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Sammanfattning   

Syftet med denna studie är att undersöka hur kristendomen och islam framställs i 

läromedel för grundskolans första år 1-3 i ämnet religion. Vi kommer att analysera 

och jämföra hur stort utrymme islam och kristendomen har fått i olika läromedel 

under perioden 1994-2013. Vidare ska vi undersöka hur syfte och mål har uttolkats av 

läroboksförfattarna, det vill säga hur formuleringsarenans läroplaner omsatts på 

transformeringsarenan i de olika läromedlen. I studien definierar vi begreppen 

läroplansteori, formuleringsarenan och transformeringsarenan. Analysen visar att det 

inte har skett någon större förändring gällande hur formuleringsarenan har omsatts på 

transformeringsarenan över tid, trots att läroplanerna har förändrats. Vidare visar den 

att det finns en övervikt på kunskaper i kristendomen enligt läroplanen.  
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1. Inledning    
Religionsämnet har inte alltid gått under namnet religionskunskap. För drygt 

60 år sedan ersattes kristendomskunskap med religionskunskap. Fram till 1960-talet 

fick svenska elever undervisning i kristendomskunskap och Luthers lilla katekes var 

länge ett läromedel i det svenska samhället. Sverige ser heller inte ut som den en gång 

gjorde. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle, vi lever i en tid där våra grannar 

firar alla möjliga högtider eller inga alls, men vad får dagens elever lära sig i 

religionsböcker? Står svenska traditioner i fokus? Eller får eleverna ta del av högtider 

och symboler inom kristendomen, islam och judendomen, så som det stadgas i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)?   

Varje lärare kommer vid något tillfälle att vara i behov av läroboken i 

religionsundervisningen. Men följer läroböckerna läroplanerna och vad förmedlas i 

böckerna? Finns det dolda värderingar av något slag? Lärarens uppgift är att kunna 

värdera läroböcker och undersöka vad det är för kunskap som kommer att följa 

eleverna. I likhet med läroplanen anser vi att varje religion bör presenteras rättvis i 

läromedel och att ingen individ ska känna sig utpekad och utstött. Lgr 11 stadgar att 

ingen individ i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning (Skolverket, 2011: 7). 

Vår avsikt med denna studie är att undersöka hur kristendomen och islam har 

framställts i läroböcker utifrån läroplan för det obligatoriska skolväsendet från 1994 

(Lpo 94) och Lgr 11 under två decennier. I nästa avsnitt kommer vi att titta närmare 

på orsaker till varför Sverige ser så som den gör gällande ämnet religion.    

  

1.1 Bakgrund  
Kristendomen har länge varit den dominerande religionen i svenskt samhällsliv och 

därmed i skolan. I närmare 500 år har protestantismen och den lutherska kyrkan 

dominerat. Fram till 1 januari år 2000 var den svenska kyrkan en del av staten och 

hade ett politiskt inflytande. Den nya förordningen som trädde i kraft den 1 januari 

2000 ledde till separation mellan kyrka och stat. Enligt Fredrik Schulte är kyrka och 

stat inte är helt åtskilda då den svenska kyrkan fortfarande besitter vissa privilegier 

(2012/13: K327).  

Sverige klassas som ett av världens mest sekulariserade länder, ett land som 

avviker mest i värderingar i jämförelse med andra länder (Lerner, 2005), ett land som 
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tagit avstamp i den kristna tron. Men hur kommer det sig att Sverige är så 

sekulariserat? Sekulariseringen går att spåra till upplysningstiden, en frihetstid som 

innebar frigörelse från religion. Den vetenskapliga ideologin växte och dåtidens 

världsbild förändrades. Det religiösa engagemanget fortsatte att minska under 1800-

talet och början av 1900-talet. Sekelskiftet innebär en förändring för det svenska 

samhällslivet. Med industrialiseringen kom urbaniseringen, förflyttningen från 

landsbygden till storstaden (de Vries 2015). Ett modernare samhälle höll på att växa 

fram och ekonomin fanns i storstaden. Med industrialiseringen kom religionen att få 

mindre utrymme, nya lagar stiftades vilket gav ökad religionsfrihet till den enskilda 

individen och detta ledde till att kyrkans makt och position i samhället minskade 

(Arlebrand m.fl. 2003). En ytterligare faktor som kan ha bidragit till vår tids 

sekularisering är religionsfrihetslagen som trädde i kraft år 1951. Det svenska folket 

behövde inte längre vara den del av den svenska kyrkan och hade rätt att gå ur 

församlingen. Den nya lagen innebar att alla hade rätt att utöva sin religion (Berglund 

& Larsson 1998: 10). 

Kristendomen har haft ett stort inflytande på undervisningen och har präglats 

av kristna värderingar. Undervisningen hade som syfte att lära elever hur man ska 

vara en god kristen medborgare. Kristendomskunskapen fick en vändning år 1969. 

Den nya läroplanen 1962 års, läroplan förändrade undervisningen och 

kristendomskunskap ersattes istället med ämnet religion. Syftet var att eleverna skulle 

få en objektivare och bredare syn på olika religioner från världen över 

(Nationalencyklopedin 2000: 126). År 1994 publicerades den fjärde läroplanen för 

grundskolan. Denna läroplan skiljde sig från tidigare läroplaner bland annat genom att 

gå från regelstyrd- till målstyrd kursplan men även att kristendomen fick mindre plats. 

I lpo 94 betonas att "alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning om 

religioner och livsåskådningar" (Lpo 1994: 38). Denna läro- och kursplan var väldigt 

omdebatterad när den kom ut. Enligt Hartman (2005) har religionsämnet varit ett av 

de mest debatterade ämnen i undervisningen (2005: 47). Högerkrafter, inte minst 

kristdemokraterna, ville återinföra kristendom som grund för religionskunskapen. 

I samband med läroplanen för 2011 fick skolverket kritik för de nya 

kursplanerna. Den nya och senaste läroplanen har strukit texter gällande kristendomen 

och dess betydelse. Detta har upprört många som anser att kristendomen bör ha en 

särställning i vårt samhälle. Stefan Gustavsson, ordförande för Svenska Evangeliska 

Alliansen, menar att det är viktigt att veta vilket inflytande och påverkan den kristna 
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tron har haft i det svenska samhället. Utbildningsministern Jan Björklund delar 

likande åsikter med Gustavsson och menar att det bör läggas tyngd på kristendomen 

då kristendomen är en fundamental del av Sveriges historia samt Sveriges kulturarv 

(Stengård 2010). 

Vidare går det att diskutera hur folkinvandringen efter andra världskriget kan 

ha påverkat vår tids sekularisering samt läroplanerna. Under de senaste 50 år har fler 

barn med annan bakgrund flyttat till Sverige, inte minst från länder där majoriteten av 

befolkningen är muslimer. I Sverige lever människor med olika religioner och 

kulturer, ett land som står för jämställdhet oavsett kön, trosuppfattning, religion etc. 

Vi lever helt enkel i ett heterogent samhälle. Enligt läroplanen 2011 ska vi ha icke-

konfessionell undervisning men samtidigt förvalta den kristna traditionen. Men hur 

ser det ut i läromedlen? Hur framställs andra religioner i relation till kristendomen? 

Tidigare forskning har visat att läromedel, trots högt uppsatta etiska formuleringar i 

läroplaner, ofta innehåller sin tidsperiods dominerande åsiktsstrukturer. Otaliga 

artiklar och avhandlingar har visat att t.ex. svenska läromedel har framställt 

exempelvis kvinnor eller personer med utländsk bakgrund på stereotypiska sätt genom 

historien och även idag. Kjell Härenstam (1993) är en av de forskare som har 

analyserat hur personer med utländsk bakgrund har framställts i svenska läromedel. 

Härenstams studie syftade till att undersöka islams presentation i läromedel. Enligt 

författaren presenteras en negativ bild av islam i läroböcker, dock ligger problemet 

hos läroboksförfattarna då det är de som väljer vad som ska förmedlas i läroböckerna. 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur kristendomen och islam har 

framställts i läromedel. Denna uppsats kommer att behandla tre läromedel totalt för 

grundskolans yngre åldrar i ämnet religion, för att undersöka hur de två religionerna 

förmedlas, vad för bild som framställs och om det förekommer några värderingar i 

textinnehållet samt i illustrationerna. I uppsatsen kommer vi även att undersöka om 

det har skett en förändring mellan läroplanerna från 1994 och 2011 samt hur 

läromedlen förhåller sig till sina respektive styrdokument. 
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2. Syfte och frågeställning  
Frågan vi ställer oss är hur läroplanen för grundskolan i ämnet religion har omsatts i 

praktiken från 1994 till och med 2011? Vi kommer att undersöka denna problematik 

genom att genomföra en läroplansteoretisk studie av läroplanernas formulering och 

förverkligande i läromedel under de senaste två decennierna. Det övergripande syftet 

med denna uppsats är därmed att undersöka hur formuleringsarenans läroplaner i 

religionskunskap för grundskolans första år (1-3) omsatts på transformeringsarenan 

för läromedelsproduktion under perioden 1994-2013. 

Detta syfte ska uppnås genom att först undersöka hur styrdokumenten 

konstruerat ämnet religionskunskap för årskurserna 1-3 1994-2011? På grund av de 

rådande stämningarna i samhället kommer vi här att lägga särskilt fokus på hur 

religionerna kristendom och islam framställs. Vidare ska vi undersöka hur särskilt 

kristendomen och islam har framställts i svenska läromedel under dessa två decennier 

för att studera hur syfte och mål uttolkats av författarna till de olika läromedlen? 

I nästa avsnitt kommer vi att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter 

lite närmare. Sedan följer en genomgång av det rådande forskningsläget   
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 I detta kapitel kommer vi att redogöra våra teoretiska utgångspunkter som studien 

utgår ifrån och särskilt de begrepp som finns i insprängda i våra frågeställningar. Vi 

kommer att förklara vad läroplansteori som analytisk modell handlar om och hur vi 

har valt att använda oss av denna i vår studie. Avsnittet berör även teoretiska 

nyckelbegrepp och centrala begrepp som vi anser är relevanta för vår studie.  

  

3.1 Läroplansteori  
Utbildning förändras över tid och vad som legitimeras relevant kunskap har sett olika 

ut. Enligt Ulf P Lundgren handlar läroplansteori om hur en viss kunskap i ett samhälle 

har byggts upp och formats utifrån utbildningsprocessens mål och innehåll (1983:20). 

Forskningsfältet läroplansteoretiska studier undersöker vad som legitimeras som 

kunskap i relation till samhällets ideologi och dess ekonomiska resurser. Läroplanen 

betraktas där med som ett resultat av samhällets föreställningar, inte minst rådande 

kunskapsparadigm inom utbildningsvetenskapen, och innehåller mer än enbart 

konkreta dokument. Lundgren anser därför att det engelska ordet för läroplan, det vill 

säga curriculum, är en bättre definition av begreppet då det ges en vidare innebörd än 

enbart varande ett styrdokument (1983: 21). 

