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Abstract 

In 2015 Skolverket presented a study which said that new editions of textbooks are too alike 

the old editions, and therefore have difficulties to meet the educational requirements set by 

Lgy11. The aim of this study is therefore to analyze how the textbooks Under samma himmel 

and Religion: för gymnasiet 1 portrays Judaism, Christianity and Islam to see if they reach a 

specific goal of Lgy11. The method that is used in this study to analyze these textbooks is a 

content analysis. The result of the study showed that both textbooks did not reach the goals of 

Lgy11. Christianity got the most space in the textbook and was portrayed as a heterogeneous 

religion, which may have its explanation in the exceptional position the religion has in Lgy11. 

Judaism although was portrayed as a Swedish religion due to lack of information about Judaism 

abroad, and Islam was portrayed as a homogenous religion due to lack of extended information 

about its different groups and ways to interpreted the religion. Therefore, the textbooks do not 

meet the requirements of Lgy11 and needs to be supplemented to meet the educational goals. 

 

 

Nyckelord: Läroboksgranskning, Lgy11, religionskunskap, kvalitativ innehållsanalys, de 

abrahamitiska religionerna, Under samma himmel, Religion 1, läromedelsanalys. 
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1. Inledning 

Uppsala universitets ämneslärarprogram har under termin sju den längsta VFU-kursen för 

lärarstudenterna. Under denna kurs placeras lärarstudenterna ut på skolor och får jobba som 

verksamma lärare, med stöd av en handledare som arbetar som lärare. Det var under denna kurs 

jag arbetade med läromedel för första gången i enlighet som lärare. Läromedlet fungerade som 

stöd för mig när jag skulle planera undervisningen för mina elever i religionskunskap 1, så som 

många lärare använder läromedel idag. Men desto mer jag läste av läromedlet, desto mer 

reflekterade jag över vad som faktiskt stod i det, och hur det egentligen kopplade till läroplanen. 

Jag fann exempel på brister och diskuterade dessa med min handledare, hur elever skulle kunna 

tolka de förenklade framställningarna av vissa religioner, och om läromedlet nådde de krav som 

läroplanen har på undervisningen.  

 

Sedan år 1991 har förhandsgranskningen av läromedel förflyttats från skolöverstyrelsen och 

statens institut till att lärarna själva ska granska läromedlet för att se att läromedlen håller god 

kvalitét. Enligt tidningen Skolvärlden (2014) känner dock åtta av tio lärare att de inte hinner 

granska läromedlen, och Skolverket själva gör endast sporadiska läromedelsgranskningar, den 

senaste skedde 2006.1 Med andra ord finns det många läromedel som inte granskas, samtidigt 

som lärare använder dessa för att utforma sin undervisning och sätter dem i händerna på 

eleverna. Lena Roos skriver i sin text Närkontakt och nätkontakt (2011) att läroböcker, hur bra 

de än är, alltid kommer ge en generaliserad och förenklad bild av religioner på grund av dess 

begränsade omfång.2 Detta kan bli problematiskt eftersom en stor del av lärarna planerar sin 

undervisning utifrån läromedel, och vissa också hämtar referenser och fakta ur dem.3 En 

generaliserande och homogen bild av religioner kan på så vis riskeras att reproduceras. 

 

Med bakgrund av dessa undersökningar och mina egna erfarenheter av läromedel som lärare, 

kan jag dra slutsatsen att det är viktigt att se över vad som faktiskt förmedlas i läromedlen som 

används på skolorna idag. Framställs religionerna likvärdigt? Och når läromedlen upp till de 

krav och mål som läroplanen avser för undervisningen i religionskunskap? 

 

                                                 
1 Stridsman, Sofia, Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel, 2014, http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-

tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel (Hämtad 2017-05-15). 
2 Roos, Lena, Närkontakt och nätkontakt i Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Löfstedt, 

Malin (red.), s. 141–152, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 142. 
3 Calderon, Anders, På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?, 2015, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-

undervisningen-1.181693 (Hämtad 2017-05-15). 

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
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1.1. Syfte och frågeställning 

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (hädanefter förkortat Lgy11) anger i avsnittet ”Centralt 

innehåll” för kursen Religionskunskap 1 att religionsundervisningen ska behandla hur 

”Kristendomen [och] de övriga världsreligionerna [...] tar sig uttryck för individer och grupper 

i samtiden, i Sverige och i omvärlden.”.4 Mitt syfte med denna uppsats är därför undersöka om 

detta mål uppnås i två vanligen använda läroböcker. Jag kommer att jämföra de tre 

abrahamitiska religionerna för att se om det finns några skillnader på denna punkt, och om 

sådana finns, kan de knytas till Lgy11s formuleringar. 

