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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, 

judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. 

Metoden som används är en diskursanalys. De fyra läroböcker som jämförs är Vi tänker och 

tror (1975), Min religionsbok (1989), Grundbok, religion (2003) samt Samma rötter: 

Abrahams barn i tre religioner (2013). Studien genomförs genom att först se till hur många 

sidor var och en av de tre religionerna är tilldelade i böckerna. Därefter jämförs vad som 

skrivs om dem, vilken fakta och vilka centrala begrepp som används. Sedan ses till hur de 

olika religionerna beskrivs, där det beaktas om det finns värderingar som kan utläsas explicit, 

uttryckligen, men också vad som kan förstås implicit, underförstått mellan raderna. Slutligen 

undersöks relationerna mellan de tre abrahamitiska religionerna och om det finns en 

hierarkisk ställning dem sinsemellan. Detta för att svara på forskningsfrågorna om hur mycket 

plats var och en av religionerna får, vilka likheter och skillnader som framhävs mellan dem 

och hur de relateras till varandra samt hur böckerna anpassats till den läroplan som var aktuell 

vid utgivandet av respektive lärobok. 

   Resultaten visar att det över tid har skett en ökning av den plats som judendom och islam får 

i läroböckerna i förhållande till kristendomen, som alltid varit den dominerande religionen då 

det är den som präglat det svenska samhället mest genom historien. I de äldre läroböckerna 

framställs judendom och islam en aning exotiskt och främmande och de jämförs med 

kristendomen som framställs som normen. Att kristendomen har en särställning i den svenska 

religionskunskapsundervisningen faller sig naturligt men att de andra religionerna fått ta ett 

större utrymme i de senaste läroböckerna korresponderar väl med den stora mångfald som 

finns i dagens svenska samhälle.    

       

 

Nyckelord: Abrahamitiska religioner, Diskursanalys, Läroböcker, Läroplaner, explicita och 

implicita värderingar. 
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1. Inledning 

År 2011 kom den nya läroplanen för grundskolan. Den nya läroplanen kritiserades hårt, bland 

annat på grund av att de fem världsreligionerna enligt Skolverket skulle komma att behandlas 

lika i ämnet religionskunskap. Regeringen beslutade dock att låta kristendomen behålla sin 

särställning inom ämnet. Enligt Jan Björklund har kristendomen påverkat vårt land mycket 

mer än de andra religionerna och är en del av vårt kulturarv (Dagens Nyheter 2010). 

Genom att särställa kristendomen på detta sätt menar Löfstedt (2012s. 11) att konsekvenserna 

resulterar i konstruerade skillnader mellan ”de andra” som alla andra religionerna och ”vi” 

som kristna inom religionsundervisningen. 

   Enligt Olivestam (2006, s. 9) är ämnet religionskunskap det mest ifrågasatta och det ämne 

som förändrats mest inom skolan. Detta har resulterat i att pedagoger ständigt behövt varit 

beredda på förändringar inom invanda metoder (Olivestam 2006, s. 5).  

   Dagens Sverige består av ett mångkulturellt samhälle. Enligt Weisse (2007, s. 9) antog 

många av länderna i Europa att en ökande sekularisering skulle resultera i att religionen 

gradvis skulle lämna det offentliga rummet. Dock har religionen istället under det senaste 

decenniet återvänt i den offentliga debatten. Även om Sverige i stor utsträckning är ett 

sekulariserat land har vi idag många invånare med bakgrund från andra länder och kulturer. I 

många andra länder har religionen ett större inflytande i samhället och religionen betyder för 

somliga mer än för andra. Detta innebär att lärare möter många olika religioner i klassrummet 

och det är viktigt att ha förståelse för alla individer och låta de utöva sina trosuppfattningar. 

Religionsfriheten är en viktig del i de fri- och rättigheter som vårt samhälle bygger på och vi 

har alla ett ansvar att värna om dessa grundläggande principer. Av dessa anledningar anser vi 

att som lärare ska vi kunna förmedla en rättvis bild av de religioner som berörs i läroplanen. 

För att kunna göra detta menar vi att det är viktigt att analysera läroböckerna för att på så sätt 

kunna motverka fördomar och vidga förståelsen för religionens betydelse över människors liv.  

   Det som lärare lär ut uppfattas som en objektiv sanning hos eleverna och det är därför av 

största vikt att den bild som förmedlas ligger så nära verkligheten som möjligt. Det är 

intressant att se hur läroböcker inom ämnet religionskunskap har förändrats över tid och 

därför har vi även valt att se över läroplanerna som vardera av läroböckerna är utformade 

utifrån. Vi har anpassat denna studie till de lägre årskurserna då det är mest relevant för oss 

som studerar grundlärarprogrammet förskoleklass till årskurs tre men också på grund av att 

den tidigare forskning som finns inom området mestadels är fokuserad på högre årskurser.  
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2. Bakgrund 

2.1 Lärobokens historia 

När användningen av det skrivna språket började utbredas var det främst till för räkenskaper, 

historieskildring, instiftande av lagar eller för att beskriva någon särskilt berömd person. 

Senare började även skrivna bibliska texter kopieras i större skalor. I och med genombrottet 

av boktryckarkonsten skapades en möjlighet att massproducera skrivna texter och det uppstod 

så småningom en marknad för böcker och tidningar. Information lagrades och förmedlades till 

mycket fler människor än innan (Danielsson & Selander 2014, s. 21).  

   Det skrivna ordet påverkade även kunskapsinlärningen då den som kunde komma ihåg flest 

skrivna texter till stor grad blev den som hade störst kunskap. Därför fick den tryckta texten 

en stor roll gällande inlärning när den allmänna skolan infördes i slutet av 1800-talet. Därför 

präglades läroböckerna länge av mycket verbaltext och endast ett fåtal illustrationer för att 

understryka texten. Under 1960-talet ändrades detta förhållande mellan bild och text en del då 

illustrationen fick spela en större roll i de berättande delarna medan texten var koncentrerad 

till mer ren fakta (Danielsson & Selander 2014, s. 21). Nutidens utvecklingar har lett till att 

det i dagens skolverksamhet även används läroböcker i digitaliserad form.  

   Läroböcker är ett redskap inom undervisningen i skolan och fungerar som informationskälla 

men även som en minnesbank för kunskap och kommunikation. Läroböckerna ska förmedla 

den fakta som anses vara grundläggande, saklig och viktig för vår sociala och kulturella 

kommunikation. Läsning av en lärobok ska ge läsaren kunskap efter att ha bearbetat den lästa 

informationen och möjlighet att sätta den i ett sammanhang (Selander 2003, s. 184–185). 

   Enligt Holmén (2006, s. 25) finns det olika faktorer som spelar in om vad som slutligen 

kommer att publiceras i läroböckerna. För det första kan den fakta i läroböckerna komma från 

forskning inom ämnet, detta innebär att forskare har valt ut vilken information som kommer 

att föras in i läroböckerna. Faktaurvalet kan ge en varierande syn av en företeelse på grund av 

den enorma informationsmängd som väljs bort. Det är författarna som väljer vilken fakta de 

vill skriva, vilket kan resultera i att utformningen av läroböckerna påverkas av författarnas 

egna personliga åsikter. Utöver författarna påverkar även förlaget innehållet genom att det är 

förlaget som väljer vilka författare som kommer att komma att anställas och hur läromedlet 

slutgiltigt är utformat när det ska ges ut. Författarna kan därmed inte utforma läroböckerna 

fullt efter eget tycke då det finns begränsande faktorer. Selander (2003, s. 200) menar att idag 

har lärobokens status till viss del förändrats på grund av att läroböcker framförallt författas av 
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lärare istället för forskare. Även om innehållet då framförs ur en lärares perspektiv är detta 

inte nödvändigtvis en kvalitetshöjning. Detta leder till att författarna inte samma utsträckning 

använder sig av de förklaringsmodeller, synvinklar eller argument som fackfolk inom det 

aktuella området.    

   Fram till 1983 hade staten möjlighet att i förväg granska läromedel i de samhällsorienterade 

ämnena. Därefter kunde staten endast ge ett omdöme men inte underkänna ett specifikt 

läromedel. Efter 1991, då Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation 

lades ned, hade Skolverket möjlighet att granska läromedel, dock enbart i efterhand. Numera 

granskar ingen statlig myndighet läromedlen utan ansvaret för kvalitetssäkring ligger hos 

lärarna (Skolverket, 2015b). 

   Många av de läroböcker som förekommer inom skolväsendet har genom forskning visat på 

att dessa är anpassade utifrån Skolverkets kursmål (Wickström 2011, s. 157–158). Enligt 

Wickström (2011, s. 158) är det dock kontrollbrist i Sverige på de läroböcker som används i 

undervisningssyfte. Enligt Holmén (2006, s. 25) är läroböckerna producerade för att säljas på 

marknaden, vilket innebär att innehållet behöver falla köparna i smaken. Detta leder till att 

författarens bild av omvärlden behöver överensstämma med lärarnas åsikt när det kommer till 

lämplighet för eleverna samt att personliga värderingar hos både lärare, elever och föräldrar 

har betydelse för valet av lärobok. Dock visar undersökningar att lärarnas val av läroböcker 

påverkas av ekonomiska skäl vilket innebär att lärarna väljer det material som finns 

tillgängligt på skolan. Det kan i praktiken leda till att lärarna inte har kontroll över vilket 

undervisningsmaterial som finns att tillgå och därmed används i skolverksamheten 

(Wickström 2011, s. 158).  

   Slutligen påverkar samhällsklimatet vad som kommer att publiceras i läroböckerna. Vad 

som är viktigt att lyftas inom läroböckerna förmedlas av bland annat av media (Holmén 2006, 

s. 26). Ett exempel kan vara att samhället kräver ett större fokus på hur genusförhållanden 

behandlas i läroböckerna. 

2.2 Historisk perspektiv om religionskunskap som skolämne 

År 1686 befallde präster att husbönder och föräldrar skulle lära tjänstefolk och barn att läsa 

samt att kunna huvudstyckena i lilla katekesen. För att prästerna skulle ha kontroll på att barn 

och tjänstefolk lärde sig detta hölls det husförhör av dem. Under denna tid var detta en allmän 

skolplikt och det var lagstadgat att varje medborgare skulle vara delaktig i 

kristendomsundervisningen. När den allmänna skolplikten infördes år 1842 tog staten över en 
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del av initiativet från kyrkan gällande folkundervisningen, vilket bland annat ledde till att lilla 

katekesen så småningom försvann som en del av skolundervisningen (Hartman 2011, s. 25-

27). Under 1800-talet fick läroböckerna en större roll inom undervisningen (Selander 2003, s. 

196). Dock var det först i slutet av 1800-talet när skolan tog sin fasta form som läroboken för 

massutbildning producerades (Selander 2003, s. 199). Efter påtryckningar från radikaler 1919 

begränsades kristendomsundervisningen och det ledde till att kyrkans inflytande över den 

dåvarande folkskolan minskade (Edgren 2015, s. 122).  

   Redan år 1950 beslutar Sveriges riksdag om införandet av en nioårig grundskola. Det skulle 

dock dröja fram tills år 1960 innan den infördes. Den allmänna grundskolan i Sverige infördes 

genom en omröstning där riksdagen godkände regeringens förslag utan att ta hänsyn till 

kritiken och protesterna från bland annat Skolöverstyrelsen (Edgren, 2015, s. 124).  

   År 1951 infördes den nya lagen om religionsfrihet och därefter skulle en mångkulturell 

riktning i Sverige ta form. Enligt Olivestam (2006, s. 12) har religionskunskap av tradition 

varit en angelägenhet för kyrkan. Kristendomsämnet har haft en särställning inom den 

svenska skolan fram tills läroplanerna 1962 samt 1969. Enligt Härenstam (2000 s. 150) 

uppstod en hård debatt angående kristendomsundervisningen i skolan när Läroplan för 

grundskolan 1962 infördes. De radikala i samhället krävde att ämnet skulle avskaffas, 

eftersom de ansåg att skolan inte borde syssla med kristen indoktrinering. Det fanns dock 

starka intressen som ville bevara kristendomen. En namninsamling för ämnets framtida 

existens genomfördes år 1963. Namninsamlingen fick två miljoner underskrifter och ämnet 

kom att fortsätta bevaras (Olivestam 2006, s. 13; Hartman 2011, s. 32). Detta resulterade i 

kompromissen med en konfessionslös kristendomsundervisning där undervisningen skulle 

vara objektiv och saklig (Härenstam 2000, s. 150).  

   Under 1960-talet pågick ett arbete som resulterade i att religionskunskap utformades som ett 

orienteringsämne inom de samhällsvetenskapliga ämnena i och med läroplanen från 1969 

(Olivestam 2006, s. 16). Här betonades vidsynthet samt objektivitet och undervisningen 

fokuseras återigen till kravet på saklighet. Läroplanen öppnar även upp för möjligheten att 

undervisa icke-kristna religioner redan på lågstadiet (Härenstam 2000, s. 150–151; Hartman 

2011, s. 30). När läroplanen för grundskolan 1980 kom betonades kraven på saklighet och 

allsidighet ytterligare och var begrepp som kunde krävas av både lärare, undervisning och 

läromedel för att kunna uppfylla objektivitetskravet. Det fokuserades på elevernas livsfrågor 

och att religionerna skulle kunna ge sina svar på dessa frågor. Eleverna skulle få bilda en egen 

etisk uppfattning men samtidigt ha tolerans och respekt för andras. Religionskunskapen 
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öppnade upp en möjlighet att istället för att endast lära sig om religionerna, även att få lära sig 

av dem (Härenstam 2000, s. 153). Läroplanen från 1994 betonar även den saklighet och 

allsidighet gällande undervisningen om religioner och livsåskådningar. Eleverna skulle själva 

få reflektera över etiska dilemman och existentiella frågor. Främjandet av tolerans gentemot 

människor med andra trosuppfattningar är viktigt. Religionerna skulle studeras ur ett 

jämförande perspektiv för att eleverna skulle kunna lära från dem snarare än bara om dem 

(Härenstam 2000, s. 55). Läroplanen som kom 2011 pekade på att kunskap om olika 

religioner och livsåskådningar är viktiga i dagens samhälle som är särskilt präglat av 

mångfald. Utöver att ge möjlighet till reflektion kring egna livsfrågor och ska undervisningen 

även belysa hur religionsutövning kan komma till uttryck på olika sätt och hur olika 

livsåskådningar ser till olika samhällsfrågor. 

   Under de senaste decennierna har Sveriges befolkningssammansättning förändrats och i 

slutet av 1990-talet blev Sveriges samhälle allt mer mångkulturellt. Detta innebar att Sverige 

blev ett land där normer och invandring kom att bli ett bestående inslag i samhället. För 

skolans del har det medfört nya krav och förväntningar och detta har resulterat i ett stort 

ansvar för lärare att motverka bland annat fördomsfulla attityder (Skolverket 2010, s. 19).  

  Enligt Skolverket (2010, s. 21–22) ger skolan och förskolan fortfarande uttryck för en 

homogeniserad normaliseringspraktik där ”vi och de” skapas och fokus läggs på att fostra och 

förändra ”dem”. Ett problem är att de goda intentionerna i styrdokumenten och de politiska 

dokumenten blir svåra att applicera och förverkliga i praktiken. 