Inom läroplansteori utgår man från att det finns tre arenor för att analysera hur 

läroplanen påverkas utifrån olika urvalsprocesser och hur de förhåller sig till 

samhället i övrigt. Vi har valt att fokusera på två arenor, formuleringsarena och 

transformeringsarenan, då vi anser att den tredje arenan realiseringsarenan inte är 

relevant i vår studie. Med formuleringsarenan menar man de urvalsprocesser som 

skett. Vilka kunskaper anses vara viktiga i utbildningen? Hur ser man på erfarenheter 

och vad är det för värderingar som valts att förmedlas i undervisningen? Är en 

kunskap viktigare än en annan? Vad styrdokumenten innehåller och förmedlar har 

påverkats av de urval som utbildningspolitiken framställt. Det är dessa 

urvalsprocesser som har lett fram till utformningen av läroplanen (Lundgren 1983: 

22). Med transformeringsarenan menar man den arenan där reformer och förordningar 

dvs. läroplaner, tolkas av skilda aktörer för att sedan omsättas t.ex. i läromedel, hit hör 

läromedelsförfattarna. Den sista arenan, realiseringsarenan sker inom skolan, det vill 

säga i undervisningen. De politiska besluten som har fastställts och transformerats ska 

under lärarens ledning genomföras i praktiken. Anledningen till att vi väljer bort 
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realiseringsarenan är för att vår studie inte riktar in sig på hur skolan väljer att 

använda sig av läromedel i praktiken. Utifrån de två arenorna kommer vi att analysera 

utvalda läromedel i relation till deras respektive styrdokument.   

  

3.2 Läroplanerna    
Läroplan är ett statligt styrdokument som regeringen står bakom. Läroplanen kan själv 

ses som en förordning men även innehålla flera förordningar, det vill säga 

bestämmelser. Dessa förordningar bestäms av regeringen. I läroplanen får man ta del 

av skolans värdegrund och uppdrag, samt mål och riktlinjer. Läroplanen lyfter även 

skolans normer och värden där varje elev ska få ta del av samhällets gemensamma 

värderingar. Det står skrivet att skolan ska ansvara för att varje individ inhämtar 

kunskap samt utvecklar tidigare kunskap som är nödvändigt i samhällslivet. Vidare 

ska eleven ha ansvar och inflytande i undervisningen, dvs. eleven ska få möjlighet att 

få sin röst hörd angående utbildningen som berör eleven (Skolverket 2011: 12-15).

 I Ninni Wahlströms bok definieras läroplan som en sorts kombination av den 

traditionella definitionen av läroplan samt didaktik. Med detta menas att både 

styrdokumenten och andra policytexter innefattas av definitionen tillsammans med 

uppfattningar om hur undervisning bör bedrivas (Wahlström 2015: 9-20). 

Det går att diskutera skillnaderna mellan den formella och funktionella 

läroplanen. Den formella är inte sammankopplad med verkligheten och är mycket 

faktacentrerad. Vid sidan av den formella läroplanen kan en funktionell eller konkret 

läroplan urskiljas. Denna läroplan fokuserar på det som händer i skolan mellan lärare 

och elever. Till denna läroplan hör både planerade skol aktiviteter, men också dolda 

aktiviteter och planerade men icke genomförda ambitioner. Den funktionella 

läroplanen tillhör den angloamerikanska curriculum-traditionen. 

Slutligen kan läroplanen sägas vara en mötesplats för både teori och praktik 

orienterande aktiviteter. Det som utformats på ett teoretiskt plan måste utföras i 

praktiken, i skolvärlden. Teori kan både ses som motsats till praktik men även som ett 

stöd för den. Praktik kan skapa mer teoretisk förståelse som kan användas av läraren 

ute i verksamheten. Dessa två delar, teori och praktik står i beroende förhållande med 

varandra. 
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3.3 Läromedlen   
År 2010 skrev Emma Roos en avhandling vid Gävles högskola. Studien syftade till att 

undersöka om läroboken används i religionsundervisningen och om inte, vad använde 

sig lärarna utav istället? Enkäterna som användes i undersökningen bestod av 12 

frågor och totalt blev det 19 stycken enkäter. Sex skolor fick delta i undersökningen 

och samtliga var gymnasieskolor i Gävleborgs kommun. Av 19 lärare var det enbart 9 

stycken lärare som svarade på enkätundersökningen. Studien visade att åtta av de som 

svarade använder läroboken i undervisningen, dock inte vid varje tillfälle (2010: 3-5). 

De tillfrågade lärarna anser att läroboken är ett bra material att hämta fakta ur då 

informationen i läroboken är lätt att förstå och tydlig. En annan fördel med läroboken 

för både lärare och elev är att den ger stöd i undervisningen men även att den fungerar 

som riktlinje för kursens mål (2010: 13). Roos undersökning är högst relevant idag, 

eftersom man vet att andra inlärningsmetoder spelar allt större roll i dagens skola. I 

undersökning framgår det även att annat material använd i undervisningen så som 

faktadokumentärer, filmer, litteratur, spelfilmer, TV-program eller radio (2010: 21). 

Staffan Salander - professor i didaktik- menar att läroboken kan ses som en 

grund för undervisningen. Ytterligare menar han att läroboken tydliggör vad 

undervisningen ska handla om. Läroboken syftar till ett specifikt ämne som då blir 

utgångspunkten för själva lektionsinnehållet. Enligt Salander kan läroboken ses som 

en struktur för vilken kunskap eleven ska erhålla. Läroboken är en del av 

informationsflödet, en del av kunskapen och en del av undervisningen. Läroboken 

utgör inte hela kunskapen men är en del av helheten och kan ses som en viktig 

komponent i undervisningen (Salander 1998: 22-23)  

 

3.4 En sammanfattning av teorins användning i studien 
Som vi nämnde tidigare i detta avsnitt handlar läroplansteori enligt Lundgren (1983: 

20) om hur en viss kunskap i ett samhälle har formats och byggts upp utifrån 

styrdokumentets innehåll och mål. Lundgren lyfter tre stycken arenor som verkar 

inom läroplansteori: formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Vår avsikt med denna studie är att undersöka formuleringsarenan 

av läroplaner och hur de realiserats på transformeringsarenan. Med 

formuleringsarenan kommer vi att undersöka lpo 94 och lgr 11 utifrån dess innehåll 

och mål inom ämnet religionskunskap för årskurs 1-3. Med transformeringsarenan 
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kommer vi att studerar tre läroböcker (från 2003, 2011 och 2013) och hur 

läroboksförfattarna valt att uttolka läroplanens innehåll och mål. Slutligen ska vi med 

hjälp av dessa två arenor undersöka hur formuleringsarenans (läroplanens mål) har 

omsatts på transformeringsarenan (läromedlen) över tid, det vill säga från 1994 till 

2013.  
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4. Tidigare forskning  
Luther lilla katekes var länge ett läromedel i kristendomskunskap och år 1919 skulle 

Bibeln utgöra grunden för undervisningen. Tjugo år senare fanns det önskemål om en 

objektivare undervisning, nu vill de lära sig "om" kristendomen istället för "i" 

kristendomen. 1962 kom den första läroplanen med betoning på undervisningen även 

skulle innehålla icke-kristna livsåskådningar. Detta var bara början till den 

undervisningen som höll på att utformas. 

I avsnittet tidigare forskning kommer vi att lyfta olika studier om hur 

kristendomen och islam har framställs i olika läromedel. Vi fokuserar på studier om 

hur islam och muslimer har framställs i läromedel. Många av de undersökningar som 

har utförts har nämligen intresserat sig för hur just och varför islam har framställts på 

olika vis genom historien. Vi kan konstatera att det finns färre studier som fokuserat 

på bilden av kristendomen i läromedel för vår undersökningsperiod (1994-2011) och 

särskild gällande grundskolans tidiga år. 

Läromedel har alltid haft en central roll i undervisningen. Vad för slags av 

läromedel har varierat beroende på undervisningens innehåll och syfte. I början av 

1900-talet präglades undervisningen av Luthers lilla katekes. Med tiden ändrades 

synen på undertingens och den kristna synen började successivt minska. År 1969 kom 

grundskolans andra läroplan- Lgr 69 - detta medförde ett namnbyte, 

kristendomskunskap ändrade namn till Religionskunskap. En objektiv undervisning 

stod i fokus och eleverna skulle ges kunskap till att ta ställning i olika 

livsåskådningar. Den kristna undervisningen fick mindre plats och eleverna skulle få 

kunskaper om andra religioner. En religion som fick mer plast i undervisningen var 

Islam. Under åren har flera studier genomförts och allt fler har forskat om hur islam 

framställts i religionsböcker, en av dem är bland annat religionsvetaren Kjell 

Härenstam. Vi återkommer till Härenstam senare i kapitlet. 

År 2010 skrev Anna Olsén en avhandling om religionsundervisningen. Syftet 

med studien var att undersöka kristendomens plats i religionskunskapen utifrån 

läromedel. Olsén valde att analysera tre läromedel som används av lärare i religions 

undervisning för gymnasiet. Två av tre böcker utkom år 2007 och den tredje 

publicerades 2003 (Olsén 2010: 8). För att närma sig frågan om hur stor plats 

kristendomen har fått i läromedel valde Olsén att bland annat undersöka hur 

värderingar kan synliggöras i texten samt textomfånget i läromedel, detta för att 



	 14	

slutligen kunna jämföra hur kristendomen särskiljs i jämförelse med de andra 

världsreligionerna. I sin undersökning kom Olsén fram till att läroboksförfattarna 

försökt att förmedla religionerna komplexiteten och ta avstamp i värderingar och 

åsikter. Olsén fann att en av läroböckerna värderade religionerna minst och att även 

samma lärobok gav kristendomen mest utrymme i relation till de andra religionerna. 

Undersökningen visade att kristendomen har fått större utrymme i läromedlen jämfört 

med de andra religionerna, med andra ord är avsnitten om kristendomen betydligt 

längre. Olsén menar att kristendomen kan uppfattas som en rikare religion jämfört 

med de andra religioner då kristendomen presenteras i större omfång. Med rikare 

religion menar författaren en religion med mer historia och flera högtider. Att 

läroboksförfattarna valt att presentera kristendomen ur den synvinkel kan ses som en 

naturlig och självklar aspekt enligt läroboksförfattarnas då kristendomen har funnits 

längst i Sverige och länge var officiell statsreligion. Ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat läroboksförfattarna val av textinnehåll är deras bakgrund, menar Olsén. Om 

man antar att de har svensk bakgrund så är det inte så konstigt att de valt att ge 

kristendomen mest utrymme i läroboken, då det är den religionen de har mest kunskap 

i och känner bäst till (Olsén, 2010). 