 

Frågeställning  

• I vilken mån uppnår läromedlen Under samma himmel och Religion: för gymnasiet 1 

undervisningsmålet om hur ”Kristendomen [och] de övriga världsreligionerna [...] tar 

sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.”? 

• I vilken utsträckning har de olika framställningarna av de abrahamitiska religionerna i 

läromedlen belägg i Lgy11? 

 

1.2. Utgångspunkter och teoretiska reflektioner 

De teoretiska reflektioner jag kommer att utgå från i min analys är baserade på Skolverkets 

rapport Hur väl överensstämmer läromedel med kursplaner och läroplaner? (2015) skriven av 

Andreas Calderon. Calderon skriver i sin text att i en undersökning av läromedel i fysik kunde 

man konstatera att läromedlen inte nådde upp till läroplanen, vilket även en del andra rapporter 

också indikerar. En del av detta problem ligger i att gamla upplagor läromedel som inte är 

skrivna efter Lgy11 används i skolorna, men Calderon menar att det även kan finnas dessa 

problem med nyupplagor av läromedel då dessa fortfarande är väldigt lika de gamla 

upplagorna.5 Calderon visar här att läromedel har svårigheter med att leva upp till de krav som 

ställs av det centrala innehållet i Lgy11, vilket är problematiskt eftersom det förväntas att ett 

läromedel ska kunna nå dessa undervisningsmål och vara ett tillförlitligt stöd för läraren. De 

teoretiska reflektioner jag kommer att utgå från i denna uppsats är därför, med bakgrund i denna 

artikel, att läromedel har svårt att nå upp till de krav som ställs på dem enligt Lgy11. Läromedel 

                                                 
4 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s. 138. 
5 Calderon, Anders, Hur väl överensstämmer läromedel med kursplaner och läroplaner?, 2015, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-val-overensstammer-

laromedel-med-kursplaner-och-laroplaner-1.181697 (Hämtad 2017-04-25). 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-val-overensstammer-laromedel-med-kursplaner-och-laroplaner-1.181697
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-val-overensstammer-laromedel-med-kursplaner-och-laroplaner-1.181697
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måste därför kompletteras för att nå upp till det centrala innehållet. Dessa teoretiska reflektioner 

ska jag pröva genom att jämföra två olika läromedel som är utformade efter Lgy11.  

 

1.3 Metod 

Den metod som kommer att användas till denna studie är en innehållsanalys som Chad Nelson 

och Robert H. Woods, Jr presenterar i The Routledge handbook of research methods in the 

study of religion (2011). En innehållsanalys är en textanalys som används för att förklara och 

tolka dragen och mönstren som finns i en text, detta kan göras både kvalitativt och kvantitativt. 

Innehållsanalys används för att identifiera mönster som kan finnas i en text inom en specifik 

genre, men också för att jämföra likheter och olikheter som kan finnas i två olika texter.6 Den 

innehållsanalys som jag kommer att använda i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Det första steget i en innehållsanalys är att samla material till studien. Materialet ska vara rimligt 

och representativt för den studie som forskaren, i detta fall jag som författare, ska utföra. Detta 

steg utförs genom en materialundersökning som presenteras vidare i avsnittet ”Material”. Till 

analysen används metoden för att mäta specifika texter, det vill säga de utvalda läromedlen, 

mot en standard, Lgy11. Detta kommer att genomföras genom att koda materialet utifrån 

kategorier som baseras på studiens frågeställningar och syfte,7 det vill säga kategorierna 

grupper, individer, Sverige, omvärlden och samtiden. Studien kommer att använda sig av en 

kvalitativ innehållsanalys. Valet av en kvalitativ innehållsanalys, framför en kvantitativ, har 

gjorts med bakgrund av att det inte finns specifika ord som går att räkna för att besvara studiens 

frågeställningar, kodningen måste istället ske genom att se till textens sammanhang. En 

kvalitativ undersökning kan också ge en rikare analys då den kan undersöka mer öppna frågor 

än den kvantitativa analysen som besvarar mer kategoriserade frågor och ger statistik.8 

Metodens syfte blir därför att identifiera mönster i läromedlen och dra slutsatser från dessa för 

att se hur nära de möter de kriterier i Lgy11 som studien har för syfte att undersöka. 

 

Vid användandet av metoden innehållsanalys bör forskaren vara medveten om att texter inte 

har en endaste mening eller tolkning som kan identifieras, utan att texter alltid kan tolkas på 

olika sätt. Forskares olika tolkningar kan därför skilja sig från varandra, men ändå vara giltiga. 