   I massmedia blandas politiska händelser med religion, vilket kan i diskussioner bli 

konflikter och ibland kan denna propaganda i media få drag av främlingsfientlighet och 

rasism (Skolverket 2015a).  

   En av de få platser där barn får diskutera religion är under 

religionskunskapsundervisningen. Dock är detta ett inte så stort intresse hos barn, då många är 

påverkade av en relativ stereotypisk uppfattning om religion. Lärare ska ge ut utrymme för 

livsfrågor som är elevnära, dock kan det skapa ett dilemma för läraren då undervisningen kan 

förstärka fördomar (Skolverket, 2016). Läroböckernas innehåll är det som framförallt ligger 

till grund för den undervisning som förmedlas till eleverna och är därför det som ska anses 

vara den objektiva sanningen. Det är därför intressant att se hur innehållet i läroböcker inom 

ämnet religionskunskap, som är skrivna under olika decennier, förändrats och hur de skiljer 

sig från varandra.  
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3. Litteraturöversikt 

Inom religionskunskapsämnet har ett flertal läromedelsanalyser gjorts. Främst har studier av 

läromedel gjorts inom enstaka religioner, exempelvis islam eller buddhism. Dock har de 

abrahamitiska religionerna inte tillsammans stått i fokus där en jämförelse har skett inom 

religionskunskapsämnet. Främst har läromedelsanalyser inom religionskunskapsämnet skett 

inom läromedel för gymnasieskolan. Därför är denna studie aktuell då 

religionskunskapsämnet här kommer att behandlas i förhållande till de yngre årskurserna samt 

de fyra senaste läroplanerna. Denna studie representerar religionskunskapsämnet på ett sätt 

som tidigare inte har gjorts, nämligen för årskurserna ett till tre. Inom religionskunskapsämnet 

har inte läroböcker skrivna i enlighet med Lpo94 samt läroböcker skrivna i enlighet med 

Lgr11 analyserats med en tydlig jämförelse. Begreppet abrahamitiska religioner kommer att 

behandlas under rubriken teoretiska utgångspunkter. 

   Den forskning som kommer att presenteras under tidigare forskning består främst av 

läroboksanalyser inom religionskunskapsämnet, dessa läroboksanalyser behandlar alltifrån 

islam till buddhism och etniska religioner. Det presenteras utöver detta även läroboksanalyser 

som inte direkt är kopplade till religionskunskapsämnet. Dessa är omnämnda för att ge en 

övergripande bild över hur varierande en läroboksanalys kan vara. Dessa visar även på hur 

samhällsförhållandena kan komma att påverka innehållet av en lärobok samt hur innehållet 

kan komma att förändras över både en kortare och längre tidsperiod.  

3.1 Tidigare forskning 

Inom religionskunskapsämnet har det tidigare gjorts ett antal läromedelanalyser. Kjell 

Härenstam (1993) gjorde en kvalitativ analys, Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i 

läroböcker i religionskunskap, där han undersöker bilden av islam i läroböcker från 1962 till 

1980 i grundskolan och gymnasiet, genom historien. Bland annat jämförde Härenstam 

läroböcker i förhållande till läroplanerna och har analyserat tre olika kategorier i 

läroböckerna, vilka var Gud, Jihad och kvinnor/familjekonstellationen (Härenstam 1993, s. 1). 

Härenstam kom fram till resultatet att det finns klara skillnader mellan böckerna från de olika 

läroplansperioderna samt att muslimer framställs som ”de andra” mot ”vi” i västvärlden, att 

de är annorlunda från oss. Härenstam hävdar att det finns skillnader på de tidigare och senare 

textböckerna. En skillnad är att det är mer information om islam i läroböckerna för lägre 

åldrar. Han påstår även att informationen i de äldre textböckerna är väldigt koncentrerad 

(Härenstam 1993, s. 290). 
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   Kjell Härenstam gjorde även en granskning på uppdrag av Skolverket, där han granskade 

hur religion och trosuppfattning framställts i ett urval läroböcker. Härenstam (2006) 

granskade läroböckerna utifrån religionsperspektivet, där analysen baseras på i vilken mån 

läroböckerna följer respektive läroplan samt ämnenas kursplaner för grundskolan (Lpo94) 

samt gymnasieskolan (Lpf94). Granskningen kom att begränsa sig till världsreligionerna 

islam och hinduism. En av Härenstams (2006) generella slutsatser i undersökningen var att 

bilden av islam har ”förbättrats” i läroböckerna inom religionskunskap medan det inte går att 

se samma förändring i läroböckerna för hinduismen. I de undersökta 

religionskunskapsläroböckerna är bilden av islam relativt samstämmig med läroplanernas 

centrala värderingar, när det kommer till bilden av hinduismen är samstämmigheten mindre. 

Härenstam analyserade även läroböcker inom historia samt samhällskunskap men de hade 

mindre anknytning till islam och hinduismen.  

   I sin bok, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap, 

skriver Kjell Härenstam (2000) om hur den tibetanska buddhismen presenteras inom skolans 

läromedel. I sin undersökning studerar Härenstam läroböcker från 1960 till 1990 med fokus 

på högstadium samt gymnasieskolan. En av utgångspunkterna är att se hur ett område med en 

mindre täckning presenteras i läromedel. Ett av Härenstams resultat är att den tibetanska 

buddismen inte får en stor plats i läroböckerna. Slutsatser som Härenstam kommer fram till är 

att en förändring inom läroböckerna har skett över tid. I de tidigare läroböckerna låg fokus 

mer på religiös praxis medan detta har minskat i de senare skrivna läroböckerna. Utöver detta 

ger bland annat de nyskrivna läroböckerna eleverna en mer andlig utveckling som även 

kursplanerna föreskriver.  

   Holmén (2006) gjorde en läroboksanalys där han undersökte hur Sovjetunionen och USA 

skildrats i norska, svenska samt finländska läroböcker, och om de kommit att påverkas av de 

tre småstaternas olika utrikespolitiska vägval under kalla kriget. Ett av resultaten Holmén kom 

fram till under studien var att läroböckerna har påverkats av de utrikespolitiska förhållandena 

som rådde. Exempelvis var tydligheten störst inom de finländska läroböckerna, vilket kan ses 

på grund av en strävan från Finland till att få förtroende av Sovjetunionen. Den svenska 

lärobokens förändring hänger samman med den svenska neutralitetspolitiken medan 

utrikespolitiken påverkade de norska läroböckerna relativt lite. Holméns läroboksanalys var 

relativt stor i omfånget, då analysen var av cirka 126 läroböcker. Även om denna analys inte 

berör ämnet religionskunskap valde vi att ta del av studien då den utgör ett bra ett exempel på 

en läroboksanalys samt belyser hur utformandet av en lärobok kan komma att påverkas av det 
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rådande samhällsklimatet.  

   Johan Wickström (2008) utförde en läromedelsanalys med syftet att bidra till 

historiebruksforskningen. Detta genom att diskutera framställningar i den svenska folkskolans 

pedagogiska texter före folkskolestadgan år 1842 till år 1919, det nordiska forntidens 

samhälle samt religion. Wickström undersökte utöver detta hur ett analytiskt mytbegrepp kan 

inom pedagogiska texter användas för att studera ideologiska uttryck. Det analytiska 

mytbegreppet, skolboksmyter används genom avhandlingen. Den religionshistoriska ansatsen 

består av berättelser om hur bland annat forntida religiösa förhållanden inom folkskolans 

pedagogiska texter kan studeras och tolkas (Wickström 2008, s. 8). Wickströms studie utgår 

från ett religionshistoriskt forskningsperspektiv där mytbegreppet används analytiskt. Studien 

analyserar skolboksmyter från bland annat perioden fram till år 1868 och sedan perioden 1868 

till år 1919. Ett av resultaten Wickström kom fram till var att de forntida religionerna kunde 

knytas till etniska grupper. Det var endast de svenska förfäderna som kopplades till att ha 

utövat forntida religioner. I de yngre skolboksmyterna knyts den forntida religionen samman 

till samtidens svenskar. Inom vissa myter tolkades övergången till kristendomen inom ramen 

för kristen frälsningshistorik, vilket värderades positivt. Dock upplevs övergången som 

negativ när det kommer till bland annat politiska uttalanden om katolicismen. I resultatet över 

de senare analyserade pedagogiska texterna sker framställningarna av forntidens religioner 

efter en etnisk princip. Som nämnts är det enbart svenska förfäder som relateras till de 

forntida religionerna, resterande osynliggörs. Två nya mytbegrepp växer fram, kulturhistorisk 

skolboksmyt samt naturmytologisk myt. Efterhand försvinner civilisationseuhemerism och 

ersätts av specifika religionsbeteckningar. Enligt Wickström framställs kristendomens folk 

som kulturbringare, dock är det nästan enbart religion hos etniska kategorier som skildras i 

avhandlingen. 

   Olov Dahlin (2006) undersökte hur etniska religioner framställs inom de svenska 

läromedlen. Undersökningen bestod av läromedel för grundskolans högstadium samt 

gymnasieskolan och omfattar 21 läroböcker från början av 1970-talet till helt nyutkomna 

böcker (Dahlin 2006, s. 39). Dahlin har bland annat undersökt textutrymmet för denna typ av 

religioner, om de överhuvudtaget tas upp i läromedlen och i så fall hur religionerna redogörs 

och vilken plats de får. Ett av resultaten som Dahlin (2006, s. 52) kom fram till var att inom 

vissa läroböcker var de etniska religionerna inte alls representerade och i en del böcker har de 

behandlats rätt missgynnande medan inom andra läroböcker får de etniska religionerna en 

tillfredställande större plats. Dalin menar på att vissa böcker använder sig av olika exempel på 
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ett bra sätt, dock är vissa författare tanklösa i sitt sätt att presentera samt välja exempel till 

materialet. Då tenderar resultatet att hamna inom exotism. Slutligen anser Dahlin (2006, s. 53) 

att könsmedvetenheten bör komma fram i en högre grad då han inte sett att det blivit mer 

fokus på genusperspektivet under de 30 år som passerat. 

   Inom media är vissa religioner mer eller mindre omtalade. Islam är ett exempel som inom 

media ofta får stå som en symbol för kvinnoförtryck, fanatism samt irrationellt våld. 

Nyheterna lyfter antingen fram mindre eller extrema grupperingar som kommer att komma att 

få att representera islam, en egentligen mångfacetterad religion med många riktningar 

(Härenstam 1993, s. 43). 

   Enligt Wickström (2011, s. 157) pågår en diskussion angående lärarens val av texter samt 

hur de används. Wickström skriver om hur lärobokstexter bör väljas och de kan användas på 

bäst sätt. Genom att bland annat reflektera kring, värdera, tolka, analysera samt hantera texter 

på ett konstruktivt sätt uppnås didaktisk textkompetens, om detta sker i relation till bland 

annat undervisningens mål och uppdrag. Undervisningens mål innefattar undervisningens 

samhälleliga intentioner som beskrivs i styrdokument. Genom att använda sig av didaktisk 

textkompetens kan lärare komma att motverka traditionella användningar av text samt anpassa 

textbruket till konkreta mål (Wickström 2008). 

  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer centrala begrepp att förklaras och klargöras. Dessa begrepp kommer 

att användas i förhållande till de forskningsfrågor som behandlas. Begreppen kommer att 

utgöra uppsatsens teoretiska utgångspunkter och bli tydligare och mer konkreta för läsaren. 

3.2.1 Makt och normer 

En av Foucaults centrala insikter i sin forskning var att makt och kunskap var orubbligt 

sammanflätade. Foucault menade att genom att skaffa sig kunskap fick man också makt. 

Dessa två går hand i hand med varandra. Detta innebär vidare att om vi vill förstå makten 

måste vi också förstå hur nya kunskapsregimer uppstår och att med nya regimer skapas också 

nya typer av makter. Makt och kunskap utnyttjas för att disciplinera oss och gör oss till 

kontrollerbara subjekt (Börjesson & Rehn 2009, s. 46–47). Kunskapen hänger ihop med 

språket och informationen, vilket blir centralt i denna studie. Språket är väldigt laddat med 

sociala kategorier – Ibland står det explicita (uttalade) ord och ibland får en läsa mellan 

raderna för att förstå (implicit). Språkets makt är ett sätt för oss att förmedla verkligheten med 
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interaktion med andra, å andra sidan kan nya formuleringar och kombinationer av 

verkligheten skapas genom språk (Börjesson & Rehn 2009, s. 86). Samtalandet och språket 

har närmast blivit en normalitet i samhället (Börjesson & Rehn 2009, s. 93). Ser vi till 

normalitet i samhället kan vi fråga oss vad dessa läroböcker skapar för normalitet inom ämnet 

religionskunskap i skolan. Här ser vi normer i skolan på ett teoretiskt och empiriskt sätt, 

skolan ses som ett normskapande område där människor möts och normskapande sker överallt 

(Martinsson & Reimers 2014, s. 9). Normer skapar skillnader, som exempelvis, när ”svenska” 

företeelser blir till, exkluderas det som inte ses som svenskt, det tillskrivs istället som något 

”de andra” gör. Människor som tillskrivs olika bakgrund eller rasifieras förs isär medan 

människor som tillskrivs samma etnicitet förs samman oavsett ålder, klass eller kön 

(Martinsson & Reimers 2014, s.20). I denna studie blir normativitet och normalisering ett 

viktigt begrepp då det handlar om hur skolan konstrueras med andra föränderliga faktorer som 

bland annat politiska initiativ, föräldrar, handlingar, styrdokument och bokförlag och hur 

dessa gör något med skolans innehåll samt hur lärare och elever förväntas agera till innehållet 

(Martinsson & Reimers 2014, 191). Detta kopplas vidare till de fyra stegen, som det kan läsas 

mer om i studiens metoddiskussion och analys.  

   I undervisningen är det läraren som har makten att välja vilken information som ska läras ut 

till eleverna. Eftersom läroböckerna som används i skolverksamheten utgör en stor del av den 

totala mängd läromedel som brukas kan således deras innehåll vara av stor vikt för 

undervisningskvaliteten. Läroböckernas innehåll ska återspegla de mål och kunskapskrav som 

den aktuella läroplanen fastställer, därigenom påverkar skolverket undervisningen. 

3.2.2 Värderingar 

Enligt Danielsson & Selander (2014, s. 42) kan verktyg behövas för lärare att hitta potentiella 

svårigheter i multimodala texter som ska användas tillsammans med elever. Författarna har 

tagit fram en modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. Bland annat belyser 

modellen textens övergripande struktur och iscensättning, anslag och sekvensering och 

tematisk orientering, samt vad de olika semiotiska resurserna erbjuder samspelet mellan 

texternas delar. Modellen analyserar även textens verbala bildspråk, som analogier och 

metaforer men också explicita och implicita värderingar (Danielsson & Selander 2014, s. 42). 

Dessa två olika slags värderingar kommer att fördjupas och analyseras i denna uppsats. Ur ett 

didaktiskt perspektiv kan lärare och elever tillsammans samtala om vilka värderingar som är 

uttalat respektive underförstått i en text samt diskutera vi och de-perspektiv eller diskutera 
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aspekter som rätt och fel (Danielsson & Selander 2014, s. 43).  