Vidare lyfter Olsén textens komplexitet och hävdar att ju mer en religion 

uppfattas som skiftande, föränderlig och komplex desto fler kan identifiera sig med 

religionen. Medan en religion som uppfattas som enkelspårig kan ge en bild av att 

religions anhängare är mindre religiösa. I studien framkom det även att det finns ett 

gemensamt drag i tre läroböckerna som kan bidra till en problematik kring "vi" och 

"dem". Resultaten visade att i avsnitten om kristendomen fanns begrepp som "vi" medan i 

de andra religionerna förekom inga sådana begrepp. Detta visar att läroboksförfattarna 

utgår från att eleverna som läser läroböckerna tillhör den kristna tron och att 

kristendomen är "vår" religion. 

I Kjell Härenstams bok Skolboks-Islam får vi ta del av hur islam framställts i 

läroböcker i relation till dåvarande styrdokument under åren 1962-1980. Enligt 

Härenstam påverkas innehållet i läromedlet av de ramar som finns inom utbildningen. 

En ramfaktor som har påverkat bilden av islam är skolans uppdelning gällande 

årskurser - låg-, mellan- och högstadiet. Detta har medfört en bild av att elever på 

lågstadiet uppfattas som små (åldersmässigt) och att deras förkunskaper inte är de 

samma som hos äldre elever. Där av har språket i läroböckernas anpassats och 

förenklats för att passa de yngre eleverna bättre. Med andra ord har det inneburit att 
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mycket av textinnehållet har tagits bort för att förenkla språket, där av den förenklade 

bilden av islam i läromedlen (Härenstam 1993: 7-8). 

Läroplanen för 1962 erbjöd ingen undervisning i icke-kristna religioner på 

lågstadiet, det var först på mellan- och högstadiet som eleverna fick ta del av andra 

religioner utöver kristendomen. Nästa läroplan kom 1969 och förblev den första 

läroplanen som erbjöd kunskap i övriga religioner redan på lågstadiet (Härenstam, 

1993: 10). 1969 års läroplan gav stor frihet till lärarna att själva välja stoff och 

innehåll i undervisningen i ämnet religion. Inga bestämda föreskrifter om 

ämnesinnehåll fanns att finna i läroplanen. Det var inte förrän i högstadiet som islam 

och andra världsreligioner kom på tal, dock var det inte ett krav att ta dela av de 

övriga religioner, utan det fanns möjlighet till kunskap om andra religioner om läraren 

så vill det (1993: 13-14). 

Enligt Härenstam (1993) sker inte undervisningen i ett tomrum. Författaren 

menar att det finns anledningar och orsaker till varför en viss kunskap lärs ut och att 

bilden av den kunskapen är som den är. Synen på islam går bakåt i tiden och det finns 

flera händelser som har påverkat Sveriges syn på islam. Muslimer sågs länge som 

fiender och motståndare. På kort tid hann muslimerna erövra stora delar av världen 

och blev kända som fanatiker som sökte paradiset via martyr. Politik och massmedia 

fortsatte att förstärka den negativa bilden av islam. Bilden av islam hängde kvar enda 

fram till 1800-talet. Synen på islam började ändras och religionen sågs inte längre 

som ett hot för omvärlden. 1990-talet kom och bilden av islam fortsatte att påverkas. 

Beundran för den västerländska skolningen växte hos överklassmuslimer. Islam 

börjades ses som en religion som alla andra (Härenstam 1993: 41-49). Enligt 

Härenstam är det inte konstigt att skolans bild av islam och bilden som ges i 

läromedel ser ut som den gör. Även yttre faktorer har stor påverkan; eleven påverkas 

av föreställningar från olika hålla, så som hemmet och nyheter (1993: 51). Bilden av 

den fanatiske muslimen var den bilden som representerades i läromedlen enda fram 

till 1990-talet. Härenstam menar att problemet ligger i vad läroboksförfattarna väljer 

att förmedla i läroböckerna och hur de väljer att förmedla en religion som eleverna än 

inte fått bekanta sig med. Islam skulle ha kunnat presenteras utifrån en positiv 

synvinkel men ändå valdes juste den fanatiske muslimen att presenteras (1993: 115). 

De urval som läroboksförfattarna har gjort grundar sig mycket i de värderingar dem 

har angående islam. En annan faktor är att bilden av islam och dess fakta har 

förenklats mycket i läromedel, vilket har lett till att dessa påståenden nästan är falska 
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(1993:117). Att läroböckerna har sett ut som de gör har sina förklaringar och går att 

spåra längre bak i tiden. Frågan man kan ställa sig är om dessa värderingar finns att 

spåra i dagens läromedel? Lever bilden av den fanatiske muslimen kvar? 

Härenstam talar även om tyngden i ordet islam och att ordet kan ha flera 

betydelser beroende på vem som talar om islam. Författaren nämner att 

översättningen av ordet islam skapar didaktiska problem. Läroböckerna som 

undersökningen bygger på ger inte enbart deras tolkning av begreppet islam. I en av 

läroböckerna som Härenstam studerade används tolkningen som utgångspunkt för 

hela religionen och att den muslimska människan underkastar sig helt åt Gud. Ordet 

underkastelse ger en negativ bild av islam, en negativ bild av Gud (Allah) och en 

negativ bild av människan. 

År 2005 publicerades en c-uppsats av Marianne Åkerlund som handlade om 

representation av islam och muslimer i svenska läromedel. I avhandlingen diskuterar 

Åkerlund om problemen inom religionen och hur islam har framställts i grundskola 

och gymnasiet. Åkerlund menar att faktakunskaperna dominerar i religionsämnet och 

att läromedel till exempel hävdar att den muslimska kvinnan är underordnad mannen. 

I läromedlen som Åkerlund studerat framställs kvinnan som förtyckt. Utifrån religiösa 

normer och regler i samhället måste den muslimska kvinnan underordna sig och följa 

mannen. (Åkerlund 2005).  

 

4.1 Sammanfattning av tidigare forskning  

År 2006 genomförde Anna Olsén en undersökning som handlade om kristendomens 

plats i religions böcker jämfört med andra religioner. Olséns resultat pekade på att 

kristendomen har betydligt mer utrymme i de olika läromedlen för grundskolans 

högre åldrar och gymnasium tillskillnad från andra religioner så som islam. Detta 

skapar en bild av kristendomen som en rik religion och kan därför uppfattas som den 

viktigaste religionen. Att läroboksförfattarna valt att ge kristendomen mer utrymme 

än de andra religioner kan grunda sig att författarna bakom läromedlen har betydligt 

mer kunskap om kristendomen än någon annan religion vilket kan bero på deras 

svenska bakgrund. I boken Skolboks-islam talar Härenstam (1993) om hur islam har 

framställs i läromedel och menar att innehållet i läromedlet har påverkats av det 

ramfaktorer som finns inom utbildningen. Att elever har olika uppfattningar och 

kunskaper om religionen grundar sig i uppdelningen gällande årskurserna. De yngre 
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eleverna ses som små och får därför inte samma kunskap om religionerna vilket 

påverkar elevens bild av islam. Undervisningen sker inte i tomrum, enligt Härenstam 

finns det alltid en anledning till varför en viss kunskap lärs ut och det är den 

kunskapen som påverkar elevernas syn. Länge sågs muslimen som en fiende och 

fanatiker som sökte paradiset via martyr. Den negativa islambilden som växt fram 

förstärktes genom politiken och massmedian. Enda fram till 1990-talet förmedlades 

bilden av den fanatiska muslimen. Enligt Härenstam ligger problemet hos 

läroboksförfattarna och vad de väljer att förmedla i läromedlen. År 2005 genomförde 

Åkerlund en studie där hon genom enkätundersökning undersökte hur islam framställs 

i läromedel. Studien pekade på att den muslimska kvinna framställs som förtryckt och 

måste underkasta sig mannen. 

De studier vi har valt att lyfta undersöker för det mesta hur islam har 

framställts i olika läromedel. Väldigt få studier går att finna om hur kristendomen har 

framställts eller hur religionen i sig har framställts i läromedel. Nästan alla studier 

som har genomförts har riktat in sig på att undersöka läromedel för grundskolans 

högre årskurser och gymnasium. Vi finner det därför intressant att titta närmare på 

läromedel för årskurs 1-3 och har valt att avgränsa oss till kristendomen och islam. En 

annan faktor som skiljer vår studie från andra är att vi har valt att undersöka hur dessa 

två religioner har framställts så väl innan och efter att den nya läroplanen trädde i 

kraft. Anledningen till varför vi valde att undersöka läromedel som utgår från lpo 94 

och lgr 11 är för att se om det skett någon skillnad i läromedlen men även hur 

läromedlen har förhållit sig till sina respektive styrdokument och om de följt 

kursplanen och på så sätt representerar rätt information. 
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5. Metod och material  
I detta avsnitt kommer vi att presentera vilken metod vi har använt oss av under 

studiens gång. Vi kommer även att presentera urvalsprocessen, studiens 

avgränsningar och de läromedel som forskningen har behandlat. Studiens syfte och 

frågeställningar har legat till grund för val av metod.  

 

5.1 Forskningsmetod   
Vår avsikt med denna uppsats är att analysera läroböcker i religion för årskurs 1-3 

samt granska läroplanerna. Denna uppsats använder sig därför av metoderna kvalitativ 

innehållsanalys och kvalitativ bildanalys. Vi kommer att analysera och jämföra olika 

läromedelsböcker inom islam och kristendomen.  Vår tanke är att vi ska analysera och 

jämföra hur bilden av religionerna förmedlas och skrivs fram i läromedlen i relation 

till föregående läroplan (lpo 94) samt till den nuvarande läroplanen lgr 11. Vår avsikt 

är även att granska och jämföra vilken kunskap värderas som viktig i de respektive 

läromedlen. Vad är det som lyfts i texterna och vad väljer läroboksförfattarna att inte 

lyfta fram? Hur framställs islam och kristendomen i illustrationerna i de olika 

läroböckerna och förekommer det vad som kan betraktas som stereotypiska bilder? Vi 

kommer att analysera varje läromedel var för sig för att sedan ställa dem mot 

varandra.   

  

5.1.1 Innehållsanalys   
I boken Textens mening och makt talar Boréus och Bergström (2010) om 

innehållsanalys, det vill säga textanalys och menar att metoden är till för att mäta och 

undersöka texter utifrån ett forskningssyfte. I litteraturen lyfts två typer av 

textanalyser – kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys 

syftar på att mäta och räkna förekomsten av företeelser i texter, till exempel ord, 

metaforer, uttryck etc. Vi kommer dock att använda oss av kvalitativ innehållsanalys 

då vår avsikt inte är att räkna och mäta ord. Fokus i en kvalitativ innehållsanalys 

hamnar på textinnehållet och vad som sägs i texterna (Bergström & Boréus 2010: 43-

44). Detta angreppsätt tillämpas både i vår studie av läroplanerna och i vår studie av 

läromedlen. Här utgår vi ifrån och tolkar vilken mening som fästs vid begreppen 

religion, kristendomen, kristna, islam, muslimer och de narrativ som presenteras i 

anslutning till dessa begrepp och är insprängda med dessa begrepp. Bergström och 
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Boréus lyfter även begreppet tolkning och menar att ett kriterium för en god 

textanalys är medvetenhet om tolkningens betydelse (s.15). Författarna har valt att 

använda sig av två definitioner gällande begreppet tolkning. Vi har valt att se på 

begreppet tolkning utifrån den första betydelsen: "texter måste tolkas- de måste 

avvinnas mening, betydelse" (2010: 23). Att tolka texter innebär med andra ord att få 

fram själva betydelsen och meningen med texten. Detta är något vi gör när vi 

analysera olika texter och bilder i de olika läromedlen utifrån våra frågor. Enligt 

författarna går det inte att bortse från tolkning i en textanalys: i varje textanalys ingår 

tolkning oberoende hur man väljer att analysera.  