                                                 
6 Nelson, Chad & Woods, Jr, Robert, Content analysis i The Routledge handbook of research methods in the 

study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.) Routledge, Abingdon, Oxon, 2011, s. 109f. 
7 Ibid, s. 110-113. 
8 Ibid, s. 106f. 
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En innehållsanalys kan på så vis aldrig vara en helt objektiv metod, då läsare och texter själva 

inte är helt objektiva.9 Metoden ger på så vis inte studien ett exakt och rent objektivt resultat, 

vilket inte heller är syftet. Syftet är att kunna visa på ett generellt perspektiv av vad läromedlen 

behandlar, för att sedan se om de lever upp till de krav som finns på undervisningen enligt 

Lgy11. 

 

1.4. Material 

Materialet som denna uppsats kommer att utgå från är två olika läromedel. Läromedlen har 

valts ut enligt kriteriet att de är skrivna efter Lgy11 och är utformade efter kursen 

religionskunskap 1. Urvalet av materialet har gjorts genom att undersöka vilka läromedel i 

religionskunskap som används på kommunala skolor i hela landet, denna undersökning 

presenteras i bilaga 1. I undersökningen kontaktades 35 olika skolor, varav 20 svarade. Av 

dessa 20 skolor använde 16 av dem läromedel i form av läroböcker, och de två läroböcker som 

oftast användes ute på skolorna är de två som valts ut till denna studie.  

 

Det första läromedel är Under samma himmel (2013) skriven av Ola Björlin och Ulf Jämterud 

och är utgiven av förlaget Sanoma utbildning. Boken omfattar ca 350 sidor,10 men endast 

kapitlen som avser de abrahamitiska religionerna kommer att ingå i denna undersökning. Det 

andra läromedlet som kommer att användas är läromedlet Religion: för gymnasiet 1 (2012) 

skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken, Veronica Wirström, utgiven av förlaget Natur & 

Kultur. Bokens omfång är ca 232 sidor,11 men även här är det bara kapitlen som rör de 

abrahamitiska religionerna som kommer att undersöka. Mitt primärmaterial kommer också 

bestå av Skolverkets Lgy11 som beskriver vad som ska läras ut i svenska skolan och således 

också i ämnet religionskunskap. Detta material, Lgy11, kommer läromedlen att jämföras mot 

för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Sekundärlitteraturen kommer att bestå av kapitlet ”Content analysis” i metodboken The 

Routledge handbook of research methods in the study of religion (2011) skriven av Chad 

Nelson och Robert H. Woods, Jr. Detta används för att formulera och presentera metoden som 

                                                 
9 Krippendorff, Klaus, Content analysis: an introduction to its methodology, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, Calif., 

2004, s. 22. 
10 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl., Sanoma 

Utbildning, Stockholm, 2013, s. 1. 
11 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion: för gymnasiet. 1, 1. uppl., Natur & 

kultur, Stockholm, 2012, s. 1. 
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kommer att användas i uppsatsen. Vidare används artikeln Hur väl överensstämmer läromedel 

med kursplaner och läroplaner? (2015) av Andreas Calderon för att formulera och motivera 

uppsatsens teoretiska reflektioner. I tidigare forskning presenteras centrala texter som sedan 

också används i uppsatsens slutliga kapitel ”Sammanfattning och resultat”. Dessa texter är 

Johan Wickströms kapitel ”Didaktisk textkompetens” i boken Religionsdidaktik – mångfald, 

livsfrågor och etik i skolan (2011), Kjell Härenstams doktorsavhandling Skolboks-Islam (1993) 

och bok Kan du höra vindhästen? (2000), samt artikeln Religious Education in the experience 

of young people from mixed-faith families av Elisabeth Arweck & Eleanor Nesbitt (2011).  

 

1.4.1. Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast beröra första punkten av det centrala innehållet för 

religionskunskap 1, vilket menar att “[Undervisningen ska behandla hur] Kristendomen [och] 

de övriga världsreligionerna [...]tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige 

och i omvärlden”.12 Denna begränsning görs för att kunna gå djupare in på just detta krav av 

det centrala innehållet, för att kunna analysera alla tre abrahamitiska religioner och för att 

begränsa undersökningen efter studiens omfång. Valet av just denna punkt av det centrala 

innehållet gjordes med hänvisning till syftet för Religionskunskap 1 som menar att 

undervisningen ska hjälpa eleverna att fördjupa sina kunskaper om religionerna och deras 

tolkningar. Undervisningen ska också präglas av en öppenhet i fråga om människors olikheter,13 

vilket denna punkt av det centrala innehållet ämnar till att göra.  

 

Skolverket ger ingen kommentar eller exakt definition av vad som anses med formuleringen 

”Individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”.14 Den definition jag kommer att 

utgå från är därför min egen tolkning av formuleringen, nämligen att den berör de olika 

inriktningarna i världsreligionerna.  