   Folkeryd (2016) har också tagit fram en mall för hur lärare kan granska och analysera texter 

utifrån olika bedömningsverktyg för läs-, skriv- och talutveckling. I Folkeryds kapitel 

förklaras olika metoder för att analysera och bedöma texter och fokus ligger på fyra olika 

språkliga dimensioner (Folkeryd 2016, s. 1).  

   De första tre dimensionerna handlar om att observera och analysera textens innehåll, textens 

makrostruktur och textens mikrostruktur. Den sista dimensionen handlar om att analysera 

textens deltagaraktivitet genom att undersöka vad det är i texten som fångar läsarens 

uppmärksamhet och hur texten förhåller sig till läsaren. Folkeryd återger Martin och Whites 

(2005) modell, appraisalsystemet som används för att analysera texters värderingar, attityder 

och andra värderande uttryck. Alla uttryck värderas utifrån hur de fungerar i textens innehåll 

och hur de kan uppfattas på olika sätt. Uttrycken kan vara synliggjorda explicit, vilket 

innefattar de värderingar som står uttalat i texten eller så kan texter bestå av implicita 

värderingar som innebär att värderingar och uttryck är underförstådda i texten. Uttrycken kan 

även graderas, vilket innebär att värderingarna kan skruvas upp eller ner, exempelvis kan det 

stå i texter, väldigt duktig eller det var ganska tråkigt (Folkeryd 2016, s. 10–11). Dessa 

värderingar påverkar hur vi uppfattar innehållet i texten och särskilt när det gäller ett ämne 

som religionskunskap är det viktigt att tänka på hur en värdering kan inverka på läsarens 

uppfattning om religionen i fråga. 

3.2.3 Förhållandet mellan läroböcker och skolans styrdokument  

En av studiens teoretiska utgångspunkter berör förhållandet mellan lärobok och styrdokument, 

i detta fall läroplaner. Läroböcker och läroplaner formas i olika arenor. Läroplaner är politiska 

medel som utformas för att skolan ska veta hur kunskapsförmedling ska behandlas inom 

verksamheten, medan läroböcker utvecklas utanför politiken men måste ändå försöka 

balansera allas intressen i skrivandet, allt från forskning i pedagogik till gällande samhällssyn 

(Skolverket, 2015c). Syftet med läroböcker är att de ska förmedla kunskap till elever och 

hjälpa de att uppnå betygskriterierna i skolan. Detta blir förhållandet mellan läroböcker och 

styrdokumenten. Även om de utformas i olika arenor följer ofta förlaget som skriver 

läroböckerna styrdokumenten då de formulerar vad som ses som kunskap i skolan. Läroboken 

blir en sorts kunskapsförmedling. 

   Enligt Skolverket (2015c) är en av de bidragande faktorerna till att läroböckerna i skolan 

inte överensstämmer med kursplanerna att materialet inte är uppdaterade medan läroplanerna 

följs i högre grad av de nyskrivna läromedlen. På grund av att läroböckerna inte omarbetas i 
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samma takt som förändringarna sker i läroplanerna har kritik vuxit fram, de nya upplagorna är 

för lika de äldre läromedlen.  

3.2.4 Läroböcker 

En annan av studiens teoretiska utgångspunkter berör läroböcker. En lärobok kan definieras 

som en bok som i undervisningen används kontinuerligt och där innehållet består av 

väsentliga delar av det stoff som ska läras (Holmén 2006, s. 23). Enligt Holmén tyder det på 

att läroböcker, enskilt är den viktigaste faktorn när det kommer till utformningen av 

undervisningstillfällen. Pedagogiska texter är enligt Wickström (2008, s. 15) manifesta källor 

vilket innebär att det är materiellt bevarat och behöver därav inte skapas av forskaren via 

intervjuer eller observationer. Texterna har använts i den direkta undervisningssituationen till 

skillnad från styrdokument, exempelvis läroplaner (Wickström 2008, s. 15). 

3.2.5 Abrahamitiska religioner 

Begreppet abrahamitiska religioner är centralt i vår studie. Detta begrepp inkluderar 

judendomen, kristendomen samt islam. Både islam och kristendomen har rötter i judendomen 

vilken är den äldsta av dessa tre religioner (Rosenblad & Rosenblad 2013, s. 5). Före de tre 

religionerna skapades levde patriarken Abraham och berättelsen om hans liv samt andliga 

föredöme går att återfinna i både Första Mosebok, Nya testamentet samt Koranen vilket 

innebär att Abraham är accepterad inom de tre religionerna som stamfadern (Rosenblad & 

Rosenblad 2013, s. 5). De tre religionerna enas i det gemensamma ursprunget och inom dem 

går flera likheter att finna (Rosenblad & Rosenblad 2013, s. 6, 8). En annan benämning av de 

abrahamitiska religionerna är Abrahams barn, vilket är ett förhållningssätt inom 

religionskunskapsundervisningen att arbeta med temat och titeln syftar till hur religionerna 

grundar sig i det gemensamma ursprunget från patriarken Abraham (Liljefors Persson 2011, s. 

187). Abrahams barn är ett didaktiskt arbetssätt som är utformat av bland annat Dorothea 

Rosenblad och Fanny Rosenblad (Liljefors Persson 2011, s. 187–188).  

3.2.6 Diskursbegreppet och hermeneutik 

Enligt Bolander och Fejes (2015, s. 96) betyder begreppet diskurs ett bestämt sätt att samtala 

om saker på samtidigt som relationer skapas mellan olika subjekt och objekt. På vardagligt 

talspråk betyder begreppet diskussion samt samtal och kan i olika sammanhang beteckna en 

helhet av bland annat uttryck eller sammanhängande begrepp, exempelvis, den religiösa 

diskursen (Nationalencyklopedin 2016-11-14). Bergström och Boréus (2012, s. 23) menar på 

att begreppet diskurs även kan syfta till en typ av social praktik där språkanvändning eller 
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andra tecken som är förknippad med språk är relevanta. Begreppet definieras även som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå vår värld och omgivning. Diskurs har varit ett aktuellt ord 

inom vetenskapliga texter och debatter under de senaste tio åren (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 7). Diskurser är konstruerade språkliga mönster som är under ständig 

konstruktion och är ett resultat av kollektiva sociala processer, dock sker den diskursiva 

förändringen långsamt och kan därför göra att diskurser anses vara självklara och fasta 

(Winther Jørgensen & Phillips 200, s. 12).  

   Betydelsen av hermeneutik är läran om tolkning. Hermeneutik används inom bland annat 

teologin. Hermeneutiken skapar möjligheten att tolka en text och kan uppfattas innehålla 

regler vilket resulterar i att texten tolkas på bästa möjliga sätt (Nationalencyklopedin 2016-12-

26). Gadamer (1988, s. 59) hävdar att innebörden av hermeneutiken är bland annat 

tolkningens teori.  Enligt Westlund (2009, s. 62) handlar hermeneutik om tolkning, förmedla 

samt förståelse. Hermeneutiken är lämplig då informanterna bland annat ska ges ett större 

utrymme att välja vad de själva vill skriva om.  

   Det finns tre inriktningar inom hermeneutik, genom att rikta frågan, ”Vad riktas förståelsen 

mot?” (From & Holmgren 2000, s. 220). Av dessa tre inriktningar är den filosofiska 

hermeneutiken i centrum. Med det menas förståelsen av text mot textens sak, det texten 

handlar om eller den värld texten öppna (Gadamer 1997, s. 126–127).  

   Genom att den filosofiska hermeneutiken innebär att den mänskliga tillvaron är både central 

och karaktäriseras av den inkastade människan i världen, den värld som redan är och alltid 

redan varit där, gör den inget anspråk på en allmängiltig metodologi inom 

humanvetenskaperna. Det är en omöjlighet för ett naket objekt att finnas utan värld, vilket 

innebär att värld och människa inte är separerbara. Det gäller på motsvarande sätt att ett 

isolerat jag inte kan existera utan andra, då världen är befolkad av andra i världen människan 

blivit inkastad i. Människan är inkastad i bland annat en kultur, gemenskap samt ett språk 

vilket existerade innan människan samt människan även ärver (From & Holmgren 2000, s. 

221).  

   Att tänka på är att inte finns en direkt arbetsgång gällande hermeneutiken. Detta grundar sig 

i att forskarna har olika förförståelse samt ingångar vilka de kan välja olika angreppssätt för 

att tolka det empiriska materialet (Westlund 2009, s. 70–71). 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom 

och islam) framställs i fyra svenska läroböcker för årskurs ett till tre mellan åren 1975-2013. 

4.2 Forskningsfrågor 

1. Hur mycket plats får de olika religionerna i läroböckerna? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det i framställningen av de olika religionerna? 

3. Hur relateras religionerna i förhållande till varandra i läroböckerna samt respektive 

läroplan? 

 

5. Metod 

5.1 Diskursanalys 

Begreppet diskurs förknippas med diskursanalys och har olika definitioner, vilket påverkar 

hur diskursanalys som analysverktyg används (Bergström &Boréus 2012, s. 355). 

   Enligt Bolander och Fejes (2015, s. 90) hjälper diskursanalysen individen att förstå språkets 

roll och hur vi själva skapar vår verklighet. Genom denna analysmetod kan texter 

dekonstrueras och metoden kan visa hur texter både utesluter samt innesluter utan att läsaren 

är medveten om detta. När det kommer till intresset över vilka sanningar som är normala 

respektive onormala, vad som osynliggörs samt tas förgivet, hur de genom olika företeelser 

beskrivs i tal och text är diskursanalysen en bra metodansats att använda sig utav (Bolander & 

Fejes 2015, s. 90). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) är diskursanalys ett sätt 

att analysera de mönster som ett språk är strukturerat i, som våra yttranden följer genom vårt 

agerande inom olika sociala domäner. Teori samt metod är sammanlänkade, där de 

grundläggande filosofiska utgångspunkterna behöver accepteras för att diskursanalys ska 

kunna användas som en metod inom empiriska undersökningar (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 10). Diskursanalys är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 11) endast ett av 

flera socialkonstruktionistiska angreppssätt.  

   Enligt Bergström och Boréus (2012, s. 354) kan diskursanalys betraktas som en vetenskaps- 

och samhällsteori samt en metod, genom att analysera texter. Diskursanalysen är ett viktigt 

instrument enligt Bolander och Fejes (2015, s. 92) då det skakar om det som människan i sitt 

vardagliga samt yrkesliv tar för givet. Analysen visar förståelse över hur världen formas på 



19 
 
 

olika sätt av språket. Detta genom hur ordet talas om, i de sammanhang ordet sägs skapar i sin 

tur olika verkligheter för vad något är, vilket kan leda till vem som anses vara bra samt dålig. 

Diskursanalysen synliggör både språkets formgivande och skapande kraft (Bolander & Fejes 

2015, s. 92). 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden grundar sig i Bolander och Fejes (2015) diskursanalytiska metodansats som 

presenteras i Handbok i kvalitativ analys. Analysen är inspirerad av Foucaults (1972) 

diskursdefinition, ”praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om”. 

Spridningen i diskursen genomsyras av maktrelationer som skapas mellan de som talar och på 

vilket sätt de talar. Med makt menas här en ständigt närvarande stämning som positionerar 

olika subjekt och relationerna dem sinsemellan (Foucault 1980). 

   Följande steg ska hjälpa oss att svara på forskningsfrågorna. Första steget av analysen är att 

läsa igenom analysmaterialet för att se hur de abrahamitiska religionerna beskrivs. Därefter 

kommer sidorna i respektive bok att räknas för att få en översikt över hur mycket plats 

judendomen, kristendomen samt islam får i varje lärobok. Den valda läroboken läses igenom 

och forskaren räknar hur många sidor som tillhör de olika religionerna. Med detta menas att 

varje sida där ett begrepp som är kopplat till en av de abrahamitiska religionerna räknas som 

en sida, exempelvis står det ”prästen leder gudstjänsten och läser ur bibeln” tillräknas 

kristendomen en sida. Står det exempelvis, ”i det gamla testamentet kan du finna berättelsen 

om Adam och Eva” tilldelas både judendomen och kristendomen en sida. Islam blir dock inte 

tilldelad en sida på grund av att texten refererar endast till Gamla testamentet oavsett om 

Adam och Eva är omnämnda i Koranen. 

   Olika frågeställningar har definierats som kommer att vägleda skribenterna genom analysen. 

Analysen är mer textnära på grund av att tillvägagångssättet ska bli tydligare än vad som kan 

komma vara vanligt för denna diskurstradition.  Dessa frågeställningar grundar sig i Bolander 

och Fejes (2015) frågeställningar. 

 Hur många sidor var är varje religion tilldelad? 

 Vad sägs om religionerna? Här undersöker skribenterna det faktarelaterade i 

läroböckerna och vilka begrepp som är centrala för de olika religionerna.  

 Hur talas det om religionerna? Inom denna fråga undersöks värderande uttryck inom 

de olika religionerna, om vad som skrivs ut explicit eller om uttrycken kan förstås 

implicit. 
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 Hur ser relationen ut mellan de olika religionerna? I denna frågeställning ses om det 

finns hierarkiska positioner sinsemellan religionerna eller om detta kan förstås 

implicit. 

Dessa frågor kommer att vara en central del av analysen och resultaten för denna uppsats, då 

skribenterna med hjälp av att svara på dessa frågor kan svara på syftet och forskningsfrågorna. 

   Frågorna kommer att delas upp i fyra delar, dock är det viktigt att tänka på att dessa delar är 

sammanlänkade med varandra vilket innebär att de går in i varandra under analysen. 

   I den första delen undersöks övergripligt hur många sidor vardera av de tre religionerna är 

tilldelade i var och en av läroböckerna. Detta för att få en första anblick över helheten av 

böckernas innehåll och se om någon av religionerna tar mer plats än de andra.  

   Den andra delen innebär att läroböckerna kommer genomgående läsas igenom och en 

överblick skapas över innehållet. Vad är det egentligen som läroboken fokuserar på? De 

centrala begreppen för de enskilda religionerna, judendom, kristendom samt islam antecknas 

ned och sedan kommer begreppen att räknas vilket kommer att resultera i en enhetlig bild 

över vilka begrepp som författaren till läroboken har valt att göra centrala för religionerna. 

Detta innebär att räkna hur många gånger de olika tillhörande begreppen tas upp i samband 

med en religion. Exempelvis, ett centralt begrepp för islam är dess heliga skrift, koranen. När 

det centrala begreppet är fastställt räknas antal upprepningar av begreppet för att sedan kunna 

dra en slutsats över vilka begrepp som kommer att komma att representera religionen. 

   Under det tredje steget i analysen går uppsatsskrivarna in i texten för att analysera vad som 

kommer att framställas som den ”normala” religionen. Uppsatsskrivarna tittar på vilken norm 

inom religion som kommer att komma att ge sig i uttryck inom läroböckerna. Detta steg 

baserar sig på att se vad som implicit uttrycks angående de abrahamitiska religionerna. Vad är 

det som osynliggörs inom religionerna? Skribenterna går tillväga inom detta steg genom att se 

till vilka religioner som presenteras, om de tre abrahamitiska religionerna är representativa 

inom läroboken. Framstår religionerna implicit som något annat, vad kommer att komma att 

framstå som det ”normala”. Detta avsnitt fokuseras till om det ligger värderande uttryck inom 

religionerna.  