  

5.1.2 Bildanalys  
Vi har många gånger fått höra att bild och text kompletterar varandra och att 

textinnehållet blir tydligare med en relaterad bild. I boken Bildens tysta budskap: 

interaktion mellan bild och text skriver Yvonne Eriksson (2009) om bildens funktion 

och menar att bilden bör ses ett självständig kunskapsförmedlare. Enligt Eriksson har 

bilden sin egen funktion och förmedlar en viss kunskap. Bilden speglar även den 

samhällssyn vi människor har (Eriksson 2009: 44-45). Bilden förmedlar även olika 

värderingar. Hur en bild tolkas hänger samman med ens egna förkunskaper och 

värderingar. Bilden bör ses ur ett självständigt perspektiv, men samtidigt kompletterar 

bilden och texten varandra. För att man ska förstå bilden behöver man känna till 

texten eller den kontext bilden avspeglar. För att en bild ska kunna stå självständig 

bör mottagaren ha kännedom om kontexten. Eriksson menar att det är viktigt att 

kunna skilja mellan bildens budskap och vad bilden egentligen visar. Det är inte lätt 

att se budskapet med bilden fast man uppmärksammar alla detaljer (Eriksson 2009: 

184-185). 

Även Lawrence Sipe (1998) talar om vikten av noggrannhet vid bildanalys. 

Enligt författaren påverkas vår syn på bilden av de föreställningar vi bär med oss. 

Eriksson (2009) lyfter också svårigheten som uppstår vid tolkning av bilder från andra 

kulturer. För att förstå de bilder bör man ha vissa förkunskaper. Enligt författaren 

förstärks stereotyper genom bilder och menar att det skulle vara svårare att göra det i 

textinnehållet. I bilder förmedlas det som inte går att förmedla i skrift. Det är inte 

alltid lätt att förstå bilder och dess syfte. Det är däremot lätt att missuppfatta en bild 

som saknar förklaring, speciellt för den elev som inte är bekant med sammanhanget. 
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Om bilden ska fylla en funktion är det av vikt att bilden förmedlas i ett sammanhang 

som eleven förstår (Eriksson 2009: 186). 

I denna studie har vi valt att använda oss av det semiotiska perspektivet på 

bildanalys. Semiotisk analys grundar sig i läran om hur tecken och bilder tolkas. 

Bryman (2007: 369) menar att den huvudsakliga styrkan med semiotiken är att 

analytikern uppmanas att se bortom det uppenbara. Metoden grundar sig i att 

undersöka om bilderna har öppna eller dolda budskap. Vi anser att denna metod 

passar bra in i vår undersökning då vår avsikt är att granska om det förekommer 

bakomliggande värderingar i bilderna.  

 

5.2 Studiens avgränsning 

Vi har avgränsat oss genom att enbart titta på tre läromedel. Ett av läromedlen utgår 

från lpo 94 och de två andra läroböckerna är skrivna utifrån den nuvarande läroplanen 

lgr 11. Vi har ytterligare valt att avgränsa studien genom att undersöka hur 

kristendomen och islam framställts i läromedlen under två olika tidsperioder.   

  

5.3 Urval  
Idag används ett flertal olika läromedel i skolan. Läromedel används av lärare och 

elever för att nå uppsatta mål enligt 1980- talets läroplan för grundskolan (Skolverket 

2006:19). Vi har valt att analysera tre läromedel för årskurs 1-3 i 

religionskunskap.  Den första läroboken heter Religion puls från bokförlaget natur och 

kultur som publicerades år 2003. Den andra boken heter So-boken och utkom år 2011 

och även den är från bokförlaget Natur och kultur. Sista läromedlet heter Boken om 

SO 1-3 och publicerades av bokförlaget Liber Ab år 2013. Vi har valt att jämföra 

dessa läromedel för att se om vi ser en förändring i textinnehållet om religionerna 

över tid, samt hur läromedlen förhåller sig till sina respektive styrdokument.   

  

5.4 Presentation av läromedlen i studien   
Läromedlet Puls religion publicerades år 2003 av bokförlaget natur och kultur. 

Författaren bakom Puls religion är Maria Willebrand.  Religion puls är ett läromedel 

för de första skolåren 1-3. I boken får eleverna bekanta sig med ämnet 

religionskunskap tillsammans med Amina, Aron, Elin, Jan, Jurirat och 

Rikard.  Läromedlet tar upp fyra kapitel: 1. Fest och vardag, 2. Heliga böcker, 3. 
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Heliga hus och platser, 4. Det glada och sorliga livet. 

Puls SO-boken är ett läromedel för grundskolans yngre årskurser 1-3. 

Läromedlet publicerades år 2011 och utgår från lgr 11. Författaren till läromedlet är 

Göran Körner och Maria Willebrand. SO-boken behandlar ämnen som geografi, 

samhällskunskap, religion och historia. I kapitel fem - Om religion – får eleverna ta 

del av olika religioner. Läromedlet består av text och bild i samspel. Till varje text 

finns det en bild. På vissa sidor går det att välja i vilken ordning man ska läsa då det 

finns texter under varje bild, ingen specifik ordning måste följas. Boken erbjuder även 

traditionell läsning, vilket innebär att man ska läsa texten från början till slut och kan 

inte välja i vilken ordning. 

Boken om SO 1-3 utgavs 2013 av bokförlaget Liber. Författarna till detta 

läromedel är Annica Hedin och Elisabeth Ivansson.  Även denna bok är en samhälles 

bok så som Puls SO-boken. I läromedlet får eleverna bekant sig med religion i ett av 

kapitlen: Religioner och tro.   

 

5.5 Arbetsfördelning  
Vi har valt att arbeta mycket gemensamt, men även enskilt där vi har valt att dela upp 

vissa områden. Inhämtning av tidigare forskning har Erdogdu ansvarat för och 

Milutinovic ansvarade för insamling av material för metoddelen. Vi har därefter 

bearbetat hela texten tillsammans. Analys av läromedlen har gjorts enskilt men även 

gemensamt. Vi valde att analysera varje läromedel enskilt för att därefter samtala om 

vad vi kommit fram till för att sedan gemensamt sammanställa våra analyser.   

 

5.6 Reliabilitet & validitet  
I Textens mening och makt tar Bergström och Boréus (2010) upp vad en bra 

textanalys i samhällsvetenskapliga studier är. Enligt författarna handlar det inte enbart 

om att veta vilka artefakter som bör användas vid en undersökning, utan det 

väsentliga ligger i att kunna välja rätta redskap för uppgiften. Att välja rätt redskap 

inför en undersökning ökar validiteten i en studie. Validitet kan beskrivas som 

giltighet och syftar till att mäta det som mätmetoden är avsedd att mäta. Hur valid en 

undersökning är beror på om man verkligen mäter det man ska mäta. Bergström och 

Boréus menar att validitet gäller inte enbart undersökningar där räkne- och 

mätmetoder används. Validitet handlar om huruvida man kan få svar på det man 
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undersöker och om man verkligen kan få svar. Författarna talar även om forskarens 

roll i validitetsfrågan och menar att god validitet ökar om forskaren har goda 

kunskaper om området. 

Ett annat begrepp som kopplas samman med validitet är reliabilitet och 

betyder tillförlighet. Frågan man ställer sig då är hur tillförlitliga är de metoder som 

används? Bergström och Boréus menar att god reliabilitet kräver noggrannhet och 

precision. Även reliabilitet går att använda i undersökningar där räknemetoder inte 

förekommer. För att uppnå reliabilitet i en textanalys bör man vara noggrann gällande 

undersökningen i alla led samt felkällor. I textanalyser är tolkningsfrågan en 

reliabilitetsfråga vilket innebär att oavsett tolkningsstrategin så bör man vara 

tillräckligt noggrann i textläsningen för det syfte man har (Bergström & Boréus 2010: 

34-35). 

För att uppnå hög validitet i vår undersökning har vi försökt att sammanställa 

frågor som avser att enbart mäta det som ska mätas. En annan viktig faktor inom 

validitet är precision. Det är viktigt att vara noggrann och tydlig i studien. Detta har vi 

försökt uppnå genom att ha en tydlig koppling mellan syfte och frågeställning i 

relation till undersökningen. Att uppnå hög reliabilitet i undersökningen kan vara 

svårt enligt Stukat (2005) då resultatet ska bli detsamma oberoende av vem 

undersökningen utförs av. Vi anser att detta kan vara svårt att uppfylla då texter och 

bilder tolkas och analyseras olika beroende på vem som utför undersökningen.   
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6. Resultat och analys   
I detta avsnitt analyseras lpo 94, lgr 11 och de läromedel som har legat till grund för 

vår undersökning i kronologisk ordning. Vi inleder således med lpo 94 och hur 

religionsämnet konstruerats i denna text. Sedan studerar vi hur läromedlen kopplade 

till denna läroplans utgångspunkter omsatts i praktiken. Därefter genomförs samma 

studie på fallet lgr 11 med tillhörande läromedel. Vi kommer som tidigare nämnts att 

studera både läromedlets textinnehåll och dess bilder. Frågan vi ställer oss är hur 

läroplanen för grundskolan i ämnet religion har omsatts i praktiken från 1994 till och 

med 2011?  

  

6.1 1994: Formuleringsarenans formuleringar och transformeringsarenans 

praxis 

6.1.1 Läroplanen  
Enligt lpo 94 är skolans uppdrag inom religionskunskap att ge eleverna möjlighet till 

att skaffa sig kunskaper inom olika religioner. Undervisningen ska även bidra till att 

stimulera de reflektioner som finns kring religionerna och livsåskådningar. Detta ska 

ligga till grund för varje enskild individs ställningstagande. Undervisningen ska syfta 

till att vidga och fördjupa elevens föreställningar samt skapa möjlighet till reflektion 

kring etiska, moraliska och religiösa frågor. I läroplanen framgår det att varje individ 

ska utveckla respekt gentemot varandras livsåskådningar. Varje individ ställs inför 

olika val i livet, där av är det viktigt att varje elev införskaffar sig redskap i form av 

traditioner, symboler och språk (Utbildningsdepartementet, 1994: 38). 