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Inom didaktikfältet har det många gånger forskats på läroböcker, hur de används i skolan och 

problematiken som kan uppkomma i användandet av dem. En av dessa forskare är Kjell 

Härenstam, religionslärare och lärarutbildare vid Karlstad universitet. Härenstam resonerar i 

                                                 
12 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 138. 
13 Ibid, s. 137. 
14 Ibid, s. 138. 
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boken Kan du höra vindhästen? (2000) om läroböcker och kunskapssyner, främst gällande 

olika kulturer och religioner.15 Härenstam menar att kunskap alltid är någons kunskap, och på 

så vis inte är helt objektiv, vilket har betydelse för den framställning som skolans läromedel gör 

av de icke-kristna religionerna. Vidare har också den kunskapssyn som ligger bakom ett 

läromedel konsekvenser för hur en religion presenteras och vad som presenteras, eftersom 

kunskap om andra, så väl som den egna kulturen, har med värderingar och tolkningar att göra.16 

När man då ser att värderingar och tolkningar har så stor påverkan på det som presenteras i 

läromedlen, särskilt gällande icke-kristna religioner, menar Härenstam att läraren bör göra ett 

medvetet och informerat val gällande läromedel.17  

 

Anders Calderon skriver om läromedels påverkan och ställning i skolan i sin artikel På vilket 

sätt kan läromedel styra undervisningen? (2015). Han skriver att forskning visar att det är få 

lärare som väljer att arbeta helt utan läroböcker. Han skriver också att läroboken ofta löper som 

en röd tråd genom undervisningen i ämnet, och att många av lärarna också planerar sin 

undervisning efter läroboken. Calderon menar att läromedel ofta visat sig mer styrande i 

naturvetenskapliga ämnen, så som matematik, och mindre styrande i samhällsvetenskapliga 

ämnen, så som historia eller religion. De fördelar Calderon lyfter med läromedel i sin artikel är 

att läromedel är tidseffektivt för läraren, eftersom denne då inte behöver skapa egna uppgifter 

till eleverna vid varje moment. Han understryker dock att för bästa resultat bör läraren vara 

medveten om hur läromedlet ska hanteras, samt att en lärobok automatiskt inte täcker alla 

kursplanens punkter.18  

 

Läroböckernas ställning för undervisningens innehåll är något också Johan Wickström skriver 

om i kapitlet ”Didaktisk textkompetens” i boken Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och 

etik i skolan (2011). Wickström menar att läroböcker starkt styr undervisningen i 

religionsämnet, vilket gör det väldigt viktigt att lärarna har kunskap kring de texter som 

presenteras i läromedlen, eftersom de tydligt präglar undervisningens innehåll. För att få en mer 

heterogen, pluralistisk och objektiv undervisning menar Wickström att utveckling bör ske i 

                                                 
15 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, 

Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 5. 
16 Ibid, s. 145. 
17 Ibid, s. 157f. 
18 Calderon, Anders, På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?, 2015, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-

laromedel-styra-undervisningen-1.181693 (Hämtad 2017-04-06). 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
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lärarkompetensen, snarare än i de pedagogiska texterna.19 Denna utveckling och kompetens för 

lärare kallar Wickström för didaktisk textkompetens, och beskriver det på följande sätt: 

 

Med didaktisk textkompetens avser jag förmågan att reflektera kring, tolka, värdera, analysera och 

hantera texter på ett konstruktivt sätt i relation till undervisningens uppdrag och mål, elevernas 

behov, vetenskapliga ideal och hänsynstagande till människor.20    

 

Med en didaktiskt textkompetens kan lärarna didaktisk värdera och granska de pedagogiska 

texterna som används i utbildningen för att uppnå det objektiva målet. Wickström menar att 

”den goda läroboken” inte existerar, och istället för att jaga efter det bör lärarna istället tränas i 

didaktisk textkompetens.21 

 

Leif Carlsson har i boken "Det förkastade judefolket": synen på judar och judendom i svenska 

skolläromedel (2013) studerat synen på judar och judendom i svenska läromedel under hela 

1900-talet fram till 2012. Carlsson skriver om hur det mångreligiösa och mångkulturella 

samhället ställt nya krav på religionsämnet, så som att ge en objektiv bild av olika religioner 

samt belysa den religiösa mångfalden. Dessa punkter är centrala för religionsämnet i läroplanen 

från 2011.22 De två läromedel som Carlsson undersöker som är skrivna efter Lgy11 har båda 

en objektivt beskrivande framställning av judendomen. Judisk tro behandlas med respekt och 

den judiska historien presenteras som informativ och positiv.23 Carlsson sammanfattar sin 

studie med att konstatera att de judendomskritiska motiven som fanns i läromedel förr minskar 

stort under andra delen av 1900-talet. De försvinner dock inte helt utan finns med i en del 

läromedel ända in på 2000-talet.24 

 