   I det sista steget av analysen kommer uppsatsskrivarna att se till på vilket sätt det talas om 

religionerna. Här tittar uppsatsskrivarna på om religionerna är separerade från varandra eller 

om de knyts samman ur en gemensam utgångspunkt. Är det en tydlig uppdelning mellan 

religionerna eller inte. 
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   När dessa steg i analysen är utförda kommer dessa resultat att leda uppsatsskrivarna till att 

svara och ge resultat i forskningsfrågorna.  

5.3 Material 

Det material som har behandlats under studien är fyra olika läroböcker från 1975 till 2013. 

Läroböckerna som har behandlats är, Vi tänker och tror skriven av Lars Hartman, Martin 

Ström och Kjersti Matthis utgiven år 1975, Min religionsbok skriven av Ylva Eggehorn, Carl-

Eric Weber och Berit Westergren utgiven år 1989, Grundbok, Religion skriven av Maria 

Willebrand, utgiven år 2003 samt Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner 

(lärarhandledning) skriven av Dorothea Rosenblad och Fanny Rosenblad utgiven år 2013.   

   Under studien har läroplanerna för grundskolan behandlats, dessa läroplaner är Läroplan för 

grundskolan 1969, Läroplan för grundskolan 1980, 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Detta 

för att jämföra läroböckerna med respektive läroplan som var aktuell vid tiden för böckernas 

utgivande. 

5.4 Avgränsningar 

Inför starten av undersökningen behövdes olika avgränsningar sättas upp. Först och främst 

togs beslutet att göra en avgränsning inom läromedel där valet hamnade på att endast 

analysera läroböcker.  

   Därefter begränsades antalet av läroböcker till fyra stycken. En lärobok per tidsepok från 

och med år 1969, vilket var året då ämnet kristendomskunskap gick över till 

orienteringsämnet religionskunskap i samband med införandet av1969 års läroplan för 

grundskolan (Olivestam 2006, s. 16) till och med år 2013 som täcker upp Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Att analysera fyra läroböcker grundar 

sig i att kunna se ett större spann mellan läroböckerna. 

   Valet av att studera läroböcker ligger till grund av svårigheterna att komma åt 

undervisningssituationen, det skulle kräva en bred intervjuundersökning eller ett stort antal 

observationer som inom rimlig tid är omöjligt att genomföra (Holmén 2006, s. 24). Enligt 

Selander (2003, s. 185) är läromedel ett vidare begrepp än läroböcker och har en större mängd 

betydelser. Genom denna formulering kan ett läromedel generellt ses som vad som helst inom 

skolan som får eleverna att uppnå kursmålen, läroboken är alltså endast en del av läromedlen 

(Selander 2003, s. 185). Enligt Härenstam (1993, s. 27) är läroböcker endast en mindre del av 

informationsmaterialet som skolorna kan använda sig utav. I och med denna avgränsning i 
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undersökningen innebär detta att studien inte inkluderar bilder, filmer, digitala läromedel eller 

radio med mera (Skolverket 2015d; Holmén 2006, s. 23; Selander 2003, s. 186). Enligt 

Danielsson och Selander (2014, s. 24) har den skrivna texten blivit alltmer viktig i fler ämnen 

i skolan, något som också står i skolans styrdokument. Detta ser vi även i dagens samhälle 

utanför skolan, att textanvändningen blir en allt större del av både praktiska och manuella 

yrkeskategorier. 

   Vi har valt att avgränsa oss till att studera de abrahamitiska religionerna i 

religionskunskapsböckerna. De abrahamitiska religionerna analyseras på grund av att de 

innefattande religionerna grundar sig i berättelsen om patriarken Abraham, som återfinns i 

både Första Mosebok, Nya testamentet samt Koranen, som är accepterad som religionernas 

stamfader (Rosenblad & Rosenblad 2013, s. 5).  

   Inom analysen har en avgränsning skett inom begreppen som räknas. Endast begrepp som är 

relaterade till en religion räknas som ett begrepp. Exempelvis, inom kristendomen tror man på 

en Gud. I denna mening blir Gud ett begrepp kopplat till kristendomen. Hade det stått att i 

många religioner tror man på Gud räknas inte Gud som ett begrepp enbart kopplat till 

kristendomen. Detta då ordet Gud kan relateras till alla världens religioner och är inte 

specifikt kopplat till en av de abrahamitiska religionerna. 

   När det kommer till läroboken Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner har 

uppsatsskrivarna valt att avgränsa sig till att endast analysera de sidor som berättelserna 

presenteras på. Detta innebär att analysen inte består av de kapitlen som bland annat handlar 

om den pedagogiska grunden, IE-metoden, skrivuppgifter och hur läroboken kan användas i 

klassrummet. Dessa avgränsningar har uppsatsskribenterna valt på grund av att Samma rötter: 

Abrahams barn i tre religioner utöver att vara en lärobok även är en lärarhandledning vilket 

inte de resterande analyserade böckerna är.  

5.5 Arbetsfördelning 

Vi har valt att göra tydliga uppdelningar när det kommer till arbetsfördelningen under detta 

arbete. Madeleine Skär har ansvarat för analyserna av läroböckerna, Vi tänker och tror från år 

1975 och Min religionsbok från år 1989. Tilia Volt har ansvarat för analyserna från 

Grundbok, Religion från år 2003 samt Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner från år 

2013. Detta resulterar i att Skär även är ansvarig över innehållet i Läroplan för grundskolan 

1969 och Läroplan för grundskolan 1980 medan Volt ansvarar för innehållet i 1994 års 
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läroplan för det obligatoriska skolväsendet samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011. 

5.6 Etiska övervägningar 

När det kommer till etiska aspekter inom en textanalys är det färre som behöver att tas i 

beaktande, inte likt exempelvis en intervju, där bland annat informationskrav samt 

samtyckeskrav är centralt (Vetenskapsrådet u.å., s.6). Det finns inga direkta etiska aspekter 

inom diskursanalysen. Materialet som har kommit att analyserats är endast ett mindre urval ur 

ett större av läromedel, dock påverkar vissa punkter diskursanalysen. Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 111) betraktar socialkonstruktionister egna arbeten som 

diskursiva konstruktioner och att det endast är en version, vilket innebär att arbetet inte ger 

den enda möjliga bilden av världen. På grund av att studien omfattar texter, är huvudkraven 

inte relevanta för studien (Vetenskapsrådet u.å., s. 6).   

5.7 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet kan komma att definieras på tre olika sätt. Dessa tre sätt är, avsaknad av 

systematiska fel, uppsatsskrivarna mäter det de påstår sig mäta samt överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012, s. 57). Johansson och Svedner menar (2010, s. 83) att om resultaten diskuteras och om 

resultaten ger en sann bild av undersökningen uppnår studien validitet. För att uppnå en god 

validitet behöver det finnas en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner samt 

operationella indikationer och att det som påstås mätas är det som mäts. Detta kommer att 

komma att vara avgörande för förutsättningarna att kunna erbjuda trovärdiga slutsatser 

beträffande verkligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 56). 

En god begreppsvaliditet samt överensstämmelse mellan teoretiska begrepp samt empiriska 

antydningar kan komma att uppnås vid bland annat bearbetning av empirin samt de teoretiska 

begreppen med ett grundat operationaliseringsverktyg (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

&Wängnerud 2012, s. 58; 60).Tillsammans ger en god begreppsvaliditet med en hög 

reliabilitet en god resultatvaliditet. Detta innebär att avsaknad av osystematiska och 

systematiska fel vilket i sig innebär att det uppsatsskrivarna mäter är det de påstår sig mäta 

(Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 56) 

   Genom att jämföra resultaten mellan två undersökningar som använt samma mätinstrument 

kan en högre reliabilitet nås. Detta kan genomföras bland annat genom att göra den exakta 

undersökningen igen med samma analysenheter, dock vid ett senare tillfälle. Denna 
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undersökning kan göras av samma person som genomförde den första undersökningen eller 

från en utomstående person som inte är medveten om det tidigare tillvägagångssättet 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 64).  

   För att en god reliabilitet ska komma att uppnås krävs det en noggrannhet i studiens 

mätning, eller inom alla led i studien. Detta för att kunna i större mån kunna undvika brister 

och fel i resultatet (Bergström & Boréus 2012, s. 42). 

Genom att utförligt beskriva metoden och tillvägagångssättet, vilket genererar i att studien går 

att genomföras på nytt samt om analysen i praktiken genomförs på ett tillförlitligt sätt ökar 

reliabiliteten (Bell 2006, s. 89). 

   Tolkningen av det empiriska materialet har genomförts av uppsatsskrivarna och observera 

att materialet i studien består av endast fyra läroböcker inom årskurs ett till tre från fyra 

tidsepoker. 

   Studiens reliabilitet är uppnådd på grund av att uppsatsskrivarna noggrant har undersökt 

läroböckerna när det kommer till att uppnå studiens syfte. När det kommer till helheten kan 

analysen komma att vara missvisande på grund av att analysen av läroböckerna endast är 

inriktad på de abrahamitiska religionerna och endast i de avsnitt som är fokuserade på 

religionerna (Se avgränsningar). 

    

6. Analys och resultat 

Under denna del av uppsatsen kommer de resultat av diskursanalysen att presenteras samt 

analyseras. För att besvara på studiens forskningsfrågor, besvaras först metodfrågorna. 

Resultatet av metodfrågorna presenteras först och följs sedan av att forskningsfrågorna 

besvaras. Detta på grund av att metodfrågorna ligger till grund för att svara på studiens 

forskningsfrågor.  

   Först ska de två äldre läroböckerna studeras. Böckerna heter Vi tänker och tror och Min 

religionsbok som är utgivna 1975 respektive 1989.  

6.1 1970-talet: Vi tänker och tror  

Läroboken Vi tänker och tror är skriven 1975 av Lars Hartman, Martin Ström och Kjersti 

Matthis. Boken riktar sig till elever i lågstadiet och ingår i en studiesats som kallas ”du och 

jag”, vilken Kjersti Matthis har varit delaktig i.  

   Som boken baksida beskriver innefattar den fakta och berättelser om kristendomen och 

några andra religioner. Den tar även upp funderingar om liv och död samt om att tro eller inte 
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tro. Läroboken börjar med att barn har skrivit tankebubblor och ställt livsfrågor och 

inledningen fortsätter med öppna frågor om livet. Boken innehåller olika delar där ämnen som 

döden, trosuppfattningar och andra livsåskådningar diskuteras. Efter den inledande delen 

fortsätter författarna med utsagor ur Nya testamentet och sedan Gamla testamentet. I slutet av 

boken tas andra religioner upp med kapitel om synagogan, judiska fester, moskén, koranen 

och berättelser om buddhism. 

   Denna bok publicerades år 1975 och skrevs utifrån 1969 års läroplan för grundskolan. 

Denna läroplan är uppdelad i olika rubriker som mål och huvudmoment. Därutöver finns det 

anvisningar och kommentarer för vad läraren ska tänka på under 

religionskunskapsundervisningen som hittas under rubrikerna lärarstoff samt arbetssätt och 

läromedel. 

   I målen står det att eleverna ska kunna orientera sig i de bibliska skrifterna, om kristen tro, 

etik och om de viktigaste delarna av kristendomens historia och samfundsformer. Eleverna 

ska också få lärdom om andra religioners tro, etik och samfundsformer (Skolöverstyrelsen 

1969, s. 175). I huvudmomenten står det att elever i lågstadiet ska kunna något om högtider, 

gudstjänster och nutida religiös sed inom kristendomen. De ska få höra lämpliga bibliska 

berättelser ur gamla testamentet och nya testamentet. Eleverna ska även kunna några enkla 

och lämpliga psalmer samt sånger. Gällande övriga religioner ska eleverna kunna något om 

högtider, gudstjänster och nutida religiös sed inom olika religioner, i för eleverna aktuella 

sammanhang. Utav de övriga religionerna ska judendomen särskilt belysas, även i samband 

med bibliska berättelser (Skolöverstyrelsen 1969, s. 175). 

Hur många sidor var är varje religion tilldelad? 

I Vi tänker och tror är kristendom och judendom tilldelade flest sidor. Författarna skriver om 

olika berättelser som tillhör Gamla och Nya testamentet. Kristendomen är tilldelade 41 sidor 

totalt om en ser till endast texten, judendomen är tilldelad 39 sidor och islam är tilldelad fem 

sidor totalt. Det är 105 sidor totalt med text i denna lärobok, då har de sidor med enbart bilder 

och tankebubblor inte inräknade. Utifrån denna beräkning kan resultatet dras att kristendom 

får mest plats av de tre abrahamitiska religionerna i denna lärobok. Detta sätt att analysera 

genom att räkna sidor besvarar första steget i metoddiskussionen.   

Vad sägs om religionerna?  

När denna fråga har analyserats har diskursbegreppet tillämpats och skribenterna har räknat 

centrala begrepp och ord som är relevanta inom ämnet religionskunskap och som kan knytas 
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till vardera av de abrahamitiska religionerna. Efter att ha räknat antal upprepningar av ord 

eller begrepp, har vi fått ett tydligare resultat av vad som sägs om religionerna. Här visar 

resultatet att författarna till ”Vi tror och tänker” har fokuserat på fler antal begrepp inom 

kristendomen än i judendom och islam. Begrepp som har varit relevanta inom kristendomen 

har räknats och det är sammanlagt 122 olika begrepp. 69 begrepp kan kopplas till judendomen 

och till islam 18 begrepp. 

   Inom judendom är Gud och Josef de två mest centrala begreppen. Dessa begrepp 

presenteras när det skrivs om judendomen eller Gamla testamentet 87, respektive 47 gånger. 

Utöver dessa begrepp har Mose upprepats 39 gånger, Jakob 38 gånger, Egypten 33 gånger 

och Israel/Israeliterna 33 gånger. Gamla testamentet består av berättelser om olika personer 

som Isak och Rebeckas son Jakob eller en av Jakobs söner Josef. Även länderna Egypten och 

Israel spelar en stor roll i det Gamla testamentet och får därför relativt mycket utrymme.  

   För att få en klarare överblick har sedan begrepp som judendom, judarna, judisk, judafolk, 

kristendom, kristen, kristna, katolsk, katoliker, ortodox, ortodoxa och islam, muslim, 

muslimer, muslimerna räknats och här blir det tydligt att i en jämförelse har judendomen fått 

mest plats då det dessa ord förekommer mycket i berättelserna ur Gamla testamentet. Det är 

dock relativt få sidor där det enbart handlar om religionen judendom. Gamla testamentet utgör 

en stor del av utsagorna inom judendomen men desto mindre plats får judendomens praxis, 

som högtider och den heliga skriften, Tora.  

   De begrepp som nämns minst i Vi tänker och tror är bland annat begrepp som rör judarnas 

högtid sabbat (en gång), lördag (judarnas vilodag) och lövhyddehögtiden som upprepas två 

gånger vardera. 

  Kristendomen främsta centrala begrepp som förekom var Gud/Herre (i Gamla testamentet) 

och Jesus, som upprepades 87 gånger respektive 134 gånger. Jesus och Gud har en central roll 

i Nya testamentet som utgörs av berättelser om Jesu födelse och hans liv.  