Under rubriken mål att sträva mot ska undervisningen i religionskunskap 

sträva efter att eleven bland annat: ”reflektera över, utvecklar och fördjupar sina 

kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor om en grund för ett eget 

ställningstagande”, ”fördjupar sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora 

världsreligionerna och om religiösa föreställningar från andra religioner i vår egen tid 

och i historiskt tid samt om icke-religiösa livsåskådningar”, ”förstår hur det svenska 

samhället har påverkats av Bibeln och kristen tro” (Utbildningsdepartementet, 1994: 

38).  Kristendomen har länge varit den dominerande religionen i svenskt samhällsliv 

och skola, vilket har resulterat i att religionen fått en viss betoning i läroplanen. 

Slutsatsen vi kan dra enligt läroplanen är att kristendomen tar bredast plats av alla 

religioner och kan därför ses som den mest prioriterande kunskapen med tanke på att 
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den är den enda som nämns vid namn. Under ”övriga religioner” kan man tänka sig 

att islam ingår samt de tre andra världsreligionerna. 

  

6.1.2 Läromedlet   
6.1.2.1 Kristendomen i PULS Religion   

I PULS religion får eleverna ta del av de fem världsreligioner. I bokens första kapitel 

får vi läsa om vad begreppen religion och tradition innebär, vi får även ta del av 

elevers egna tankar och funderingar. På sida 8 introduceras kristendomen som den 

största religionen i Sverige. Religionen har funnits i Sverige i tusen år. Vidare får 

eleverna läsa ett kort stycke om kristendomen. I texten tas Jesus upp, Guds son, som 

kom till jorden för att berätta om Gud. Här benämns även Bibeln som den heliga 

boken, där man kan få läsa om Jesus. Till denna text tillkommer en bild på 

kristendomens viktigaste symbol – korset – med betoning att Jesus dog på korset. 

Vidare lyfter läromedlet vad människan i Sverige trodde på före kristendomen. 

På följande sida får vi läsa om Fest och vardag, i kapitlet presenteras veckans sju 

dagar och att vissa dagar kallas högtidsdagar, detta innebär att något speciellt firas 

under just den dagen. I textinnehållet framgår det även att nästan alla högtidsdagar i 

den svenska almanackan firas i samband med kristendomen; Påsk och jul är exempel 

på högtider som firas till minne av Jesus. Under rubriken Röda dagar nämns söndag 

som kristendomens heliga dag samt vilodag. I den svenska almanackan skrivs 

söndagar med en röd text, detta för att betona betydelsen. Söndag är även den dagen 

då kristna besöker kyrkan. På nästa sida får vi möta svenska högtider så som pingst, 

nationaldagen, lucia, nyår, skolavslutning, jul och advent. De två sistnämnda högtider 

förklaras ytterligare på följande sida. 

I läromedlet får mottagaren läsa Bibelns berättelse om Jesus födelse i staden 

Betlehem. Till texten framkommer även en bild, på bilden ser vi Jesusbarnet 

liggandes i en krubba (se bilaga 1; illustration 1). Och man kan även läsa att den 

natten tände Gud julens första och största ljus. Vidare får mottagaren läsa om påsken 

och dess påskdagar, så som palmsöndag, skärtorsdag, långfredag och påskdagen. 

Bibeln lyfts återigen i läromedlet. Här får eleverna läsa om Gamla- och Nya 

testamenten, hur Bibeln kom till, berättelser om Jesus, berättelser i Gamla 

testamentet, Mose, David mot ljuset, David blir kung, Salomo bygger tempel, 

berättelser i Nya testamentet, Jesus och Johannes, Jesus gör under och predikar, Jesus 
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och barnen.  I dessa avsnitt ges en bredare bild av Bibeln. I slutet av kapitlet lyfts 

kyrkan som en plats för glädje och sorg, en plats där människor kan ta del av dop, 

konfirmation, giftermål men även en plats att ta farväl av någon som har gått bort. 

Många av bilderna i läromedlet har framställts ur ett historiskt perspektiv med 

mannen som en aktiv aktör. I de historiska bilderna har kvinnan inte fått lika stor plats 

som mannen. På sida trettioett får mottagaren läsa om hur Moses mamma en dag 

skickade iväg honom i en korg längst floden Nilen för att rädda honom. Till texten 

förekommer en illustration, på bilden ser vi hur Moses mamma skickar iväg honom. 

Kvinna på bilden ser orolig, rädd och sorgsen ut (se bilaga 1; illustration 2). I 

samband med texten förstår vi varför kvinna ser ut så, att hon är orolig och ledsen 

över att skicka iväg sin son. Utifrån hela texten får vi reda på att det handlar om 

Gamla testamentet som ingår i kristendomen och att bilden på så sätt speglar den 

kristna tron. Om man enbart tittar på bilden och bortser från texten så skulle kvinnan 

istället kopplas till islam då hon är heltäckt. Kvinna skulle då betraktas att tillhöra den 

islamska tron. Enligt Eriksson (2009) speglar bilden den samhällssyn vi har. En 

kvinna som bär slöja eller heltäckande i dagens samhälle kopplas direkt till islam. I 

boken Bilden och texten skriver Jonsson (2010: 14) att ”Bild och text kan betraktas 

som två av varandra beroende funktioner som, när de sätts samman, tillsammans utgör 

den uppfattning eller åskådning som omfattas av så väl individer som gemenskaper”. 

För att förstå bilden och dess budskap bör man känna till den kontext bilden 

avspeglar. En bild som står självständigt utan text, tolkas och uppfattas annorlunda än 

den bild som har en tillhörande text. 

I läromedlet hittar vi även moderna bilder som speglar nutiden, så som jul- och 

påskfirande. En av illustrationerna visar fyra barn som har klätt ut sig till påskkäringar 

(se bilaga; illustration 3). Denna bild speglar den svenska traditionen av påskfirande 

och ger en modern bild av dagens påskfirande. Genom illustrationen får eleverna ta 

del av hur kristendomen har moderniserats. 

I läromedlet har kristendomen fått störst utrymme och läroboken lyfter många 

historiska händelser och ger en bredare bild av den kristna tron. Detta kan betraktas 

som att kristendomen har en central roll i undervisningen och att den kunskapen 

värderas högre än andra religioner, i likhet med vad lpo 94 stadgar.   
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6.1.2.2 Islam i PULS Religion   
Under rubriken Religioner i Sverige introduceras religionen islam. Här får mottagaren 

lära sig att de som tillhör religionen kallas muslimer och att profeten Mohammed var 

den första som fick höra Allahs ord (Gud). Detta går att läsa i muslimernas heliga bok 

– Koranen. Till texten tillkommer en bild på islams symbol som är en halvmåne. På 

följande sida får eleverna lära sig mer om Koranen, bland annat att Koranen betyder 

läsning, att den är skriven på arabiska och att man inte får slarva med den samt att 

man ska tvätta sig på ett speciellt sätt innan man läser den. På sidan förekommer två 

illustrationer, första illustrationen visar en bild på Koranen och den andra 

illustrationen föreställer en flicka som ber (se bilaga 1; illustration 4). Till första 

bilden får vi även läsa att Koranen är smyckad med guld och vackra mönster. Till 

andra bilden får man lära sig att när man ber ska man lägga sig på knä mot Mekka, 

vid detta används en kompass för att bestämma riktning. Flickan på bilden har mörkt 

hår och bär slöja. Inom islam ska kvinnan täcka håret när hon ber. Något vi finner 

väldigt intressant är att läromedlet enbart framställer kvinnor/ flickor som bär slöja. 

Varför illustreras enbart kvinna och inte mannen? Illustrationerna i läromedlet ger en 

generaliserad syn av den muslimska kvinnan som associeras med slöja. 

Läromedlet talar även om Muhammed som islams viktigaste profet. I detta 

avsnitt får eleverna lära sig när och var Muhammed levde och hur det gick till när han 

mötte ängeln som bad honom skriva ner Allahs ord. Illustrationen till texten visar 

första mötet mellan ängeln och Muhammed. På bilden har Muhammed inget ansikte 

(se bilaga 1; illustration 5). Detta beror på att i Islam får man inte avbilda människor. 

Denna information framgår även under bilden. I läromedlet lyfts Moskén som ett 

heligt hus där muslimer kan be. Fredagen är en helig dag inom islam och under 

fredagen besöker många muslimer Moskén. I texten ges en beskrivande bild av 

moskén – golvet är täckt av vackra mattor och på väggarna finns ord ur Koranen 

vackert skrivet på arabiska. Man får även veta att vid ena väggen i moskén finns en 

fördjupning som visar riktningen till Mekka. Bönen leds av en imam och ibland 

predikar även imamen. Under texten finns två illustrationer, ena bilden visar en 

kvinna som tvättar sig innan hon går in i moskén och den andra visar en kvinna som 

pussar Koranen (se bilaga 1; illustration 6). Båda kvinnorna bär slöja på bilderna. 

Även här ser vi att läroboksförfattaren ännu en gång valt att framställa den muslimska 

kvinnan i slöja. På nästa sida kan man läsa om att moskén också är en mötesplats och 
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inte bara en plats för bön. I moskén kan barnen även ta del av koranskolan där de får 

lära sig mer om Koranen. Även till denna text förekommer en illustration. Bilden 

föreställer en imam som lär ut Koranen till en flicka och bredvid flickan står en 

kvinna i slöja. På varenda bild som har presenterats i läromedlet inom islam så har 

den muslimska kvinnan burit slöja. Det förekommer nästan enbart bilder på flickor 

och kvinnor. I läroboken lyfts enbart Koranen, moskén och Muhammed, detta ger en 

bild av att dessa tre avsnitt har en central roll i läromedlet. Därmed går det att 

diskutera om det finns några bakomliggande värderingar i bilderna då enbart kvinnor i 

slöjor framställts. I läromedlet får eleverna inte ta del av hur islam har utvecklats. 

Tillskillnad från kristendomen framställs islam som en traditionell religion. Det finns 

inga moderna bilder av hur en muslimsk familj firar sina högtider, så som det 

förekommer i avsnittet om kristendomen där eleverna får ta del av svenska högtider 

som firas idag. I dagens Sverige bär inte alla muslimska kvinnor slöja men ändå 

förknippas den muslimska kvinnan med slöja, vilket förstärker den traditionella synen 

på den muslimska kvinnan.  

  

6.1.3 Hur läroplanen har uttolkats och transformerats i form av läromedel 
Läroboken PULS Religion går under läroplanen från 1994. Enligt lpo 94 ska 

undervisningen i religionskunskap syfta till att ge eleverna kunskap inom olika 

religioner, vilket läroboken gör genom att lyfta de fem 

världsreligionerna. Undervisningen ska stimulera de reflektioner som finns hos 

eleverna angående religion och livsåskådning. Detta går inte riktigt att undersöka då 

vi inte studerar hur läromedlet har fått genomslag i undervisningen. Läromedlet lyfter 

viktiga och intressanta aspekter inom kristendomen och islam vilket kan stimulera 

elevernas egna reflektioner och tankar. Undervisningen i religionskunskap ska också 

syfta till att fördjupa och vidga elevernas föreställningar kring religion samt leda till 

reflektion som ska beröra etiska, moraliska och religiösa frågor. Vi anser att detta 

syfte har fått genomslag då eleverna får ta del av en fördjupad bild av kristendomen, 

allt från hur det såg ut före Jesus födelse till hur han levde. Detta syfte får även 

genomslag i kapitlet om islam, dock inte lika mycket som i kristendomen. 