Kjell Härenstam har även skrivit doktorsavhandlingen Skolboks-Islam (1993) där han 

analyserar bilden av islam i läromedel i religionskunskap. Härenstam kommer fram till att 

högstadieböckerna som undersöks ger en mycket negativ bild av islams guds- och 

människosyn, då dessa två aspekter ofta kopplas ihop med krig och konflikt. Läromedlen ger 

också en alldeles för enkel karakterisering av islam där religionens olika kulturer och 

                                                 
19 Wickström, Johan, Didaktisk textkompetens i Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 

Löfstedt, Malin (red.), s. 157–176, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 157–159. 
20 Ibid, s. 167. 
21 Ibid, s. 168–173. 
22 Carlsson, Leif, "Det förkastade judefolket": synen på judar och judendom i svenska skolläromedel, Sekel, 

Limhamn, 2013, s. 178. 
23 Ibid, s. 183. 
24 Ibid, s. 187. 
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samhälleliga praxis inte framkommer med tydlighet.25 Härenstam resonerar också kring att 

bakomliggande faktorer för ett gott läromedel kan vara kontakt med muslimer och eventuellt 

också närhet till aktuell forskning.26 I sin sammanfattning skriver Härenstam att både islam som 

ideal och den konkreta verkligheten som muslimer lever i idag bör läras ut. Dynamiken mellan 

dessa skulle då kunna leda till en kritisk och spännande religionsundervisning.27 

 

I artikeln Religious Education in the experience of young people from mixed-faith families av 

Elisabeth Arweck & Eleanor Nesbitt (2011) skriver författarna om hur vi förstår ämnet 

religionskunskap, och religion som stort, i ett mångreligiöst samhälle. Detta gör dom genom att 

intervjua föräldrar och barn i familjer med mixade religioner.28 Studien är utförd i England, 

Storbritannien, men eftersom deras religionsundervisning liknar den svenska kan denna 

forskning även appliceras på religionsdidaktiken i Sverige.29 Arweck och Nesbitts studie visade 

att många föräldrar inte lärde sina barn om religion hemma, utan förväntade sig att de skulle 

lära sig om religioner via religionsundervisningen istället.30 I resultatet kommer Arweck och 

Nesbitt fram till att eleverna ser religionsämnet som en pålitlig informationskälla. Det 

framkommer också att religionsämnet inte presenterar en speciellt mångfacetterad bild av 

religionerna, då vissa inriktningar inom religionerna inte benämns eller förklaras väldigt 

ensidigt. Författarna understryker hur viktigt det är som religionslärare att reflektera över hur 

religioner presenteras i klassrummet. Detta för att få ett så öppet klassrum som möjligt och för 

att eleverna ska kunna föregå som positiva exempel när de talar om religion.31 

 

Detta är en del av den forskning som har gjorts på religionsdidaktik och hur religioner framställs 

i klassrummet och är den forskning kommer jag att bygga vidare på i denna undersökning. Det 

som saknas i denna forskningsbakgrund är forskning som baseras på nyproducerade läromedel 

som utgår från Lgy11. Det material som jag valt ut till denna uppsats används på skolor runt 

om i Sverige, men ingen forskning har explicit gjorts på dem för att se om de lever upp till 

                                                 
25 Härenstam, Kjell, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta 

Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg: Univ., Göteborg, 1993, s. 271. 
26 Ibid, s. 273. 
27 Ibid, s. 278. 
28 Arweck, Elisabeth & Nesbitt, Eleanor, Religious education in the experience of young people from mixed‐
faith families, British Journal of Religious Education, 33:1, (2011): s. 31-45, DOI: 

10.1080/01416200.2011.523520. s. 31.  
29 Osbeck, Christina, Viktigt att välja hur religioner ska presenteras i klassrummet, 2016, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-

amnen/religionskunskap/undervisning/hur-ska-religioner-presenteras-1.171095 (Hämtad 2017-04-10). 
30 Arweck, Elisabeth & Nesbitt, Eleanor, 2011, s. 33. 
31 Ibid, s. 45. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/hur-ska-religioner-presenteras-1.171095
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/hur-ska-religioner-presenteras-1.171095
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Lgy11s undervisningsmål. Vidare finns det också lite forskning som har gjorts där alla tre 

abrahamitiska religioner undersöks och jämförs med varandra, vilket de gör i denna 

undersökning. 
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2. Bakgrund 

Religionskunskap är ett ämne som länge funnits i Sverige, dock inte under samma form som 

det undervisas i nu. Från 1600-talet fram till långt in på 1800-talet bedrevs läsundervisning 

under kyrkans inflytande, denna läsundervisning hade då nära förbindelse med 

kristendomskunskap. Det läromedel som användes då var ABC-boken. Där presenterades 

alfabetet som sedan följdes av religiösa texter såsom fader vår och trosbekännelsen. Under 