   Andra begrepp som upprepades många gånger var exempelvis, Josef (47 gånger i Gamla 

och 13 gånger i Nya testamentet), Jakob (40 gånger), Egypten (36 gånger), Gud/Herre i Nya 

testamentet (29 gånger), Kung David (28 gånger), Farao (28 gånger), Domaren Samuel (28 

gånger), kyrka/kyrkan/kyrkor/kyrkorna (24 gånger), präst/präster/prästerna (21 gånger) och 

Moseböckerna (19 gånger). De begrepp som upprepas en eller två gånger var bland annat Alla 

helgons dag, bibellärare, de tio budorden, dopfunt, Frälsningsarmén, Hosianna, Johannes 

evangeliet, psalm/psalmer och söndag. 

   Inom Islam är det 17 begrepp som upprepas olika många gånger. Det begrepp som förekom 
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flest gånger var Allah som upprepades 14 gånger på totalt fem sidor i boken. Begreppen 

moské/n och Muhammed (Allahs budbärare) skrevs nio respektive elva gånger. Andra 

begrepp som Mecka och koran/koranen tas upp fem samt fyra gånger. Arabien, bön, 

bönematta, fasta, fredag, och Gabriel är begrepp som upprepas en eller två gånger på de fem 

sidor det står om Islam i läroboken Vi tror och tänker.  

   Utifrån denna analys kan resultatet dras att Islam endast får en minimal del i denna lärobok 

och att inom judendom samt kristendom tas olika begrepp upp betydligt fler gånger. För att se 

hela tabellen om antal sidor och begrepp i Vi tänker och tror, se bilaga 1. 

Hur talas det om religionerna?  

De tre abrahamitiska religionerna synliggörs explicit i ”Vi tänker och tror”, då läsaren 

exempelvis under rubriken ”Bibeln” får veta att Gamla testamentet och Nya testamentet ingår 

i Kristendomen, men att även judendomen är relaterad till Gamla testamentet. Det står även 

explicita rubriker i resterande kapitel om andra religioner och deras kyrkor och högtider. Det 

är därmed tydligt vad som kommer att tas upp under respektive rubrik i boken.  

   Berättelserna i läroboken handlar om tiden före och efter Jesus födelse och är skrivna som 

sagor och detaljrika i sitt berättande. Det talas om religionerna på ett likvärdigt sätt, det 

tydliggörs att det finns olika sätt att tro på. Normen i denna lärobok är dock kristendom, då 

det tydligt syns att kristna traditioner genomsyrar innehållet under bokens gång. Författarna 

använder kristna traditioner för att jämföra med de andra religionerna. Implicit går det att 

tolka att läsaren får läsa boken ur ett kristet perspektiv, även när den får läsa om de andra 

religionerna. Exempelvis på sida 104 i boken står det: ”När man kommer till en kristen kyrka 

brukar män ta av sig mössan, men andra folk har andra vanor. I synagogan har alla män 

någonting på huvudet.”. På sida 106, finns det också ett exempel där det står: ”Precis som vi 

firar jul, påsk och midsommar så har judarna sina fester”. Det går här att urskilja ett "vi" och 

"de"-perspektiv. 

Hur ser relationen ut mellan religionerna? 

Som tidigare nämnts så får Islam fem sidor i slutet och här drar Hartman m.fl. inte några 

paralleller till varken judendom eller kristendom. Inga jämförelser görs för att läsaren ur ett 

kristet perspektiv ska kunna relatera till islam och religionen tolkas implicit som en exotisk 

och mystisk religion. Författarna har däremot beskrivit judendom och kristendom i 

förhållande till varandra. Bland annat är Gamla testamentet en viktig del inom både judendom 

och kristendom, vilket gör att dessa har en tydligare relation till varandra. När det skrivs om 
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judendomens högtider och synagogan så skrivs detta i egna kapitel och det är då dessa jämförs 

med kristna högtider och kyrkan.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se i analysen om läroboken Vi tänker och tror, att det är 

kristendom som representerar stora delar av boken. Detta utläses då flest sidor och begrepp i 

boken kopplas till denna religion. Dock spelar även judendomen en stor roll i boken, avsnittet 

om Gamla testamentet är lika relaterat till judendomen och det finns dessutom kapitel som 

specifikt berör den judiska tron.  

   Islam får endast fem sidor och det skrivs bland annat om moskén, koranen och dess innehåll 

samt vem Muhammed var. Här ser vi tydliga uppdelningar redan när antal sidor räknas och 

när analysen fördjupas och vi räknar begrepp så blir skillnaderna mellan religionerna ännu 

tydligare, särskilt med islam. Relationen mellan judendom och kristendom blir tydlig i 

samband med berättelserna i Gamla testamentet. Vi ser även att riktlinjerna för 

huvudmomenten som står i läroplanen för grundskolan (1969, s. 175) tas upp och finns med i 

läroboken Vi tänker och tror. 

6.2 1980-talet: Min religionsbok 

Läroboken Min religionsbok är skriven av Ylva Eggehorn, Carl-Eric Weber samt Berit 

Westergren och utgavs 1989 av bokförlaget Almqvist & Wiksell. Boken innefattar 

återberättande bibeltexter i kronologisk ordning och enkla berättelser om situationer i vardag 

och helg. Den berättar något om de stora världsreligionerna och de största kyrkorna i Sverige. 

Den innehåller också texter om mission, sånger samt psalmer. 

   I Läroplanen för grundskolan 1980 (s. 127) står det att eleverna ska få lära sig om bibeln, 

exempelvis Abraham och patriarkberättelserna, Mose, Josef och hans bröder samt valda 

händelser ur Jesu liv. Eleverna ska även få lära sig om några kyrkor och samfund i 

närsamhället, sånger och psalmer i anslutning till det behandlade ämnet samt personer och 

livsmönster inom bland annat judendom.  

Hur många sidor var är varje religion tilldelad? 

I Min religionsbok tilldelas kristendomen 120 sidor, judendomen 49 sidor och Islam 2 sidor. 

Författarna skriver om högtider, Gamla och Nya testamentet och om olika religioner. Det är 

totalt 171 sidor med text och då har sidorna med enbart bilder inte räknats med. Genom denna 

beräkning kan slutsatsen dras att kristendomen är den dominerande religionen av de tre 

abrahamitiska religionerna i denna lärobok.  
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Vad sägs om religionerna? Antal begrepp och ord som analyseras. 

Här har antal begrepp och ord kopplade till religionerna räknats för tydligare sätt att belysa 

vad som skrivs om var och en av de abrahamitiska religionerna. Resultatet av den analys som 

har gjorts om Min religionsbok talar sitt tydliga språk då vi ser att kristendomen innefattar 142 

olika begrepp som har med religionen att göra. Kapitlen om judendomen innehåller 50 

begrepp och islam 8 begrepp.  

   Inom judendomskapitlen har begreppen som upprepats flest gånger varit Gud/Herre som 

upprepades 65 gånger och Josef som upprepades 60 gånger i berättelser som är tagna från 

Gamla testamentet. Utöver dessa begrepp har Jakob (upprepats 41 gånger), Mose (38 gånger), 

Moseböckerna (28 gånger) och Abraham (27 gånger) uppmärksammats i texten.  

   Sedan har också begrepp som judendom/judendomen/judar/judarna/judisk/judiska/judafolk, 

kristendom/kristendomen/kristen/kristna/katolsk/katoliker/ortodox/ortodoxa och 

islam/muslim/muslimer/muslimerna räknats och då blir det också tydligt att kristendom 

upptar en större del av läroboken än de övriga religionerna. Här har kristendomen totalt 25 

upprepningar av dessa begrepp.  

   Några av de centrala begrepp inom judendom som uttrycks minst antal gånger i Min 

religionsbok är exempelvis Chanuka (två gånger), de tio budorden (två gånger), kippa (en 

gång), rabbin (en gång) och Sinai (en gång).  

   Kristendomens centrala begrepp som förekom i läroboken var, Jesus och Gud/Herre (i 

Gamla testamentet) som upprepades 138 gånger respektive 121 gånger. 

Andra begrepp som lärjunge/lärjungar/lärjungarna (30 gånger), Josef eller Maria (28 gånger), 

Abraham (27 gånger), Egypten (26 gånger), påsk/påsken (25 gånger), jul/julen (24 gånger), 

kyrka/kyrkan/kyrkor/kyrkorna (22 gånger), psalm/psalmer/psalmerna (20 gånger), 

dop/döpa/döpas (19 gånger), ängel/ängeln/änglar/änglarna (18 gånger), präst/prästerna (16 

gånger) och Bibel/Bibeln (14 gånger) förekom också vid många tillfällen inom kapitlen om 

kristendomen. 

   Av de begrepp som skrivs och upprepas minst antal gånger i texterna om kristendom var 

bland annat amen, apostlar, Betlehem, diakon, evangelium, mission, oblat, predika, 

söndagsskola, vigsel och trettondagen.  

   När Islam har analyserats har 8 viktiga begrepp uttryckts på totalt två sidor. Dessa begrepp 

var Gud (tre gånger), koranen (tre gånger), moské (tre gånger), Muhammed (två gånger) 

böneutropare (en gång), helig skrift (en gång), minareten (en gång), och sändebud (en gång).  

   Under denna analys har resultatet visat sig vara tydligt även här. Kristendom utgör en stor 
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del av läroboken och många begrepp tas upp och beskrivs, judendomen som även spelar stor 

roll när det kommer till Gamla testamentet får också en del plats medan islam får ett 

försvinnande litet utrymme. För att se hela tabellen om vilka begrepp som finns med i Min 

religionsbok, se bilaga 2. 

Hur talas det om religionerna?  

I Min religionsbok synliggörs det att kristendomen är den centrala religionen, då vi kan se att 

det implicit skrivs ur ett kristet perspektiv och de andra religionerna beskrivs som exotiska 

och mystiska religioner som är annorlunda ifrån "våra". Detta blir som mest tydligt när 

läsaren får läsa om religionen islam. Rubrikerna är tydliga till en början och beskriver på ett 

tydligt sätt vad varje kapitel ska handla om men när boken återberättar olika berättelser från 

Gamla och Nya testamentet så blir rubrikerna en aning otydliga. Boken börjar med Nya 

testamentet, för att sedan gå över till att återberätta om Gamla testamentet och sedan tillbaka 

till utsagor från Nya testamentet igen. Kristendomen tas upp i vardagliga sammanhang och 

även högtider som firas i familjekonstellationer precis som inom judendomen, medan islam 

berättas ur en flickas perspektiv och handlar inte till samma utsträckning om dessa frågor om 

familjekonstellationer och hur de firar sina högtider. 

Hur ser relationen ut mellan religionerna? 

Även i denna lärobok ser vi en tydlig relation mellan kristendom och judendomen i och med 

återberättandet ur Gamla testamentet. Samtidigt skrivs judendom i ett eget kapitel och så även 

islam. Relationen mellan de tre religionerna är inte så tydligt förklarad och de är tydligt 

uppdelade.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i denna bok se att kristendomen utgör den störta delen av boken 

medan judendomen och islam, förhållandevis, inte tilldelats särskilt stor plats. Islam får två 

sidor, medan judendom får 49 sidor och kristendom 120 sidor.  

   När vi ser till hur relationen ser ut mellan läroboken Min religionsbok och läroplanen för 

grundskolan (1980) skrivs det om de mål som eleverna ska lära sig i lågstadiet inom 

religionskunskap. Bland annat är det skrivet om Mose, Abraham, sånger och psalmer och 

valda händelser ur Jesu liv. Denna bok kan klart sägas ha anpassats till kraven och målen som 

ställdes i den dåvarande läroplanen.  

   De nyare läroböckerna som studerats är Grundbok, Religion och Samma rötter: Abrahams 

barn i tre religioner, utgivna år 2003 respektive 2013. 
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6.3 2000-talet: Grundbok, Religion 

Grundbok, Religion är skriven av Maria Willebrand och utgavs år 2003 av bokförlaget Plus. 

Boken är skriven utifrån läroplanen från 1994. 

   Inom religionskunskapsämnet har kristendomen haft en stor betydelse såväl för enskilda 

människor som för det svenska samhället (Utbildningsdepartementet 1994, s. 38). Inom 

Lpo94 underrubrik Tro och livsåskådning ska religionskunskapsämnet ge kunskaper om bland 

annat kyrkoåret, den kristna trons föreställningsvärld samt bibeln.  

   Mål att sträva mot inom Lpo 94 är att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om 

kristendomen samt de övriga stora världsreligionerna och om religiösa föreställningar från 

andra religioner i vår egen samt historisk tid och om icke-religiösa livsåskådningar. Eleverna 

ska även förstå hur det svenska samhället har kommit att påverkats av både bibeln och den 

kristna tron (Utbildningsdepartementet 1994, s. 38).  

   Som följd av den ökande invandringen kom många elever i samhället att ha en annan 

religiös bakgrund än den kristna (Utbildningsdepartementet 1994, s. 39). Utöver kristendomen 

är andra världsreligioner på väg att bli en del av den svenska kulturen samtidigt som eleverna 

blir mer medvetna om hur religioner har påverkat det världshistoriska skeendet. Det som 

kommer att bli väsentligt är de stora världsreligionernas trosuppfattning, bärande begrepp 

samt traditioner precis som de religiösa förställningarna samt traditionerna hos olika 

ursprungsfolk ingår inom skolans undervisning i religionskunskap. Detta på grund av att 

eleverna nu börjar möta olika trosuppfattningar inom böcker och massmedia 

(Utbildningsdepartementet 1994, s. 39). 

Hur många sidor var är varje religion tilldelad? 

Under första steget av analysen har en övergripande beräkning gjorts över sidorna i läroboken 

Grundbok, Religion, skriven av Maria Willebrand. Efter en beräkning av antal sidor har en 

slutsats tagits att kristendomen är den dominerande religionen inom läroboken med 30 sidor 

tilldelad sig. Kristendomen är dock inte i antal sidor särskilt dominerande jämfört med 

judendomen som är tilldelad 28 sidor samt islam som landar på 25 sidor. En slutsats som går 

att dra här är att kristendomen och judendomen är mer dominerande än islam när det kommer 

till sidomfånget.  

Vad sägs om religionerna? 

När detta steg har analyserats har uppsatsskrivaren tittat på vilka begrepp som har kommit att 

vara de främst centrala inom läroboken. Efter att ha identifierat alla begrepp som är 
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förknippade till de abrahamitiska religionerna och räknat antal upprepningar av begreppen har 

kommande resultat kommit att framträda tydligt ur läroboken. 

   För det första kan en slutsats dras av att kristendomen är tilldelad betydligt fler begrepp än 

både judendomen och islam. I läroboken är det 46 olika begrepp som är relaterade till 

kristendomen, judendomen har blivit tilldelad 31 begrepp medan islam endast har 19 

relaterade begrepp i läroboken Grundbok, Religion. Det är inte en större skillnad utöver när 

det kommer till att kristendomen har mer än dubbelt så många begreppsrelaterade ord än 

islam. 

   Inom judendomen är de främsta centrala begreppen relaterade till två av judendomens mest 

centrala personer, David och Mose, dessa begrepp har kommit att presenteras inom 

judendomens avsnitt femton respektive nio gånger. Utöver dessa begrepp är även 

jude/judar/judarna, judendom/judendomen, judisk/judiska samt Gud ytterst centrala när det 

kommer till framställningen av judendomen i läroboken. Jude/judar/judarna används elva 

gånger i texten och detsamma gäller begreppet judisk/judiska. Begreppet 

judendom/judendomen är i texten nämnd tio gånger. I Grundbok, Religion är begreppet 

Gamla testamentet mer omskrivet än vad judendomens heliga skrift Tora, eller Tanakh är 

nämnd, Gamla testamentet är skrivet åtta gånger i jämförelse med Toras fem gånger. Davids 

stjärna nämns fyra gånger tillsammans med Goljat, Jerusalem nämns fem gånger medan 

Egypten nämns sex gånger och Gud nämns nio gånger. 