Kristendomen har fått större utrymme vilket har bidragit till en vidgad syn på religion 

medan islam har fått mindre utrymme. Även inom islam får eleverna möjlighet att 

fördjupa och vidga sina föreställningar kring religionen, dock inte lika mycket jämfört 
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med kristendomen. Undervisningen ska bidra till att eleverna skaffar sig redskap i 

form av traditioner och symboler. Detta syfte har inte fått lika stort genomslag då 

traditioner enbart nämns inom kristendomen och inte inom islam. Hur kommer det sig 

att inga traditioner eller högtider nämns inom islam? I lpo 94 framgår det att 

undervisningen i religionskunskap ska ’bidra till möten med människor från olika 

traditioner och kulturer sker med respekt föra vars och ens egen art’ (Lpo 94: 38). Det 

står inte att undervisningen ska lyfta kristna eller islamska traditioner, dock har 

författaren enbart valt att förmedla kristna högtider och traditioner i läromedlet. 

I lpo 94 framgår det tydligt vad undervisningen ska sträva efter, med andra ord 

vilka mål eleverna ska sträva efter. Ett av målen är att eleverna ska kunna reflektera, 

utveckla och fördjupa sina kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor som 

en grund för ett eget ställningstagande. Dock är detta svårt att bedöma då denna studie 

inte behandlar realiseringsarenan och därmed inte undersöker hur dessa mål omsätts i 

praktiken. Undervisningen ska sträva efter att eleven får ’fördjupa sina kunskaper om 

kristendomen och de övriga världsreligionerna och om religiösa föreställningar från 

andra religioner i vår egen tid och i historiskt tid samt om icke-religiösa 

livsåskådningar’ (Lpo 94: 38). I läroboken får eleverna tillfälle att ta del av religiösa 

föreställningar inom kristendomen utifrån vår egen tid och historiskt tid. Eleverna får 

ta del av historiska berättelser så som Jesus uppkomst och hur han levde men även 

berättelser i Gamla testamentet. Eleverna får även lära sig om påsken ur ett historiskt 

perspektiv och utifrån vår egen tid. I läroboken står det att till påsken äter man ägg 

och hänger fjädrar i sitt björkris och barnen klär ut sig till påskkärringar. Detta speglar 

en nutid bild av påskfirande i Sverige vilket elever kan relatera till. Tillskillnad från 

kristendomen lyfter läroboksförfattaren enbart historiska aspekter inom islam. Dessa 

aspekter är väldigt vaga i jämförelse med kristendomen. Eleverna ska även få 

möjlighet till att fördjupa sina kunskaper inom islam utifrån vår egen tid, detta 

erbjuder dock inte läroboken då eleverna inte får ta del av islam i nutid. 

Läroboksförfattaren har valt att presentera kristendomen både ur ett historiskt- och 

nutida perspektiv, detta ger en moderniserad bild av kristendomen medan islam enbart 

framställs ur ett historiskt perspektiv vilket ger en traditionell bild av religionen. Hur 

väl uppfyller läromedlet läroplanens mål beror ju på hur läroboksförfattaren valt att 

förmedla de kunskapskrav som framgår i lpo 94.   
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6.2 2011: Formuleringsarenans formuleringar och transformeringsarenans 

praxis 

6.2.1 Läroplanen   
Den nuvarande läroplanen är inte helt olik lpo 94, då undervisningen är fakta inriktat. 

I lgr 11 beskrivs religion som en del av den mänskliga kulturen och har en central roll 

i vårt samhällsliv då vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det är där av viktigt att 

skapa förståelse för varandra. I lgr 11 står det att syftet med undervisningen är att få 

kunskap om andra religioner och livsåskådningar för att på så sätt uppmärksammas i 

hur levnadssituationen ser ut för den religiösa människan. Eleverna ska få möjlighet 

att analysera och reflektera religionens livsåskådningsfrågor, etik och identitet. 

Undervisningen ska syfta till att belysa religions roll i samhället och bidra till att 

minska segregationen. Kristna traditioner spelar en viktig roll i undervisningen. 

Eleverna ska få kunskap om de kristna traditioner och därigenom få förståelse för hur 

det svenska samhället har påverkats av den kristna religionen. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna ska få kunskap i hur olika religioner ser på jämställdhet, kön, 

sexualitet etc. utifrån ett genusperspektiv. Undervisningen i religionskunskap för 

årskurs 1-3 ska syfta till:  

 
Att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom 

dessa. Analysera hur religioner  påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.  

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identiteter (Skolverket 2011: 186).  

 

Detta citat är hämtat ur den nuvarande läroplanen från 2011. Även här ser vi att 

kristendomen är den enda religionen som nämns vid namn till skillnad från de andra 

världsreligioner som går under ”andra religioner”. Vidare i centralt innehåll under 

’Att leva i närområdet’ står det att lektionsmomentet ska behandla bland annat: 

kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden och religioner och platser för 

religionsutövning i närområdet. Fortsättningsvis under rubriken ’Att leva i världen’ 

ska eleverna få ta del av; några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, 

islam och judendomen; några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av 

de vanligaste psalmerna (Skolverket, 2011: 187-188).  
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6.2.2 Läromedlet   
6.2.2.1 Kristendomen i PULS SO-boken   

I Puls SO-boken får eleverna bekanta sig med de fem världsreligionerna och dess 

symboler. Den första religionen som beskrivs på sidan är kristendomen. I texten lyfts 

att det enbart finns en Gud och att Jesus är Guds son, som komma till jorden för att 

berätta om Gud. Vidare nämns Bibeln – den heliga boken – och kristendomens 

viktigaste symbol – korset. På följande sidor presenteras kristendomens historia, 

kyrkan och skolan, kristna helger och festdagar, påskdagarna samt Bibeln och 

berättelser ur Gamla- och Nya testamentet. I läromedlet samspelar texterna med 

bilderna. Till varje text förekommer en bild vilket förtydligar textinnehållet. 

Avsnittet om religion ger mest fakta om kristendomen. I läroboken framställs 

kristendomen som Sveriges största religion. I texten ges enbart fakta om religionen 

och det går inte att finna några bakomliggande värderingar i texten. Kyrkan förmedlas 

som en ”harmonisk” plats där man kan finna lugn och ro om något sorligt har hänt. 

Men kyrkan är även en plast för glädje där barn kan döpas och människor kan gifta 

sig. I läroboken får mottagaren läsa om Elin och Jan. Det framkommer att de är från 

länder där de flesta är kristna. Jan har ett annat utseende än Elin, bilden på Elin ger en 

uppfattning om att hon är svensk då hon har blont hår och blåa ögon. Detta kan 

klassas som väldigt stereotypiskt då det svenska folket definieras med ljust hår och 

ljusa ögon. Jan tillhör samma religion som Elin, men dock är han katolik. Detta kan 

skapa funderingar kring Elin och Jan. Är Elin också katolik? Är alla kristna katoliker? 

Det nämns inget om det andra två grenarna inom kristendomen så som den 

protestantiska- och den ortodoxa läran. Vad skapar det för bild hos mottagaren? Ger 

detta en bild av att katolicismen är den viktigaste läran inom kristendomen? 

Elin uppfattas som en väldigt stereotypiskt, en flicka med blont hår och blåa 

ögon. Jan tillhör också den kristna tron, men han är katolik och har ett annat utseende 

än Elin. ”Både Elin och Jan hör till kristendomen. Jan har också varit i kyrkan den här 

söndagen. Men inte till samma kyrka som Elin. Jan är katolik och går till den katolska 

kyrkan. Påven som bor i Rom är ledare för den katolska kyrkan”. Detta exempel ger 

en bild av hur katoliken lyfts i läromedlet och det påpekas att katoliker går till en 

annan kyrka, medan ortodoxa och protestanter inte nämns överhuvudtaget trots 

protestantismen dominerar i Sverige. En anledning till varför just katolicismen nämns 

i samband med en bild av påven, kan ha med att Påven hade makten över svenska 
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kyrkan fram till reformationen. I läromedlet har påsken en viktig ställning och med 

hjälp av bilder och text ges en återberättande bild av hur Jesus korsfästes och 

återföddes. Genom illustrationerna kan man också upptäcka att det handlar om en 

annan kultur ur ett historiskt perspektiv (se bilaga 2; illustration 1). Illustrationerna i 

boken ger en väldigt beskrivande och detaljerad bild av kristendomen. På fyra av tolv 

sidor förekommer det bilder på kyrkor, dessa bilder visar bland annat lucia friande, 

dop av barn och gudstjänst på söndagar. Under rubriken festdagar får man i samband 

med texterna ta del av en detaljerad bild. Illustrationerna föreställer skolavslutning, 

midsommar, nyår, första maj etc. Varför rubriken går under namnet festdagar är för 

att många av helgerna som beskrivs har ingenting med religion att göra. Kan detta 

klassas som relevant då ämnet egentligen ska enbart beröra ämnet religion? I den 

nuvarande läroplanen står det att undervisningen i religion ska ge kunskap i kristna 

traditioner (Skolverket, 2011: 186). Nationaldagen är en av festdagarna som beskrivs i 

läromedlet och går inte under kristna traditioner, då nationaldag firas till minne av att 

Sverige blev en självständig stat. Avslutningsvis, kan sägas att kristendomen 

framställs som en gammal religion som har funnits i Sverige sedan vikingatiden. 

Kristendomen framställs även ur ett modernt perspektiv där mottagaren får ta del av 

nutida händelser inom religionen. I läromedlet ges en förklarande bild av 

religionen. Textinnehållet ger allmän fakta om kristendomen utan några explicita 

värderingar.  

  

6.2.2.2 Islam i PULS SO-boken 

I samma bok som ovan introduceras Islam på sida femtiotvå. Stycket börjar med att 

ge en förklaring på ”De som tillhör islam kallas för muslimer”. Därefter får man lära 

sig att inom islam kallas Gud för Allah och att profeten Mohammad var hans 

sändebud. Den heliga boken inom islam kallas för Koranen. I Koranen får man ta 

lärdom av Allahs ord. Islams symbol består av en halvmåne med en liten stjärna. I 

denna bok ges en väldigt vag bild av islam då man enbart får läsa om religionen på 

två sidor. Islam framställs varken ur en positiv eller negativ synvinkel, textinnehållet 

bygger istället på allmän fakta. Något som väcker störst intresse är illustrationerna 

och hur islam framställts genom dem. I läroboken under avsnittet islam får 

mottagaren bekanta sig med en flicka vid namn Amina. I texten får vi följa Amina 

som ber i moskén. Bilderna i detta avsnitt är väldigt stereotypiska. På första bilden får 

mottagaren se Amina be (se bilaga 2; illustration 2 & 3). Amina har mörkt hår och bär 
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slöja, detta ger en bild av den islamska normen där flickor och kvinnor ska bära slöja 

för att täcka hår och barm. Bilderna har enbart framställt den muslimska kvinnan. 