1700-talet kom dock den kyrkliga undervisningen att förändras då ABC-boken utökades med 

Luthers lilla katekes.32 När folkskolestadgan sedan instiftades år 1842 blev det viktigaste 

läromedlet i undervisningen Luthers Lilla katekes. Detta förblev en av de mest använda 

läromedlen fram till 1920-talet då kyrkans inflytande över folkskolan minskade.33 Den gradvisa 

demokratisering som skedde i början av 1900-talet ledde fram till 1919 års undervisningsplan. 

Det mest betydelsefulla med denna undervisningsplan var att kristendomens utrymme i skolan 

minskades kraftigt, bland annat avskaffades då katekesundervisning. Kyrkans inflytande på 

undervisningen minskade också i det avseende att många kommuner under 1930-talet 

överlämnade skolfrågorna från den kyrkliga kommunen till den borgliga. År 1935 flyttades 

skolväsendet formellt från den kyrkliga till den borgliga kommunen, vilket gjorde att för första 

gången hade inte kyrkan formell kontroll över folkskolans innehåll och organisation.34 

 

Religionsundervisningen var dock, trots skolans självständighet från kyrkan, fortfarande ett 

ämne som undervisade i traditionerna i ett kristet land. Undervisningen hade nämligen fokus 

på bibliska berättelser och kristen etik. Detta kom dock att ändras 1962 då grundskolan infördes 

och det krävdes att religionsundervisningen skulle vara icke-konfessionell.35 Under 1960-talet 

stod religionsämnet på gymnasiet inför en ny stor reform – man ville att kristendomskunskap, 

som religionsämnet på skolan då kallades, skulle byta namn till religionskunskap. Studierna 

skulle då koncentreras till att även innesluta de viktigaste ”icke-kristna” religionerna, samt en 

kännedom om variationen i tolkningen av kristendom.36 Med läroplanen 1969 kom då till slut 

                                                 
32 Lindmark, David, Hemundervisning och läskunnighet i Utbildningshistoria: en introduktion, Larsson, Esbjörn 

& Westberg, Johannes (red.), s. 69–81, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 73ff. 
33 Edgren, Henrik, Folkskolan och grundskolan i Utbildningshistoria: en introduktion, Larsson, Esbjörn & 

Westberg, Johannes (red.), s. 113–130, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 113. 
34 Ibid, s. 121f. 
35 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2008, s. 377. 
36 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om religionsundervisningen i skolan 

under 1900-talet, Rabén & Sjögren, Diss. Uppsala : Univ., Stockholm, 1975, s. 372. 
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religionsämnet i skolan att byta namn från kristendomskunskap till dess nuvarande namn, 

religionskunskap.37 

 

Under våren 2010 kom Skolverket med förslag till nya ämnesplaner för grundskolan, ett ämne 

som det debatterades mycket kring då var just religionsämnet. Vissa menade att kristendomen 

fått för lite utrymme i den nya läroplanen, medan andra menade tvärtom, att den fått för mycket 

utrymme.38 Kristendomens särställning kom till sist att formuleras genom att undervisningen 

skulle behandla ”Kristendomen och de andra världsreligionerna [...]” istället för ”[...] 

världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism”, som var 

Skolverkets förslag till kursplanen. På så vis markerar Lgy11 kristendomens särställning. I 

övrigt betonar dock Lgy11 mycket att religionskunskapen ska lägga tonvikt på mångfalden när 

det kommer till religioner och livsåskådningar, samt skapa förståelse och tolerans för de 

olikheter som finns i vårt samhälle.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Selander, Sven-Åke, Undervisa i religionskunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 13. 
38 Löfstedt, Malin, Inledning i Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Löfstedt, Malin (red.), 

s. 9–15, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 9. 
39 Ibid, s. 11. 
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3. Analys 

I analysen kommer jag att använda mig av begreppet ”heterogen” och ”homogen” för att 

beskriva framställningen av olika grupper. Nationalencyklopedin definierar ordet heterogen 

som ”innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig”,40 vilket är den definition jag har utgått 

från. När jag i analysen då använder ordet heterogen menar jag att inriktningen eller religionen 

presenteras olikartat med olika aspekter och tolkningar. Ordet homogent används som 

motsatsen, när en inriktning eller religion framställs som likartad där olika aspekter och 

tolkningar inte presenteras. 