   Centrala begrepp för judendomen som endast är nämnd en gång i Grundbok, Religion är 

Sinai berget, Salomo, Noa, Kung Saul, Gudstjänst, de tio budorden, Chanukka, 

Bar/BatMitzva samt Adam och Eva. Där tillkommer begrepp som är nämnda tre gånger var 

och det är sabbaten, rabbinen, Pesach, Moseböckerna, Israel och ark/arken. Slutligen benämns 

judendomens språk hebreiska, lördag och Abraham två gånger inom Grundbok, Religion. 

   När det kommer till kristendomens är Jesus det centrala begrepp som nämns främst inom 

läroboken. Jesus nämns under lärobokens 64 sidor 41 gånger. Utöver Jesus är andra viktiga 

centrala begrepp inom kristendomen i Grundbok, Religion, bibeln som nämns 19 gånger, 

David på elva gånger, dop/döpa nämns tio gånger. Andra begrepp som kommer att bli 

centrala inom kristendomen är kristna/kristen som upprepas 14 gånger och kyrka/kyrkan som 

nämns tolv gånger detsamma gäller Kristendom/kristendomen som också nämns tolv gånger. 

Den kristna högtiden påsk nämns åtta gånger precis som Gamla testamentet och jul nämns sex 

gånger detsamma gäller Nya testamentet. Mose nämns nio gånger och det gäller även den 

kristna vilodagen söndag. Gud nämns sex gånger, Jerusalem fem gånger, Johannes (döparen) 
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nämns sju gånger, kristendomens symbol kors nämns fem gånger. 

   Begrepp som är tilldelade att nämnas en gång var inom kristendomen är änglar, skärtorsdag, 

Salomo, Kung Saul, påven, påskdagen, pingst, palmsöndag, Noa, långfredag, Kristi 

Himmelfärdsdag, katolik/katoliker, Adam och Eva samt ark/arken och de tio budorden. 

Abraham nämns tre gånger tillsammans med advent, Goljat, katolska kyrkan och gudstjänst 

samt psalmer och präst. Begravning nämns fyra gånger, Betlehem två gånger precis som 

evangelierna, Guds son, helgon, Mosebok/Moseböckerna samt lärjungar/lärjungarna. 

Konfirmera nämns fyra gånger, detsamma gäller begravning. 

   Inom islam är som sagt de centrala begreppen färre i jämförelse med både judendomen och 

kristendomen. I Grundbok, Religion, är vissa av de centrala begreppen inom islam mer 

centrala än andra. Exempelvis är (Profeten) Muhammed det begrepp som är det mest centrala 

begreppet. Muhammed nämns 14 gånger under de 25 sidor religionen är tilldelad i läroboken. 

Dock är Muhammed endast omskriven en gång som profet vilket innebär att begreppet profet 

endast nämns en gång. Utöver Muhammed återkommer vissa andra centrala begrepp mer än 

andra. Koranen upprepas 17 gånger medan Moské/Moskén samt muslim/muslimer båda är 

upprepade 14 gånger var. Allah/Gud nämns 14 gånger, dock nämns islam endast sju gånger 

under religionens 25 sidor.  

   Centrala begrepp som utöver Muhammed och koranen är förknippade med islam så som 

fastemånaden Ramadan, Id al Firth samt islams heliga plats Mecka nämns två, en respektive 

fem gånger i Grundbok, Religion. Tillsammans med Ramadan är centrala begrepp som tas 

upp två gånger även ängel, imam, halvmåne och fredag muslimernas heliga/vilodag. 

Minareter/Minareten och berget Hira nämns en gång var medan koranskola upprepas tre 

gånger detsamma gäller koranens originalspråk arabiska. Även begreppet bön upprepas fyra 

gånger. 

Hur talas det om religionerna? 

Här har fokus legat på explicita samt implicita värderingar inom Grundbok, Religion. En 

slutsats som har kommit att gjorts inom läroboken är att normen inom 

religionskunskapsboken är kristendomen, kristendomen har blivit tilldelad ett större utrymme. 

Genom huvudrubriken, ”Bibeln” synliggörs de abrahamitiska religionerna explicit. Detta på 

grund av att läsaren här får veta att Gamla och Nya testamentet ingår i kristendomens heliga 

skrift, bibeln, dock framgår det även att Gamla testamentet är heligt för judarna. Under om. 

Exempelvis framgår det explicit att under rubrikerna, ”Bibeln” och ”Koranen” kommer 

innehållet att behandla de nämnda rubrikerna.    
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   Kristendomen kommer att framstå som den dominerande religionen, bland annat på grund 

av att under introduktionen (Willebrand 2003, s. 4–5) berättar sex barn om sin religiösa 

tillhörighet där kristendomen kommer att komma att dominera bland barnen. Två av barnen 

presenterar sig som att komma från kristna hem och en tredje uttrycker sig om att hen vet att 

många inom Sveriges gränser är kristna (Willebrand 2003, s. 4–5). När judendomen 

presenteras är religionen kopplad till Israel och det barn som presenterar sig som muslim 

tillhörande islam härstammar från Irak. Detta resulterar i att judendomen och islam kommer 

att framstå som avlägsna religioner i relation till kristendomen, vilket leder till att de två 

religioner framstår som mindre vanliga att tillhöra om man är född i Sverige. Genom 

presentationen av religionerna framstår kristendomen redan i introduktionen som normen. När 

respektive religions symboler presenteras ligger där värderande ord (Willebrand 2003, s. 9). 

Korset presenteras som kristendomens ”viktigaste” symbol medan både Davids stjärnan och 

halvmånen blir presenterade som en symbol för judendomen respektive islam. Denna 

värdering av ordet ”viktigaste” får kristendomens symbol att framstå som något mer än endast 

en symbol i jämförelse med judendomen stjärna och islams halvmåne. Utöver symboler finns 

en explicit värdering i tilldelningen av information av religionernas högtider. Islam blir 

tilldelad en ruta på cirka fem rader angående fastemånaden ramadan och Id al-Fitr i 

jämförelse med kristendomen som blir tilldelad cirka fem till sex sidor om julen, advent samt 

påsk som presenteras i relation till judendomens högtider, Pesach och Chanukka.  

   Willebrand (2003, s. 28) får kristendomen och judendomen implicit att framstå som att de är 

relaterade till varandra, vilket de även är då kristendomen har rötter inom judendomen. 

Relationen uppkommer genom att Gamla testamentet presenteras som en helig skrift för 

judarna samtidigt som bibeln består av Gamla samt Nya testamentet vilket är de kristnas 

heliga skrift.  

   Ännu en implicit värdering i Grundbok, Religion är att de flera av de barn som presenteras i 

introduktionen är födda i Sverige, dock är det vissa av dessa barn som har föräldrar som 

kommer från andra länder (Willebrand 2003, s. 24). Då barnen har olika religiös tillhörighet 

har de även olika traditioner som firas. Detta framstår implicit att en person som är född i 

Sverige inte kan tillhöra en annan religion om inte personens föräldrar är födda i ett annat 

land. Detta gäller även när det kommer till firandet av högtider. Inom Sveriges gränser firas 

vissa högtider som grundar sig i den kristna tron. Enligt Willebrand (2003, s. 24) finns några 

av högtider i den svenska almanackan medan andra högtider firas i andra länder. Genom detta 



35 
 
 

påstående framstår det implicit att traditioner som inte finns med i den svenska almanackan 

vilka som grundar sig i den kristna tron inte firas i Sverige.  

Hur ser relationen mellan religionerna ut? 

Inom Grundbok, Religion är uppdelningen tydlig mellan de tre abrahamitiska religionerna. 

Alla religioner är uppdelade och har sina egna rubriker. Det är klara uppdelningar inom 

religionerna och vad som kommer att behandlas under respektive rubrik. Dock kommer 

kristendomen och judendomen att knytas samman då de båda har Gamla testamentet som en 

helig skrift. Detta är det ända inom Grundbok, Religion som får religionerna att relatera till 

varandra. Islam är den religion som inte relateras till de resterande två abrahamitiska 

religionerna. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är kristendomen den religion i Grundbok, Religion som framstår som 

normen av de abrahamitiska religionerna. När det kommer till sidomfånget mellan 

religionerna så är de tre abrahamitiska religionerna tilldelade relativt lika många sidor. Först 

är det när uppsatsskrivaren går in på djupet tydliga uppdelningar framstår mellan religionerna. 

Då framgår det att islam inte fått lika stort utrymme som de resterande religionerna angående 

bland annat begrepp.  

6.4 2010-talet: Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner  

Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är skriven av Dorothea Rosenblad och Fanny 

Rosenblad. Läroboken är även en lärarhandledning och innehållet IE-metoden, Identifikation 

skapar Empati (Rosenblad & Rosenblad 2013).  Läroboken innehåller berättelser samt 

legender ur Moseböckerna, Nya testamentet samt Koranen, vilket innebär att materialet täcker 

upp judendomen, kristendomen och islam. Det går att arbeta utifrån detta material med både 

yngre och äldre elever. Utöver berättelser och legender består Samma rötter: Abrahams barn i 

tre religioner även av instruktioner samt tillvägagångssätt att arbeta med texterna i 

klassrummet.  Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner utgår från 2011 års läroplan, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Nedan följer en 

presentation av innehållet ämnat för religionskunskapsämnet för årskurs ett till tre. 

Skolverket (2011, s. 201) ansåg att i de nya kunskapskraven inom religionskunskap ska 

eleverna i slutet av årskurs tre kunna: 
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 Beskriva några platser för religionsutövning samt koppla samman dessa med utövande 

religioner inom närområdet. 

 Ge exempel någon symbol, högtid samt central berättelse från judendomen, 

kristendomen och islam.  

 Återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln. 

Syftet med religionskunskap är att analysera kristendomen samt andra religioner och 

livsåskådningar och olika tolkningar och bruk inom dessa (Skolverket 2011, s. 198). Enligt 

Skolverket (2011, s. 200) ska religionskunskapsämnet behandla det följande centrala 

innehållet: 

 Några symboler, högtider samt berättelser inom judendomen, kristendomen och islam. 

 Några berättelser ur bibeln samt innebörden av dessa och några av de vanligaste 

psalmerna. 

Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är utformad utifrån Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Den följer uppbyggnaden och i slutet av läroboken 

skrivs det om Läroplanen. 

Hur många sidor var är varje religion tilldelad? 

I Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner tilldelas islam 91 sidor, kristendomen 97 

sidor och judendomen 101 sidor. Religionerna är därav tilldelade i stort sett lika många sidor 

inom läroboken. Här har judendomen blivit tilldelad fyra sidor mer än kristendomen och tio 

sidor mer än islam. Kristendomen och judendomen har generellt sätt lika många sidor medan 

islam har några färre sidor tilldelad sig. 

Vad sägs om religionerna? 

Återigen har uppsatsskrivaren tittat på de begrepp inom Samma rötter; Abrahams barn i tre 

religioner för att sedan se vilka begrepp som är de mest centrala inom judendomen, 

kristendomen och islam. Efter att ha antecknat ned de centrala begreppen har sedan varje 

upprepning av begreppet räknats och sammanförts i ett Excel-dokument (Se Bilaga 4).  

   För det första går det att se att de tre abrahamitiska religionerna inom Samma rötter: 

Abrahams barn i tre religioner är näst intill lika stort representerade. Det mest centrala inom 

läroboken är berättelserna om Abraham, vilket har genererat i att de flesta av de centrala 

begreppen kopplas till berättelser ur hebreiska bibeln (Gamla testamentet), Nya testamentet 

och koranen. 
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   De begrepp som är mest omnämnda inom islam i Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner är Abraham, Josef och Profeten Muhammed. Profeten Muhammed har ett eget 

avsnitt och har därav ett stort fokus och nämns 133 gånger under lärobokens gång. Abraham 

nämns 125 gånger och Josef upprepas 42 gånger. Josef är i detta sammanhang sonen till Jakob 

som i sin tur är Abrahams sonson. Andra centrala begrepp som fått stort utrymme i Samma 

rötter: Abrahams barn i tre religioner är Gud/Allah som är omnämnd 135 gånger och 

Ärkeängeln Gabriel/Jibril, 35 gånger samt koranen som är omnämnd 70 gånger.  

   Begrepp som inte får lika stor plats i Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är 

religiösa praxisbegrepp så som moské och andra liknande begrepp. Moské/Moskén nämns sju 

gånger och imam fem gånger. Offerfesterna tillsammans med den rituella tvagningen nämns 

två gånger var och religiösa högtider så som Id al-Fitr och Id al-Adha nämns en gång var och 

den muslimska fastemånaden ramadan nämns fyra gånger.  

   Inom kristendomen är de främsta centrala begreppen Abraham, Isak och Jakob. Dessa tre 

personer är viktiga inom kristendomen. Abraham omnämns 117 gånger, Isak 47 gånger och 

Jakob blir omnämnd 81 gånger. Utöver dessa tre personer är Herren/Gud omnämnd 105 

gånger. Ett namn som känt är förknippad med kristendomen är Jesus. Jesus är nämnd 37 

gånger i Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner. Centrala begrepp inom kristendomen 

som inte omnämnda i lika stor utsträckning är här precis som inom islam, centrala begrepp 

som är relaterade till den religiösa praxisen, vilka är präst, kyrka och bland annat 

kristendomens högtider jul och påsk. Präst är omnämnd sex gånger vilket är en gång mer än 

kyrka som är omnämnd fem gånger. Jul omskrivs två gånger och påsk sex gånger. 

   Då judendomen och kristendomen främst presenteras tillsammans i Samma rötter: 

Abrahams barn i tre religioner är de centrala begreppen liknande för de båda religionerna. 

Även i judendomen är Abraham ett centralt begrepp, likaså Gud och Isak. Här är även Mose 

ett centralt begrepp som upprepas och skrivs om 133 gånger. Abraham nämns 152 gånger, 

Isak omnämns 90 gånger och Gud 127 gånger.  

   Centrala begrepp inom judendomen som inte har kommit att få lika stor plats inom Samma 

rötter: Abrahams barn i tre religioner är likande som islam och kristendomen. Begrepp 

förknippade med den religiösa praxisen får inte lika stort utrymme, till exempel synagoga som 

omnämns fem gånger, judendomens heliga skrift Tanak som omnämns två gånger och Torah 

som omnämns fyra gånger. 

   De centrala begreppen inom de tre abrahamitiska religionerna är främst personer inom de 

heliga skrifterna samt legender ur religionerna.   
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Hur talas det om religionerna? 

I Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner framgår det explicita värderingar. Det ligger 

explicita värderingar när det kommer till behandlingen av rubriker, genom rubrikerna 

synliggörs de abrahamitiska religionerna explicit. Rubrikerna berättar för läsaren vad denna 

har att förvänta sig av det kommande innehållet. Exempelvis genom rubriken, ”Abrahams 

födelse och uppväxt. Kallelsen” framgår det att de näst kommande sidorna kommer att handla 

om Abraham. Då alla rubriker sedan innehåller en förteckning över vilka personer som 

kommer att vara en del av berättelsen får läsaren explicit veta att dessa benämningar av 

personer kommer att komma att vara en del av den kommande berättelsen. Utöver detta får 

läsaren även information om vart berättelserna härstammar ifrån, exempelvis, Andra Mosebok 

och Koranen, Sura 20:37. Genom att Rosenblad & Rosenblad (2013, s. 5) skriver fram att de 

tre religionerna accepterar Abraham som stamfadern och att islam och kristendomen har sina 

rötter i judendomen framstår det explicit ett band som knyter samman de tre religionerna.  

   När det kommer till hur religionerna framställs inom Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner finns det relativt tydliga implicita värderingar. Genom att se till namnen som 

presenteras över de olika betydande personerna inom de tre abrahamitiska religionerna 

genomsyrar boken de judiska samt kristna namnen över personerna och de islamska namnen 

blir endast omnämnda en till två gånger i texten vilket sedan följs av de kristna och judiska 

benämningarna på personerna. Exempelvis heter Abrahams fader enligt den judiska och 

kristna tron Terach och inom islam omnämns han som Azar. I den kommande berättelsen om 

Abrahams födelse och uppväxt, även benämnd som Kallelsen (Rosenblad & Rosenblad 2013, 

s. 44) genomsyras texten endast av benämningen Terach oavsett om berättelsen grundar sig ur 

både Gamla testamentet och koranen. Oavsett om berättelserna är ur koranen eller från 

muslimska legender blir inte Abrahams fader omnämnd som Azar utöver en notering utan i 

berättelserna som följer heter fadern Terach. 

   Detta gäller även när det kommer till benämningen av ärkeängeln Gabriel som inom islam 

är benämnd som ärkeängeln Jibril. Ärkeängeln benämns som ärkeängeln Gabriel/Jibril i 

presentationen (Rosenblad & Rosenblad 2013, s. 158), dock benämns ärkeängeln sedan 

endast som Gabriel. Detta oavsett om berättelsen är tagen ur koranen och inte är kopplad till 

Gamla testamentet, exempelvis berättelsen Muhammed vid 12 års ålder i Syrien. Detta kan 

ses som att en implicit värdering läggs hos kristendomen och judendomen, då en värdering 

kan komma att läggas på att benämningar av begrepp inom islam inte är lika relevanta i det 

svenska samhället som de judiska och kristna.    
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   Enligt författarna av Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är Gamla testamentet 

den vanligaste benämningen av judendomens heliga skrift (Rosenblad & Rosenblad 2013, s. 

8). Därav har författarna valt att inte använda sig utav den korrekta benämningen inom 

judendomen, den hebreiska bibeln, på grund av att benämningen Gamla testamentet redan är 

inarbetad i det svenska samhället. Detta resulterar i en implicit värdering i och med att den 

korrekta benämningen inte används för att den inte är vanlig inom Sveriges gränser. Detta 

resulterar dock i att hänsyn inte tas till de judiska läsarna av boken.   

   I Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner försvinner judendomen efter Jesu födelse 

och blir inte omnämnd därefter vilket genererar i att det kan komma att uppfattas att 

judendomen tar slut när kristendomen tar vid vilket inte är korrekt information. Dock är 

judendomen i sin helhet mer omtalad inom läroboken än vad kristendomen kommit att bli. 

Kristendomen är främst i Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner omtalad utifrån det 

Gamla testamentet med få inslag ur Nya testamentet. Vilket kan generera i att berättelserna ur 

Nya testamentet implicit inte är av lika stor vikt än vad berättelserna ur Gamla testamentet är. 

Hur ser relationen ut mellan religionerna? 

Inom Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är de tre abrahamitiska religionerna 

sammanflätade under rubrikerna. Islam och kristendomen presenteras genom att knytas 

samman med judendomen där de båda religionerna har sina rötter i (Rosenblad & Rosenblad 

2013, s. 5). Under lärobokens gång sker vissa uppdelningar mellan de abrahamitiska 

religionerna, detta i sammanhanget när olika muslimska samt judiska legender presenteras. 

Utöver dessa uppdelningar presenteras varje berättelse i Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner i anknytning till Moseböckerna, Evangelierna och koranen. Ibland förekommer 

avsnitt ur läroboken som endast är relaterad till koranen eller Moseböckerna. Genomgångende 

av Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner presenteras de tre religionerna tillsammans 

och knyts samman ur de olika berättelserna. Judendomen kan komma att hamna i skymundan 

på grund av som tidigare nämnts att judendomens heliga skrift inte benämns med rätt 

benämning för judarna utan som Gamla testamentet som kan komma att vara mer förknippat 

med kristendomen än med judendomen. Dock är det endast ett avsnitt, Jesus vid 12 års ålder i 

Templet som är från Nya testamentet, de resterande berättelserna är ur koranen samt Gamla 

testamentet. Sammanfattningsvis presenteras religionerna som enskilda religioner, dock är de 

sammanflätade genom hela läroboken.  

 

Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis är religionerna inom Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner i 

sidomfång relativt lika presenterade och detsamma gäller innehållet. Det är begrepp inom 

islam som dock inte får den korrekta benämningen utifrån koranen utöver det är religionerna 

gällande presentationen likställda. Religionerna presenteras genom urfadern Abraham och 

berättelserna som följer är tagna ur både Gamla och Nya testamentet samt koranen, även 

berättelser ur judiskt och muslimskt legendmaterial presenteras.  

6.5 Svar på forskningsfrågorna 

Hur mycket plats får de olika religionerna i läroböckerna? 

I Vi tänker och tror och Min religionsbok är kristendomen den religion som är presenterad 

med flest antal sidor. Även i Grundbok, Religion och Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner ligger tydligheten i att kristendomen är främst presenterad inom läroböckerna, både 

innehållsmässigt samt i antal sidor. I Samma rötter; Abrahams barn i tre religioner är dock 

berättelserna som tas upp både från Mosebok och Koranen vilket innebär att de alla tre 

abrahamitiska religionerna finns representerade och får mycket plats till skillnad från Vi 

tänker och tror, där islam endast är representerad på fem sidor. Under dessa fem sidor är det 

allmän information om religionen. Islam har dock fått en allt större del av det totala innehållet 

i de två senare böckerna sett i förhållande till de andra två religionerna. Att judendomen får 

relativt stor plats i antalet sidor i samtliga läroböcker beror till stor del på kopplingen till 

Gamla testamentet, som både är en viktig skrift inom såväl judendomen som kristendomen. 

För att se en helhetsbild över antalet sidor varje religion har blivit tilldelade i respektive 

lärobok, se bilaga 5. 

 

Vilka likheter och skillnader finns det i framställningen av de olika religionerna? 

I Vi tänker och tror beskrivs kristendomen främst med berättelser från Gamla respektive Nya 

testamentet. I och med detta framställs även viktiga berättelser om judendomen då Gamla 

testamentet även ligger till grund för denna religion. Islam beskrivs däremot mer faktabaserat 

i ett fåtal kortare kapitel. Gällande den faktabaserade texten om de tre religionerna tas de upp 

på ett likvärdigt sätt och det tydliggörs att tro kan se ut på olika sätt. Såväl kyrkan som 

synagogan och moskén tilldelas egna kapitel i boken. 

   I läroboken Min religionsbok är kapitlen uppdelade utifrån vilken årskurs de är anpassade 

för och detta gör att exempelvis innehållet om bibeln står en aning osammanhängande. 

Kapitlen hoppar mellan olika ämnesområden inom religionskunskapen. Kristendomen är utan 
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tvekan den mest representerade och framställs med berättelser ur bibeln såväl som 

information om högtider och olika kyrkor. Islam får ett ytterst begränsat utrymme i Min 

religionsbok och framställs ur en indonesisk flickas perspektiv där hon berättar om vad som är 

det viktigaste inom islam. Till skillnad från de andra abrahamitiska religionerna berättas inga 

historiska berättelser om viktiga händelser eller personer utan texten är kortfattad och 

faktabaserad. Utöver framställningen i Gamla testamentet har judendomen, likt islam, ett 

kortare kapitel med en mindre mängd fakta. 

   De bibliska berättelserna ur Gamla och Nya testamentet är alltså ett gemensamt sätt att 

beskriva kristendomen på i både Vi tänker och tror samt Min religionsbok. En annan likhet är 

deras beskrivningar om att det finns olika kristna kyrkor, så som katolsk och ortodox kyrka. 

Båda böckerna är skrivna med stort fokus på kristendom och i flera fall jämförs de andra 

religionerna med kristendomen.        

   I Grundbok, Religion och Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner faller judendomen 

bort något. Judendomen benämns endast som den äldsta religionen och sedan att Gamla 

testamentet är en viktig text ur bibeln för judarna, exempelvis uttrycks ”en del av bibeln är 

helig för judarna” (Willebrand 2003, s. 26). Inget vidare om det som står i Tora tas upp. Inom 

Grundbok, Religion står kristendomen och judendomen tillsammans, medan islam framstår 

som något udda, som inte är relaterad till de andra två. Kristendomen och judendomen knyts 

ihop under rubriken Gamla testamentet, som är en viktig del av de båda religionerna och som 

grundar sig i patriarken Abraham, medan Abraham inte nämns i samband med islam. Islam 

kommer att framstå som något exotiskt i jämförelse. I Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner presenteras de tre abrahamitiska religionerna tillsammans med Abraham som deras 

stamfader.  

   Inom Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner presenteras olika gemensamma 

historier tillsammans, religionerna knyts ihop, medan i Grundbok, Religion är religionerna 

tydligt uppdelade, de nämns inte i ett sammanhang utan är tilldelade egna sidor där 

religionerna framstår som enskilda religioner utan någon tydlig sammanknytning.  

I Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner presenteras Jesus även inom islam, dock med 

benämningen Isa medan i Grundbok, Religion nämns han inte alls. Detsamma gäller angående 

att Abraham är stamfadern.  

   En stor skillnad mellan de två läroböckerna är att Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner presenterar berättelser om de abrahamitiska religionerna, fokus ligger på utdrag ur 

Moseböckerna samt koranen. Istället ligger fokus i Grundbok, Religion på fakta inom 
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religionerna. Information om liknelserna inom de abrahamitiska religionerna presenteras och 

likheterna mellan dem framhävs. Grundinformation angående de alla tre religionerna 

presenteras, alltifrån heliga platser till heliga böcker samt traditioner inom de religionerna.  

Hur relateras religionerna i förhållande till varandra i läroböckerna samt respektive 

läroplan? 

Relationerna mellan de olika religionerna i Vi tänker och tror är inte särskilt tydligt utskriven. 

Både kristendomen och judendomen grundar sig i Gamla testamentet men i denna bok 

beskrivs inte detta förhållande något utförligt, det nämns enbart att under judarnas gudstjänst 

läses det också ur Gamla testamentet. I och med det finns dock en liten koppling mellan dessa 

religioner men till islam nämns inte sambandet med att den religionen också har Abraham 

som stamfader.  

   I läroplanen från 1969 ska huvudmomenten inom kristendomen behandla bland annat 

berättelser ur bibeln från både Gamla och Nya testamentet, högtider och gudstjänster (s. 175). 

När det gäller övriga religioner ska något om högtider, gudstjänster och religiösa seder samt 

något av judendomen behandlas. Huvudmomentet för lågstadiets studier i religionskunskap är 

inte mer detaljerade än så och ser en till dessa så får Vi tänker och tror anses uppfylla 

kriterierna för att behandla samtliga moment. Sett till målen som läroplanen ställde, att lära 

eleverna om bibelns innehåll i stort, den kristendomens historia och dess tro och etik, ger 

boken en god grund för att som lärare kunna vidarebehandla dessa områden. 

Religionskunskapens mål var även att ge kunskap om andra livsuppfattningar och om övriga 

religioners tro, heliga skrifter och samfundsformer. Det specifika utrymmet de övriga 

religionerna får är något begränsat, så dessa områden behandlas om än något kortfattat. 

   I läroboken Min religionsbok är kopplingen mellan de tre abrahamitiska religionerna inte 

heller särskilt tydlig. I det första avsnittet om bibeln står det att det Gamla testamentet berättar 

om det judiska folket och att bibelns berättelser är heliga för såväl kristna, judar och 

muslimer. I övrigt benämns inte släktskapet mellan religionerna utan när det står skrivet om 

berättelserna ur Gamla testamentet är det under rubriken Bibeln, det vill säga ur ett kristet 

perspektiv. 

   Gällande religionskunskapsundervisningen för lågstadiet står det mestadels om livsfrågor 

och etik i läroplanen från 1980 (s. 127). Dock beskrivs att religion har stor betydelse för 

människor när de tar ställning till dessa frågor. Mer specifikt om vad undervisningen ska 

innehålla framhävs att bibeln ska studeras, bland annat patriarkberättelserna ur gamla 

testamentet och valda händelser ur Jesu liv. Därutöver ska kyrkor och närliggande samfund 
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beaktas samt sånger och psalmer som kan knytas till dessa. Gällande andra religioner än 

kristendomen står det att personer och livsmönster inom bland annat judendomen ska studeras 

men det ges ingen utförligare beskrivning än så. Det ställs alltså inget större krav på att 

undervisningen ska innehålla information om andra religioner än kristendomen på lågstadiet, 

utöver att judendomen ska nämnas något. Min religionsbok är framförallt fokuserad till 

kristendomen och uppfyller de krav som läroplanen menar att undervisningen ska behandla. 

Dock är informationen i de egna kapitlen om islam och judendom korta och innehåller endast 

grundläggande fakta. Eftersom läroplanen dock inte ställer högre krav än så, kan boken anses 

behandla de huvudmoment som var aktuella vid tidpunkten för denna läroplan. 

    När det kommer till hur religionerna relateras i förhållande till varandra i läroböckerna samt 

respektive läroplan är det inom Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner tydligt att 

religionerna är sammanflätade med varandra och utgår ifrån en och samma stamfader, 

Abraham. När det kommer till Grundbok, Religion är inte relationen lika tydlig. 

Kristendomen knyts an till judendomen medan islam framstår som en separat religion från de 

andra abrahamitiska religionerna.  

   Enligt Utbildningsdepartementet (1994, s. 38) ska religionskunskapsämnet ge kunskaper om 

bland annat bibeln, den kristna trons föreställningsvärld samt kyrkoåret. I jämförelse med 

detta uppnår Grundbok, Religion skriven av Maria Willebrand endast att ge kunskaper om 

bibeln samt om kyrkoåret. Detta genom att presentera den heliga skriften bibeln samt 

berättelser ur både Gamla och nya testamentet. Gällande kyrkoåret presenteras de kristna 

högtiderna, alltifrån jul och påsk till Kristi Himmelfärdsdagen och påskdagen (Se bilaga 3). 

Ett mål enligt Utbildningsdepartementet (1994, s. 38) är att eleverna ska fördjupa sina 

kunskaper om kristendomen och de övriga stora världsreligionerna samt om religiösa 

föreställningar från andra religioner. Genom presentationen av den mera religiösa praxisen 

inom de tre abrahamitiska religionerna presenteras eleverna inför de stora världsreligionerna. 

Om eleverna fördjupar sina kunskaper angående religionerna är inte något 

uppsatsskribenterna kan ta ställning till. Detta på grund av att alla elever inom skolan är unika 

individer med olika kunskaper vilket innebär att för vissa elever behöver inte den fakta och 

information som presenteras i Grundbok, Religion vara av fördjupande kunskap för den 

enskilda eleven.  