Varken illustrationer på män, heliga platser eller moskéer får plats i läroboken. Man 

kan säga att bilderna i sig själva inte ger en heltäckande bild av den muslimska 

kvinnan. Alla muslimska flickor och kvinnor bär trots allt inte slöja. Istället är det ett 

tydligt drag att muslimer personifieras i form av kvinnor som täcker sin kropp. 

Texterna ger en liten annorlunda, låt oss säga mer balanserad bild av islam. 

Författarna har varit måna om att lyfta fram en rad fakta kring högtider och 

religionens särskilda skrifter och symboler. I texten nämns den heliga fredagen, 

moskén, bönen, koranen, Mekka, ramadan, den muslimska högtiden id al-fitr och 

profeten Mohammed. Man får även lära sig att heliga personer inte får avbildas. 

Bilderna i läroboken representeras ur ett nutida perspektiv och hänger samman 

med två av tre texter. I en av texterna får mottagaren läsa om högtiden Id al-fitr och 

hur firandet går till, med fest och presenter. Detta speglar en nutid bild av högtiden 

och eleverna får en bild av hur religionen har moderniserats över tid. Dock framställs 

religionen som väldigt traditionell då enbart illustrationer på flickor i slöja 

presenteras.  

 

6.2.2.3 Kristendomen i Boken om SO 1-3 

I läromedlet Boken om SO presenteras kristendomen på fyra sidor. 

Läroboksförfattarna har valt att förmedla textinnehållet ur ett berättarperspektiv. I 

texten får man kunskap om hur länge kristendomen har existerat i Sverige och att det 

är världens största religion. Texten ger även en kort inblick om hur det var förr i 

Sverige; många gick till kyrkan på söndagar och skoldagen startade med bön och 

kristen sång. Läromedlet betonar att dagens Sverige inte har någon bestämd religion 

men att kristna traditioner lever kvar. På nästa sida kommer fakta om kristendomen, 

där får mottagaren information om Gud, Jesus, kyrkan, korset och Bibeln. Texten 

förmedlar att alla kristna tror på gud och att Guds son är Jesus Kristus. På sidan finns 

tre illustrationer: ett kors, en kyrka och Bibeln. Vidare presenteras berättelserna om 

Jesus ur Bibeln i form av en serie. I serien får man vet om Jesus liv, från födsel till 

döden. Illustrationerna i serien är detaljerade och ger en tydlig historisk bild av 

berättelsen och plasten där händelsen utspelade sig (se bilaga 3; illustration 1). Det 

viktigaste i kristendomen är enligt läroboken berättelsen om Jesus, fakta om kyrkan, 

Bibeln och korset betydelse och vad den står för. I berättelsen om Jesus förklaras 
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varför julen, skärtorsdag, långfredag, söndag, påskdagen och kristihimmelsfärdsdag 

firas och vad de har för betydelse inom kristendomen. 

Även i denna lärobok framställs kristendomen som en gammal religion i 

Sverige. I läromedlet lyfts så väl berättelser om Jesus ur Bibeln men även allmän 

fakta om kristendomen som går att koppla till nutid. Textinnehållet förmedlar att 

Sverige nuförtiden inte har någon bestämd religion, men att kristna traditioner lever 

kvar. Detta visar hur kristendomen i Sverige har moderniserats.  

  

6.2.2.4 Islam i Boken om SO 1-3 

I Boken om SO har islam fått större genomslag än kristendomen då 

läroboksförfattarna har valt att förmedla religionen mer djupgående. På första sidan 

framställs islam som världens näst största religion. På nästa sida får mottagaren läsa 

en kort faktatext om religionen. I texten beskrivs vad koranen innehåller och att man, 

när man ska läsa koranen, måste tvaga sig på ett speciellt sätt. Därefter lyfts moskén i 

samband med fredagsbönen och Imamens betydelse. Slutligen nämns symbolen för 

islam och vad den står för. I nästa avsnitt får mottagaren läsa berättelsen om 

Muhammed. Textinnehållet ger en ganska fördjupad bild om Muhammeds liv, vem 

han var, hans levnadsätt och hur han blev ledare för det arabiska folket. I ett av 

styckena får man läsa om den heliga stenbyggnaden Kaba som ligger i Mekka, här ges 

ytterligare information om antal besökare samt hur många varv man ska gå runt Kaba 

under vallfärden. Till texten finns en illustration på Moskén i Mekka och hur det ser 

ut under vallfärden. Vidare i texten lyfts islams fem grundpelare- trosbekännelsen, 

bönen, fastan, allmosan och vallfärden. 

I läromedlet får mottagarnas ta del av två intervjuer, där en muslimsk och 

kristen pojke får svara på frågor riktade till respektive religion. Dessa är 

sammanhanget intressant då de lyfter fram religionerna skildras på olika sätt. Därför 

har vi valt att citera dem i sin helhet.    

  

Intervju frågor riktat till eleven med kristen tro: 
På vilket sätt märks det att du är kristen?  Hur märks det i din vardag?  Hur tycker du att det är att 

be?  Kan du beskriva hur du tror att Gud är?  Är du någon gång osäker på om Gud finns? (Boken om 

SO 1-3, 2013: 48).  
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Intervju frågor riktat till eleven med islamsk tro: 

På vilket sätt tror du att andra märker att du är muslim?  Varför är du muslim?  Hur tycker du att det 

är att be?  Ber du fem gånger om dagen?  Hur tror du att Gud är?  Är du någon gång osäker på om 

Gud finns?  Säg något som du tycker är bra med att vara muslim  (Boken om SO 1-3, 2013:56).  

 

Intervjufrågorna är inte likadana utan skiljer sig åt beroende på respondenten. Den 

kristna pojken får svara på frågan hur det märks att han är kristen, medan den 

muslimska pojken får svara på frågan hur andra märker att han är muslim. Hur 

kommer det sig att den kristna pojken inte fick svara på frågan hur andra märker att 

han är kristen? Båda pojkarna blir tillfrågade om hur det känns att be, men enbart 

den muslimska pojken får följd frågan: ”Ber du fem gånger om dagen?”.  Vi anser att 

den muslimska pojken blir utpekad med den frågan då den andra pojken inte alls får 

frågan om han ber varje dag. Dessutom får den muslimska pojken besvara varför han 

är muslim, vilket den kristna pojken inte får besvara. Här framställs med andar ord 

tron på islam som ett slags val som inte kommer av kultur och traditioner samt 

familjeförhållanden. Implicit kan man eventuellt tolka det som att författarna till 

läroboken anser att det är mer anormalt att välja islam än att välja kristendomen.  

I detta läromedel har islam fått större utrymme än kristendomen. Religionen 

presenterar både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Detta ger en bredare och mer 

djupgående bild av islam. Att islam har fått mer utrymme i läromedlet än 

kristendomen kan uppfattas som att läroboksförfattarna anser att religionen har en 

central roll i undervisningen, vilket ger en bild av att islam värderas som viktig 

kunskap inom religionsundervisningen. Ytterligare en aspekt som skiljer sig från 

tidigare läromedel är att inga illustrationer på flickor/ kvinnor i slöja förekommer, 

istället presenteras den muslimska mannen  

 

6.2.3 Hur läroplanen har uttolkats och transformerats i form av läromedel 
Hur ser det ut i praktiken? Hur har syfte och mål fått genomslag i läroböckerna? I 

föregående kapitel – metod – presenterade vi läromedlet PULS SO-boken från 2011. 

Läromedlet är utformat utifrån lgr 11 vilket innebär att innehållet i läromedlet PULS 

SO-boken ska uppfylla läroplanens syfte och behandla väsentliga delar av centralt 

innehåll. Ett syfte med undervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaper om 

olika religioner och livsåskådningar både i de egna samhällena men även på andra 

hålla. Detta syfte uppnås då läromedlet ger fakta och kunskap om olika religioner, 
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dock har kristendomen fått större utrymme än islam. I avsnittet om kristendomen ges 

förståelse och kunskap om hur den kristna traditionen påverkat det svenska samhället. 

Detta är ett centralt syfte i läroplanen vilket läromedlet uppfyller. 

I läroplanen står det att undervisningen ska behandla några högtider, symboler 

och berättelser inom de tre religionerna: kristendomen, islam och judendomen. I 

början av kapitlet introduceras religionerna kort med dess symboler. I kristendomen 

får man ta del av flera högtider som t.ex. advent, jul, pingst och Kristi 

himmelsfärdsdag medan i islam nämns enbart en av två högtider - Id al-fitr som firas 

efter månaden ramadan. Ytterligare ett mål som undervisningen ska berör är ’några 

berättelser ur kristendomen och islam’. I läromedlet får vi följa berättelser ur Nya 

testamentet. Berättelsen handlar om Jesus födelse, hur han spred guds ord och vad 

som hände runt påskdagarna. Läromedlet lyfter även fram berättelser ur Gamla 

testamentet, dock är dessa berättelser väldigt korta och består av två till tre meningar. 

I avsnittet om islam får mottagaren läsa en kort berättelse om hur Muhammed träffade 

en ängel och att ängeln bad honom skriva ner Allahs ord. I avsnittet om kristendomen 

får eleverna möjlighet att ta del av flera berättelser inom kristendomen, som är ett av 

målen. Tillskillnad från avsnittet om islam där eleverna enbart får ta del av en 

berättelse och inte ”några” berättelser. Här ser vi återigen hur läroboksförfattarna valt 

att presentera religionerna och vad de anser är viktig kunskap. I läromedlet framställs 

kristendomen från historia till modern tid medan islam framställs mest ur ett historiskt 

perspektiv och inte som helhetsbegrepp i modern tid. I läromedlet associeras islam till 

slöjbärande kvinnor som ber. Slutsatsen vi kan dra är att både syfte och mål har fått 

genomslag i läromedlet, dock har kristendomen fått ett större utrymme än islam. 

Ytterligare ett läromedel som går under lgr 11 är Boken om So. Enligt lgr 11 

ska undervisningen i religion syfta till att ge kunskap i andra religioner och 

livsåskådningar. Detta ska bidra till att väcka elevens uppmärksamhet om hur den 

religiösa människan lever samt uttrycker sin tro och religion. I Boken om So 

förmedlas olika religioner och eleverna får ta del av andra livsåskådningar. 

