns hårdhet och lyfta fram kvinnorna som aktivt medvetna 
varelser. Det upplevs så som att författarna försöker skapa en motvikt till den mediala bild som 
finns av muslimer och islam. Genom att visa på att kvinnoförnedrande företeelser egentligen inte 
har stöd av islam som religion utan att det då snarare handlar om individer som misstolkat 
Koranens ord, så skapar författarna kanske en något humanare bild av islam. Vi har även tagit 
upp exempel på relationen mellan man och kvinna och hur islam, enligt läroböckerna, ser på 
detta. Denna relation är något som också flitigt förekommit i media och som kanske är en av de 
första sakerna man tänker på när det gäller islam, att man och kvinna inte är jämställda (enligt 
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västerländska normer) och att kvinnan måste underkasta sig mannen. Också detta är något som 
några av författarna försökt ”vända på” genom att exempelvis, som vi tidigare nämnt i resultatet, 
påpeka att en kvinna gärna får arbeta men att mannen inte kan tvinga henne till att arbeta. Många 
har kanske snarare föreställningen om att en muslimsk kvinna inte får arbeta och att mannen kan 
tvinga henne att vara hemma. Självklart är det bra att författarna försöker motverka den mediala 
och oftast negativa bilden av islam men ibland försöker de, enlig oss, lite väl mycket och det är 
nära att slå över. Det blir på vissa ställen alldeles för genomskinligt men kanske är detta något 
som bara en analytiker skulle reflektera över?  Eller så kan det vara så att författarna till 
läroböckerna medvetet gjort dessa val, och vill att eleverna skall reflektera över detta. Vi anser att 
författarna inledningsvis borde ägna en del av läroböckernas utrymme till att utveckla en 
tankegång om att de utgår från en västerländsk norm, eller annorlunda uttryck med Taylors ord, 
”som om allt skapande och värde låg hos män av europeisk härkomst.”107

 

Världsuppfattning 
Enligt Lpo 94 så skall skolan främja förståelse för andra länder och kulturer. Ett sätt att uppnå 
detta för skolan måste, enligt oss, vara användandet av läroböcker. Vad förmedlar då dessa 
läroböcker i exempelvis avsnitten om fundamentalism? Vi anser att de läroböcker som tar upp 
företeelsen gör detta på ett ansvarfullt sätt, då de påpekar att det inte bara förekommer inom en 
religion utan inom de flesta religioner.  

Däremot ställer vi oss tveksamma till läroboken SOL: s avsnitt om USA. Som vi i resultatet 
visade har, enligt oss, författaren i sin framställning av USA indirekt uttryckt en värdeladdad åsikt 
gentemot amerikaners religionsutövande. Vi eftersträvar att leva i ett så kallat mångkulturellt 
samhälle och påstående av denna sort tror vi snarare motverkar detta. Att förmedla och 
vidarebefordra åsikter av denna sort anser vi inte hör hemma på 2000-talet. Det är enligt oss 
förkastligt då vi idag skall leva i ett samhälle som skall arbeta för integration och motverka 
segregation. Detta avsnitt är, enligt oss, inte sakligt och neutralt och vi anser att det är obefogat 
och befängt att diskutera sådana aspekter i en lärobok. Som vi tidigare nämnt ställer dylika 
synpunkter stora och ibland orimliga krav på lärarkåren.  

 

Övriga detaljer 
Som vi tidigare påpekat så hade vi från början en förhoppning om att det i läroböckerna PULS 
och SOL skulle finnas en märkbar skillnad gällande medvetenheten och toleransen mot andra 
religioner än kristendomen. Det vi kunnat utröna är att så inte är fallet. Det vi snarare 
uppmärksammat är att de största ”försummelser” vi upptäckt är i de nyaste läroböckerna. De 
äldre läroböckernas försummelser, är av sin tid, det vi menar är att man måste se till den tidens 
samhällsklimat.  
                                                 
107 Taylor, Charles (1999) Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos AB. s. 68 
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Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av en saklig och neutral lärobok. Detta för att 
undvika att det skapas ett ”Vi” och ”de andra” tänkande och att vissa religioner erkänns större 
värde. Något vi diskuterat under tiden vi arbetat med uppsatsen är en önskan om att alla skolor 
skall använda samma lärobok. Som vi förstått det så är det meningen att all utbildning på 
grundskolenivå i Sverige skall vara likvärdig, men det tror inte vi går att uppnå om skolorna 
använder sig av olika läromedel. Kanske kan man göra en huvudbok som alla skolor använder och 
att det sedan är upp till den enskilda skolan eller läraren att ta in ytterligare böcker och material i 
undervisningen. Vi anser att de fyra läroböcker som vi analyserat skulle kunna användas i dagens 
undervisning, i och med att faktabeskrivningarna stämmer väl överens. Oavsett vilken lärobok 
man utgår ifrån så får man samma ”rotkunskap”. Det enda som egentligen skiljer läroböckerna åt 
är att deras kopplingar till ”verkligheten” utspelar sig i deras egen tid.  

Vi ställer oss även frågan om det kanske inte är dags att omformulera läroplanen igen. För är 
det egentligen meningsfullt att kristendomen fortfarande är så central inom den svenska skolan? 
Vi lever i ett samhälle som skall vara öppet för alla, vilket även gäller skolan. Vi anser att skolan, 
som den ser ut idag, inte kan vara öppen för alla. För hur kan exempelvis en icke-troende eller en 
elev som tillhör en annan religion fostras utifrån kristen tradition, utan att det uppstår en kollision 
mellan livsåskådningarna? Vi vill genom denna fråga väcka en tanke hos läsaren och lämnar det 
upp till läsaren att själv finna ett svar.  

Seder som har sitt ursprung i kristendomen har för många förlorat sin religiösa betydelse, dock 
skall de som är aktivt troende, oavsett religion skall respekteras för det.  Vi anser inte att 
kristendomen skall tas bort helt och hållet från skolundervisningen, men den svenska skolan 
borde inte utgå från kristendomen. Vi anser självklart att vi skall värna om vårt svenska kulturarv, 
och tillåta att människor använder olika seder och bruk. Det vi därtill måste acceptera är att dessa 
förändras och att det i och med migrationsflödena tillkommer nya seder och bruk. Båda dessa 
aspekter är betydelsefulla och det är därför enligt oss viktigt att det i undervisningen diskuteras 
men kanske inte med enbart kristendomen som utgångspunkt.  

Vår vision är att Sverige i framtiden fortsätter att utvecklas mot ett mångkulturellt samhälle, att 
vi finner fler och bättre sätt att få människor att samexistera och att vi finner nya effektiva 
metoder för att bekämpa främlingsfientlighet. Vi önskar att lik –och särartspolitiken i framtiden 
utvecklas mot att, i större utsträckning, komplettera varandra. I Taylors bok, Det mångkulturella 
samhället och erkännandets politik, finns en hänvisning till Robert Maynard Hutchins, vi skulle vilja 
avsluta denna uppsats med Hutchins ord; 
 

Utbildning innebär undervisning. Undervisning innebär kunskap. […] Följaktligen bör 
utbildningen överallt vara densamma. Jag ser inte bort från möjligheten att det finns skillnader i 
organisation, i administration, i lokala vanor och seder. Detta är detaljer.108

 

                                                 
108 Hutchins, Robert Maynard citerad i, Taylor, Charles (1999) Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. 
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