 

3.1. Läromedlet Under samma himmel 

3.1.1. Judendomen 

Det första kapitlet som behandlar de abrahamitiska religioner handlar om judendomen. De 

inriktningar som beskrivs i kapitlets underrubrik ”Olika judiska inriktningar” är 

reformjudendomen, ortodoxa judendomen och den konservativa judendomen. Gällande 

homogena och heterogena framställningar av dessa grupper beskrivs inriktningarna lite olika. 

Inom reformjudendomen skriver författaren om tolkningen progressiv judendom och 

gudstjänster av egalitär art,41 vilket framställer inriktningen som mer heterogen. Författaren 

skriver också om den ortodoxa judendomen att ” Man betonar det judiska livets särart men 

ortodoxin kan utformas på många olika sätt”,42 vilket indikerar att inriktningen kan förstås och 

tolkas på olika sätt. Den konservativa judendomen däremot är det mycket litet skrivet om 

jämfört med de andra inriktningarna. Författaren beskriver den konservativa judendomen på 

följande sätt: 

 

Konservativ judendom kan ses som ett försök till att hålla fast vid det specifikt judiska samtidigt 

som man anpassar tron till det moderna livet. Man håller fast vid levnadsreglerna men accepterar att 

de måste tolkas utifrån den tid och plats där man befinner sig.43 

 

Den konservativa inriktningen uppfattas här som väldigt anpassningsbar, då man som utövare 

kan anpassa den till både plats och tid. Vidare skriver också författaren i slutet av stycket att de 

församlingar som finns inom den konservativa inriktningen i Sverige innefattar både mer 

                                                 
40 Nationalencyklopedin, heterogen, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/heterogen (Hämtad 2017-

04-26) 
41 Björlin & Jämterud, 2013, s. 147. 
42 Ibid, s. 147. 
43 Ibid, s. 148. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/heterogen
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liberala och ortodoxa riktningar. I och med detta kan man tolka den konservativa inriktningen 

som heterogen. Jag vill dock framhäva att texten som rör den konservativa judendomen är 

mycket kort, och därför kan man likväl tolka inriktningen som homogen, eftersom det inte ges 

någon djupare information om hur inriktningen egentligen fungerar. I överlag uppfattar jag 

dock att inriktningarna till stora delar beskrivs som heterogena, eftersom det ofta nämns att de 

kan tolkas och utföras på olika sätt. 

 

Även om inriktningarna ofta porträtteras som heterogena handlar texterna som rör de olika 

inriktningarna mycket om grupper, och berör inte individen något nämnvärt. Inriktningarna 

beskrivs i övergripande drag som grupper, och när läromedlet beskriver hur inriktningen 

praktiseras i Sverige beskrivs även detta i grupper så som församlingar. Detta pedagogiska val 

i läromedlet går dock att försvara med att det inte finns tillräckligt mycket utrymme att 

presentera individers tro, och att det i så fall är något som läraren eventuellt får komplettera 

under lektionerna. Läromedlet ger en bild över hur inriktningarna fungerar som grupper och 

nämner, samt ger exempel på, hur dessa grupper kan tolkas på olika sätt – vilket i sig kan ses 

som ett sätt att presentera individerna på. I slutet av kapitlet om judendomen går det dock att 

läsa en intervju med en manlig student som identifierar sig som jude, vilken inriktning han 

räknar sig till framkommer dock inte i intervjun. Detta blir ett sätt att presentera individen på, 

samtidigt som eleverna inte får någon insikt i hur individerna inom de andra judiska 

inriktningarna uppfattar och utövar sin tro. 

 

Målet som formuleras i Lgy11, som är utgångspunkten för denna studie, menar att 

undervisningen ska behandla världsreligionerna i Sverige och i omvärlden.44 I detta kapitel om 

judendomens inriktningar fokuserar författarna stor del av sin text på att beskriva judendomen 

i Sverige. Det kan vara ett grepp för att få eleverna att känna igen sig och känna att religionen 

ligger dem nära, men det krockar också med läroplanens krav och mål från centrala innehållet.  

 

Det stycke i läromedlet som behandlar reformjudendomen är det enda stycke i texterna om 

judendomens inriktningar där en kan läsa om ”omvärlden”. Författarna skriver här att ”Rörelsen 

[reformjudendomen] är stark, särskilt i USA, men har även i Sverige präglat hur många judar 

ser på sin tro”.45 Vidare inom reformjudendomen nämns sedan bara tolkningar som gjorts i 

                                                 
44 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s. 138. 
45 Björlin & Jämterud, 2013, s. 146. 
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Stockholm och i Göteborg, ingenting om resterande länder, städer eller världsdelar. När 

författarna sedan fortsätter med att beskriva den ortodoxa judendomen står det att ”De ortodoxa 

i Sverige är få”,46 och fortsätter sedan med exempel på rörelser ibland annat Stockholm och 