Undervisningen ska även behandla några högtider. Detta mål ser vi att läromedlet 

lyfter då mottagaren får ta del av hur den kristna och muslimska pojken ser på sina 

respektive religioner samt vilka högtider de firar och hur det går till. Läroboken 

uppfyller målet om att religion ämnet ska beröra kristendomens roll i skolan och på 

hemorten förr i tiden. Detta mål uppfylls på första sidan av kapitlet då läromedlet 

lyfter vilken roll kristendomen haft förr i tiden och vilken roll den har i nutid, dock 



	 36	

framgår det väldigt kort. Ytterligare ett mål som har fått genomslag både inom 

kristendomen och islam är några berättelser ur kristendomen och islam. I läromedlet 

får mottagarna läsa om berättelsen om Jesus ur Bibeln och berättelser om Muhammed 

ur koranen. De får även lära sig om religionernas symboler och dess betydelse. Enligt 

lgr 11 ska undervisningen förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och ingen 

ska i skolan utsättas för diskriminering pga. etniska tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. Hur uppfylls detta syfte då intervjufrågorna är vridna åt olika håll? 

Om det ska vara jämlikt så bör frågorna var detsamma och inte olika beroende på 

mottagare. Avslutningsvis, kan sägas att kristendomen och islam har framställts ur ett 

moderniserat perspektiv där båda religionerna fått lika mycket utrymme i läromedlet.   

  

6.3 Förändring över tid? 
Resultatet vi kom fram till är att det inte har skett någon större förändring gällande 

hur formuleringsarenan har omsatts på transformeringsarenan över tid, trots att 

läroplanerna har förändrats. Läroboken Puls Religion (2003) och Puls SO-boken 

(2011) skiljer sig i stort sett inte åt. De två läroböckerna behandlar kristendomen i lika 

stor utsträckning medan islam har betydligt mindre utrymme i läromedlen. Att dessa 

två böcker inte skiljer sig åt så mycket kan bero på att samma författare har legat 

bakom läromedlen. Vad som ska förmedlas i läroböckerna bygger på läroplanen, dock 

är det upp till läroboksförfattaren hur det ska förmedlas. Läroboken Puls Religion 

(2003) är en religion bok medan SO-boken (2011)  är en SO lärobok där endast ett 

kapitel i boken behandlar religionskunskap. De förändringar som vi har sett är att nya 

rubriker har tillkommit, vissa har försvunnit och meningar har förkortats. Även några 

bilder skiljer sig åt, dock följer den återkommande bilden av den muslimska kvinnan 

med. Generellt sätt har ingen större förändring skett. Den sista läroboken Boken om 

SO 1-3 skiljer sig från de andra. I läroboken har islam fått större utrymme och bilden 

av slöjbärande muslimska kvinnan presenteras inte på samma sätt som i de tidigare 

läromedlen. Det framkommer även en bild på en muslimsk man som ber. Vi anmärkte 

att den muslimska mannen inte framställs på samma stereotypiska sätt som den 

muslimska slöjbärande kvinnan. Mannen framställs till exempel inte med långt skägg 

iklädd i ”Jeleba” (klänning). Utan framställs som en icke normbrytande man iklädd i 

jeans och T-shirt. Avslutningsvis kan sägas att islam värderas som en viktig och 

betydande religion i läromedlet av läroboksförfattaren. De skillnader som 
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framkommer beror på vad läroboksförfattarna valt att förmedla och vad de anser är 

viktig kunskap.  
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7. Sammanfattande diskussion  
Frågan vi ställde oss är hur läroplanen för grundskolan i ämnet religion har omsatts i 

praktiken från 1994 till och med 2011. Denna problematik undersöktes genom att 

genomföra en läroplansteoretisk studie av läroplanernas formulering och 

förverkligande i läromedel under de senaste två decennierna. Det övergripande syftet 

med denna uppsats har därmed varit att undersöka hur formuleringsarenans läroplaner 

i religionskunskap för grundskolans första år (1-3) omsatts på transformeringsarenan 

för läromedelsproduktion under perioden 1994-2013. 

För att uppnå detta syfte började vi med att undersöka hur styrdokumenten 

konstruerat ämnet religionskunskap för årskurserna 1-3 1994-2011. På grund av de 

rådande stämningarna i samhället valde vi att lägga särskilt fokus på hur religionerna 

kristendom och islam framställs. Vidare undersökte vi hur särskilt kristendomen och 

islam har framställts i svenska läromedel för att på så sätt studera hur syfte och mål 

har uttolkats av författarna till de olika läromedlen. 

För att besvara studiens frågeställning valde vi därför att använda oss av 

metoderna kvalitativ innehållsanalys och kvalitativ bildanalys. Med avsikt att 

analysera och jämföra hur de två religioner förmedlas och skrivs fram i läromedlen. 

Kvalitativ innehållsanalys bygger på att undersöka vad som förmedlas i textinnehållet, 

detta angreppssätt tillämpas både i läroplanerna och i läromedlen. För att undersöka 

vad som förmedlas i bilderna har vi valt att använda oss av semiotisk analys. Metoden 

bygger på att granska om det förekommer bakomliggande värderingar och om 

bilderna har öppna eller dolda budskap.  

Fram till 1960-talet fick elever i svenska skolan undervisning i 

kristendomskunskap, detta förändrades dock i och med 1962-års läroplan. 

Kristendomskunskapen ersattes istället med ämnet religion. Sverige är idag ett 

mångkulturellt samhälle och det är därmed viktigt att elever får kunskap om andra 

religioner och livsåskådningar för att på så sätt skapa ömsesidig förståelse för 

varandra.  

 Vår nuvarande läroplan trädde i kraft i hopp om att framställa en tydligare 

läroplan. En läroplan med tydligare mål och kunskapskrav. Är målen tydligare i vår 

nuvarande läroplan? Och har läroplanen förändrats och i så fall hur, och vad har det 

fått för påverkan på läromedlen? Den främsta skillnaden vi kom fram till är att syfte 
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och mål inte är lika konkret och tydlig i lpo 94 som det är i lgr 11. Det är svårare att 

tyda vad undervisningen ska innehålla utifrån lpo 94, medan i lgr 11 under centralt 

innehåll framgår det tydligt vad lektionen ska beröra och lyfta. Detta gör det enklare 

för läraren att bedöma att undervisningen följer kursplanens mål.  

Avsikten med denna uppsats var att undersöka hur läroplaner tolkas och 

omsätts i läromedlen. Det vi kom fram till är att religionerna framställs utifrån vad 

läroboksförfattaren anser som viktig kunskap och vad de väljer att förmedla. Detta 

grundar sig dock i vad som faktiskt står i läroplanen. I lpo 94 framgår det inte 

specifikt att några berättelser, högtider eller symboler inom islam ska lyftas. Detta kan 

tolkas som att islam och övriga religioner inte anses lika betydande som 

kristendomen. Medan i lgr 11 framgår det tydligt att undervisningen ska behandla 

några berättelser, högtider och symboler inom islam. Detta kan istället tolkas som att 

islam värderas högre. Trots att läroplanerna har förändrats, finns det fortfarande 

likheter mellan läroplanerna. Något som inte har förändrats och som framgår 

fortfarande i lgr 11 är att elever ska genom undervisningen ges möjlighet till att 

utveckla sina förmågor att ’analysera kristendomen, andra religioner och 

livsåskådningar’ (Skolverket 2011: 186). Vi anser att detta kan tolkas, enligt 

läroplanen, som att det finns en övervikt på kunskaper i kristendomen då det är den 

enda religionen som nämns vid namn. Något vi fann intressant var hur den muslimska 

kvinnan har framställts i Puls religion (2003) och Puls So-boken (2001).  I 

läroböckerna har den muslimska kvinnan framställts stereotypiskt (slöjbärande), detta 

är något vi inte har lagt märke till tidigare som vi under studiens gång har 

uppmärksammat. I samma böcker har kristendomen fått störst utrymme, detta 

framkom även i Anna Olsens studie dock i läroböcker för grundskolans äldre 

årskurser och för gymnasiet. Enligt Olsen (2010) kan detta tolkas som att 

kristendomen anses mer betydelsefullt i jämförelse med andra religioner, vilket arven 

vi uppfattar det som.  

 

Under studiens gång har vi flertal gånger funderat hur resultatet hade blivit om vi valt 

andra läromedelsböcker. Hade resultatet blivit detsamma som vi valt andra böcker? Vi 

anser att resultat inte hade skiljt sig åt särskilt mycket från de resultat vi fick då 

läroplanen styr valet av innehåll i läromedlet. Självklart skulle innehållet variera 

beroende på läroboksförfattaren då det är de som väljer vad som ska förmedlas utifrån 

kursplanen. I vår undersökning kom vi fram till att läromedlen följer kursplanen dock 
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varierar innehållet i läromedlen åt, beroende på vad läromedelsförfattaren anser som 

viktig kunskap. I ena boken lyfts islams fem pelare tillskillnad från de två andra 

läroböckerna som inte nämner de fem pelarna överhuvudtaget. Detta kan tolkas 

utifrån vad läroboksförfattaren anser som viktig kunskap.   
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8. Konklusion  
Vår avsikt med denna studie har varit att undersöka hur läromedel framställer 

kristendomen och islam inom religionskunskap för grundskolans första skolår 

1-3. Med intresse att granska hur läromedlen förhåller sig till sina respektive 

styrdokument och hur formuleringsarenan omsatts på transformeringsarenan för 

läromedelsproduktion under perioden 1994-2013. Studiens resultat pekar på att 

kristendomen har en central roll i läroplanerna och att ingen större förändring har 

skett mellan den dåvarande- och nuvarande läroplanen. Något vi fann intressant var 

att två av tre läromedel, Puls Religion och Puls SO-boken, framställer kristendomen 

mer djupgående och bredare, vilket kan betraktas som att kristendomen har en mer 

central och betydande roll i undervisningen. De två läroböckerna framställer den 

muslimska kvinnan som slöjbärande. I det senaste läromedlet Boken om SO 1-3 

(2013) har islam fått mer utrymme än kristendomen och är det enda läromedlet som 

inte illustrerar och framställer den muslimska kvinnan med slöja. Puls SO-boken 

(2011) och Boken om SO 1-3 (2013) går under lgr 11, i dem ser vi en stor skillnad av 

läroplanens tolkning i läromedlen. Detta beror på läroboksförfattarna valda sätt att 

tolka läroplanen och vad för kunskap de anser är viktig och relevant för eleverna.  Vi 

bör poängtera att denna studie enbart berör fåtal böcker och säger inget om hur 

religionerna presenteras i klassrummet. 

Det vore intressant att i en vidare forskning undersöka hur läraren väljer att 

förmedla kristendomen och islam utifrån de läromedel som förekommer i 

undervisningen. Läroböcker är ett grundläggande redskap i undervisningen, dock 

väljer lärare att använda sig av läromedel på olika sätt. Vissa väljer att arbeta med 

hela läroboken medan andra väljer ut ett visst stoff som de anser är viktig kunskap. 

Genom att undersöka hur undervisningen går till i praktiken skulle man kunna ta reda 

på hur läraren förhåller sig till kursplanen. Ytterligare en aspekt som skulle vara 

intressant att undersöka är vilken bild av religionerna läraren väljer att förmedla och 

om de får lika stort utrymme i undervisningen så som dem får i läroböckerna.  
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