   När det kommer till Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner som utgår utifrån 

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 presenteras en del av 

Skolverkets (2011) läroplan. Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner presenterar delar 
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av Skolverkets (2011) avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer.  

   Enligt Skolverket (2001, s. 200; 201) ska eleverna i slutet av årskurs tre kunna beskriva 

några platser för religionsutövning, ge exempel på någon symbol, högtid samt central 

berättelse från judendomen, kristendomen och islam samt återge delar av innehållet i några 

berättelser ur bibeln. Genom att först se till att eleverna ska kunna beskriva några platser för 

religionsutövning presenteras dessa platser som gudstjänsthus (Rosenblad & Rosenblad 2013, 

s. 7; 11–12) och här presenteras både synagoga kyrka och moské samt information om de tre 

olika gudstjänsthusen, alltifrån ordets betydelse till vad som sker i dem. När det kommer till 

att ge exempel på högtider, symboler samt centrala berättelser ur de abrahamitiska 

religionerna presenteras festdagar för religionerna. Dessa festdagar är alltifrån kristendomens 

påsk till judendomens sabbat och islams offerfester, Id al- Fitr och Id al- Adha (Rosenblad & 

Rosenblad 2013, s. 7; 12).  Utöver detta består resterande läroboken Samma rötter; Abrahams 

barn i tre religioner av berättelser ur både judendomen, kristendomen och islam. Eleverna ska 

även enligt Skolverket (2011, s. 200) några berättelser ur bibeln samt innebörden av dem och 

några av de vanligaste psalmerna. Som tidigare nämnt presenteras berättelser ur bibeln i 

Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner och som nämnt i avgränsningar finns det 

material i läroboken för eleverna att diskutera och skriva om de olika berättelserna som 

presenteras vilket dock inte har medverkat i analysen av läroböckerna. Dock finns det 

möjligheter för eleverna att uppnå att kunna några berättelser ur bibeln samt innebörden av 

dem. Något som dock inte presenteras i Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är 

psalmer.  

   Sammanfattningsvis täcker både 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 upp det som presenteras i 

de båda läroböckerna, Grundbok, Religion och Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner. 

 

7. Diskussion  

7.1 Resultatet gentemot syfte, bakgrund och tidigare forskning 
I enlighet med bakgrunden till denna uppsats har kristendomen haft en särställning inom den 

svenska skolan fram till 1962 och 1969 års läroplan (Olivestam 2006, s. 13; Hartman 2011, s. 

32). Detta bekräftar de studerande läroböckerna, dock följer kristendomens särställning inom 

religionskunskapsämnet med ända fram till 2011 års läroplan, Läroplan för grundskolan, 
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förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Kristendomen presenteras som normen inom 

läroböckerna förutom i Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner. Det är tydligt att 

kristendomen dominerar läroböckerna och är den religion som det främst utgås ifrån inom 

religionskunskapsämnet. Härenstam (2006) skriver i Skolverkets underlagsrapport I enlighet 

med skolans värdegrund? att hans undersökning resulterade i att bilden av islam har kommit 

att förbättras inom läroböckerna i religionskunskapsämnet. I studien har det har 

uppsatsskrivarna sett att islam har gått från att ha haft nästintill inget sidomfång inom 

läroböckerna från år 1975 till 2003 till att få ett allt större sidomfång inom läroboken från år 

2013. Dock kan vi inte ta ställning till om huruvida innehållet har förbättrats, det vill säga att 

religionen inte omnämns som lika exotisk och främmande. Oavsett om sidomfånget har 

utökats innebär det inte nödvändigtvis att synen och framställningen av islam har förbättrats 

jämfört med tidigare. Islam får särskilt stor plats i Samma rötter: Abrahams barn i tre 

religioner. Detta kan detta grunda sig i en strävan att framhäva som en mindre främmande 

och avvikande religion från de kristendomen och judendomen.  

   Holmén (2006) skrev i sin avhandling om hur läroböcker har kommit att påverkas av 

omvärlden. Exempelvis såg Holmén (2006) att den svenska läroboken förändrades i och med 

kalla kriget vilket hänger samman med Sveriges neutralitetspolitik. Detta är något som är 

synligt i och med de svenska läroböckerna från och med 1969 års läroplan. Som påvisats i 

resultatet från analysen har judendomen kommit att få en allt större plats inom läroböckerna. 

Att judendomen belyses ytterligare kan leda till att den inte framstår som avvikande och 

motverka antisemitism inom Sveriges gränser. Islams frammarsch inom Sverige på grund av 

bland annat flyktingvågen som kommer i och med krigen i Balkanländerna samt Mellanöstern 

under 1980 till 1990-talet påverkar innehållet i religionsundervisningen. Enligt 

Utbildningsdepartementet (1994, s. 39) är det till följd av den ökande invandringen i Sverige 

som många elever inom samhället har kommit att ha en annan religiös bakgrund än den 

kristna. Som fastställts tidigare ser Sverige idag annorlunda ut med en större mångfald än förr. 

Att då islam och judendomen fått ta mer plats i förhållande till kristendomen, som i de senare 

läroböckerna, kan ses som en naturlig utveckling inom religionskunskapsundervisningen.  

   Enligt Härenstam (2006) är bilden av islam i religionskunskapsläroböckerna relativt 

samstämmig med läroplanernas centrala värderingar. Angående läroböckernas 

förhållningssätt till läroplanerna, följer läroböckerna läroplanerna tydligt. 

   I bakgrunden till denna uppsats anser Skolverket (2010 s. 21–22) att skolan samt förskolan 

ger uttryck för en homogeniserad normaliseringspraktik, vilket innebär att det skapas ett ”vi” 
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och ”de”. Detta bekräftar de studerande läroböckerna, då det inom läroböckerna Vi tänker och 

tror, Min religionsbok samt Grundbok, Religion är den tydlig uppdelning när det kommer till 

att skilja främst islam från både judendomen och kristendomen men även en del beskrivningar 

av judendomen skapar en "de"-känsla i förhållande till den kristna normen. Hur en författare 

framställer informationen om ett ämne påverkar läsarens bild av objektet som beskrivs. Ser 

man till Foucaults (1980) teori om maktrelationer kan en religion, i fall där den beskrivs som 

främmande, positioneras som annorlunda från normen. Religionerna jämförs då med varandra 

och med implicita värderingar skapas en hierarkisk ställning dem emellan. Inom exempelvis 

Grundbok, Religion framställs att personer som praktiserar eller tillhör en religion så som 

islam och judendomen är födda i andra länder och att de som är födda i Sverige praktiserar 

kristendom. Även Härenstam (1993) kom fram till att det fanns tydliga skillnader i 

beskrivningarna av religionerna mellan böcker kopplade till olika läroplansperioder. I den 

senaste av de analyserade läroböckerna, Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner, är 

denna distinktion inte gjord.  

   Enligt Härenstam (1993, s. 290) är det mer information om islam inom de lägre årskurserna. 

Detta bekräftar inte de studerande läroböckerna. De läroböcker som är analyserade från 1975 

till 2003 innehåller inte mycket information om islam. Det är först i Samma rötter: Abrahams 

barn i tre religioner, islam tar en tydlig plats bland de andra religionerna.  

   Härenstam (2000) har i Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja 

kunskap skrivit om att det inom de tidigare läroböckerna har fokuserats till mer religiös 

praxis. Detta är något inom de analyserade böckerna något uppsatsskrivarna inte kan relatera 

till. Av de analyserade läroböckerna är det en stor variation mellan dem. Läroboken, Vi tänker 

och tror består främst av berättelser ur Gamla och Nya testamentet samt en berättelse ur 

Koranen. Min religionsbok består av både berättelser ur Gamla och Nya testamentet samt av 

religiös praxis, exempelvis islam presenteras genom endast religiös praxis. Grundbok, 

religion består främst av religiös praxis samt mindre korta berättelser ur Gamla och Nya 

testamentet. 2013 års lärobok, Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner återgår sättet att 

skriva om berättelser och legender där fokus på den religiösa praxisen blir nästintill utebliven. 

Detta innebär att uppsatsskrivarna inte sett att tidigare läroböcker har haft mer fokus på den 

religiösa praxisen i förhållande till de senare.  

   På grund av kristendomens stora inflytande historiskt sett i det svenska samhället har den 

haft en särställning inom religionskunskapsundervisningen, vilket tydligt märks utifrån 

läroplansmålen. Detta återspeglas också i läroböckerna, som har framställt en del judiska och 
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muslimska traditioner som exotiska. Valet av vilket material som ska presenteras i 

läroböckerna är viktigt eftersom om författarna inte lägger omsorg och tanke bakom det kan 

det leda till exotism (Dahlin 2006, s. 53). Detta har lett till en generaliserad bild av islam och 

judendomen då de i många avseenden förenklas. Samtidigt kan detta förklaras med att 

böckerna är riktade till elever i lågstadiet och en begränsning måste göras för att inte 

framställningen av de abrahamitiska religionerna ska bli allt för komplicerad. 

   Till viss del faller judendomen bort inom flera av läroböckerna. Religionen representeras i 

och med berättelserna från Gamla testamentet men de skrivs framförallt i syfte för att belysa 

kristendomens historia. De informativa delarna om judendomen är i flera fall kortare.   

Mycket av den tidigare forskningen på området menar att islam ofta framställs som 

främmande. Utifrån vårt resultat kan vi se att detta stämmer till viss del men inom Grundbok, 

religion och särskilt inom Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner är islam 

representerad i nästan lika hög utsträckning som de andra religionerna.   

   Uppsatsskrivarna kan se att religionernas tydliga koppling till Abraham inte 

uppmärksammas i särskilt stor utsträckning i de tre äldre läroböckerna. Innehållet i 

läroböckerna är varierande men en stor del utgörs av utsagor från det Gamla och Nya 

testamentet. Här skiljde sig dock läroboken Grundbok, religion, där innehållet framförallt 

fokuseras till religiös praxis.  

 

7.2 Vidare forskning   
En vidare forskning av denna studie hade varit att komplettera analys och resultatet med att 

undersöka och göra observationer i ett klassrum med elever i lågstadiet, där ett fokus skulle 

ligga på att se vad lärare lär ut till eleverna i praktiken och hur mycket läroböckerna används i 

religionskunskap. Analysen har genomförts manuellt av båda författare till denna studie och 

en viss felmarginal kan ske, då begrepp kan missas under räkningen. Därför skulle det även 

kunna kompletteras med en repeterande studie där någon skulle analysera de olika 

läroböckerna igen och se om samma resultat skulle uppnås, detta för att kunna öka validiteten 

för studien. Även att vi har utförligt beskrivit metoden och vårt tillvägagångssätt kan hjälpa 

någon annan att genomföra studien på nytt. Studien skulle även kunna genomföras med andra 

läromedel inom religionskunskap för att skapa en ännu större bild av utvecklingen inom 

ämnet.  
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8. Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att belysa framställningen av de tre abrahamitiska 

religionerna (judendom, kristendom och islam) inom svenska läroböcker i förhållande till 

respektive läroplan över tid.  

   Denna studie har kommit fram till att kristendomen har fram till 2011 års läroplan, Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 varit den mest centrala religionen 

inom läroböcker för religionskunskapsämnet. Det faller sig naturligt att kristendomen är den 

dominerande religionen då den historiskt sett påverkat det svenska samhället mest. Dock ser 

vi en förändring över tid att de övriga abrahamitiska religionerna har fått ta allt större plats i 

läroböckerna i förhållande till kristendomen. Utöver att de får mer utrymme ser vi numera 

även en tendens mot att inte beskriva judendom och islam på ett främmande sätt, som tidigare 

gjorts.  Detta är en utveckling vi ser positivt på eftersom det kan leda till en större förståelse 

för fler människors olika trosuppfattningar och bidra till en minskning av exotiska 

framställningar av andra religioner än kristendomen. Det svenska samhället är idag präglat av 

stor mångfald och många människor har olika bakgrunder och olika trosuppfattningar. Det är 

viktigt att skolan förmedlar en rättvisande bild av alla människors tro för att så uppnå 

läroplanens krav på objektivitet och saklighet.   

   Viktigt att observera är att det i slutändan är läraren som styr undervisningen och vilket 

inflytande en specifik lärobok få kan vara varierande. Inte desto mindre är lärobokens innehåll 

av stor vikt då den information som förmedlas i skolan oftast uppfattas som en sanning hos 

eleverna och både skapa och motverka normer.   

   Dock bör poängteras att studiens resultat endast utgör en mindre del av det totala antalet 

läroböcker inom ämnesområdet. Det är enbart ett fåtal exempel som undersökts och 

möjligheten finns att andra resultat kan uppnås vid undersökning av andra 

religionsläroböcker.   
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Bilaga 1 – Vi tänker och tror  

 
Begrepp inom islam: 
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Begrepp inom kristendom: 
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Begrepp inom judendom: 
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Bilaga 2 – Min religionsbok  

 

Begrepp inom islam: 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp inom kristendom:  
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Begrepp inom judendom: 
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Bilaga 3 – Grundbok, religion 

 

Begrepp inom Islam: 
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Begrepp inom kristendom: 

 

 

Begrepp inom judendom:  
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Bilaga 4 – Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner  

 

Begrepp inom Islam: 
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Begrepp inom kristendom:  
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Begrepp för judendom:   
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Bilaga 5 – Jämförelse av antal sidor och centrala begrepp i samtliga läroböcker 

 

10 centrala begrepp inom kristendomen över tid: 

 1975 1989 2003 2013 Totala 

Begrepp 

Abraham 16 27 3 117 163 

Bibeln 8 14 20 34 76 

Israel/israeliter 33 17 - 5 55 

Jakob 40 41 - 81 162 

Isak 19 21 -  47 87 

Gud/Herren 116 121 6 105 348 

Jesus 134 138 41 37 350 

Josef 47 60 - 63 170 

Mose/Moses 39 38 9 122 208 

Kung Salomo 11 1 1 35 48 

 

10 centrala begrepp inom islam över tid: 

 1975 1989 2003 2013 Totala 

Begrepp 

Profeten 

Muhammed 

11 2 14 133 160 

Ärkeängeln 

Gabriel/Jibril 

- - - 35 35 

Abraham - - - 125 125 

Allah/Gud 14 3 14 135 166 

Koranen 4 3 17 70 70 

Kadidja - - - 29 29 

Profet/Profeten - - 1 31 32 

Kung Salomo - - - 34 34 

Josef - - - 42 42 

Jakob - - - 59 59 

 

10 centrala begrepp inom judendomen över tid: 

 1975 1989 2003 2013 Totala 

Begrepp 

Ny 

Farao/Farao 

28 23 - 191 242 

Abraham 16 27 2 152 197 

Mose/Moses 39 38 9 132 218 

Gud/Herren 87 65 9 127 288 

Isak 19 21 - 90 130 

Kung 

Salomo 

10 - - 34 44 

Josef 47 60 - 94 201 



68 
 
 

Jakob 38 41 - 80 159 

Sara 2 9 - 77 88 

Egypten 33 19 6 36 94 

 

Antal sidor/religion över tid: 

 1975 1989 2003 2013 

Judendom 39 49 28 101 

Kristendom 41 120 30 97 

Islam 5 2 25 91 

 