Göteborg, och sedan med exempel på synagogor i Stockholm och Malmö. Författaren 

poängterar tydligt att den ortodoxa judendomen i Sverige inte är särskilt stor, men tar sedan 

endast exempel på rörelser och synagogor i Sverige. Detta känns problematiskt och som en 

förlorad möjlighet att kunna nå upp till det centrala innehållet i läroplanen. Gällande den 

konservativa judendomen nämns inte alls att det finns någonstans i omvärlden, utan bara att 

”De stora församlingarna i Stockholm och Göteborg beskrivs som enhetsförsamlingar [...]”.47 

Detta kan leda läsaren till att uppfatta att denna gren av judendomen bara finns i Sverige, eller 

att den inte är utbredd över resten av världen. 

 

Judendomen framställs alltså i läromedlet som något som bara finns i Sverige. Det enda 

exempel på synagogor och rörelser som ges, som jag citerat ovan, är endast från svenska städer. 

Framställningen av judendomen blir därför problematisk. Problematiken ligger i att 

judendomen framställs som svensk medan den i själva verket, som författarna själv skriver 

angående den ortodoxa judendomen, kanske inte är så stora i Sverige utan i själva verket någon 

annan stans. Läromedlet ger ingen större bild över var judendomen finns eller vilka riktningar 

som är stora utanför Sverige, vilket kan ge en entydig bild av religionen.  

 

Något som gäller för alla inriktningarna är att de porträtteras i samtiden, inte som historiska. 

Genomgående beskrivs inriktningarna som nutida och texten ger exempel på var de är aktuella 

och vilka tolkningar som går att finnas. Författarna har gett mest textutrymme till inriktningen 

reformjudendomen, vilket också är den enda inriktning som har getts en historisk bakgrund. 

Valet att ge endast en inriktning en bakgrund framkommer inte i läromedlet, men man kan tolka 

valet som att reformjudendomen är den mest utbredda inriktningen inom judendomen, och att 

den därför får mer utrymme. Man kan också tolka detta som att reformjudendomen är den mest 

vanliga inriktningen i Sverige, och att den därför tilldelas större delar i läromedlet. 

 

Vidare går det också att identifiera texterna om inriktningarna som samtida då de tar upp 

aktuella företeelser och diskussioner, så som jämställdhet. Inom varje inriktning tas ämnet 

jämställdhet upp på ett eller annat sätt. Inom reformjudendomen skrivs det om jämställdhet på 

                                                 
46 Björlin & Jämterud, 2013, s. 147. 
47 Ibid, s. 148. 
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följande sätt: ”Jämställdhet mellan män och kvinnor betonas, man sitter till exempel 

tillsammans i synagogans gudstjänster. Man har en friare tolkning av levnadsreglerna och 

församlingen kan ledas av kvinnliga rabbiner”.48 Även i den korta text som omfattar den 

konservativa judendomen nämns jämställdhet genom meningen ”Kvinnor och män kan sitta 

tillsammans under gudstjänsten”.49 Genom att betona ett sådant aktuellt ämne hjälper det texten 

till att bli samtida, och genom detta då också nå det mål i det centrala innehållet som undersöks 

i denna uppsats.   

 

 Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de delar som berör de judiska inriktningarna är 

informativa, men mycket övergripande. Läromedlet beskriver heterogena grupper som tolkar 

tron olika inom de olika inriktningarna, vilket ger en större bild av hur de olika inriktningarna 

är i verkligheten. Inriktningarna beskrivs också i samtiden, vilket är i enlighet med de krav som 

finns i centrala innehållet och som här undersöks. Detta är väldigt positivt då religionen och 

dess inriktningar därför uppfattas som en levande religion och finns och verkar ibland oss idag. 

Läromedlet försöker vidare att engagera och föra innehållet närmre läsaren genom att skriva 

mycket om judendomen i Sverige. Eftersom läromedlet riktar sig till gymnasieelever i svenska 

skolan kan detta ses som ett motiverande sätt att få eleverna att lära sig om religion. 

 

Vad jag dock också kan konstatera är att texterna som handlar om de olika judiska 

inriktningarna är mycket korta och inte heltäckande för att få en komplett bild av vad de olika 

inriktningarna innebär. Texterna ger en mycket övergriplig kunskap av vad de olika 

inriktningarna innebär och berättar inte hur judendomen praktiseras i dessa olika inriktningar. 

Läromedlet ger en bild av olika sätt att tro som jude i dessa olika inriktningar, men den viktiga 

skillnaden i hur religionen praktiseras inom dem finns inte att läsa explicit. Läromedlet ger 

också en väldigt tydlig bild av var och hur judendomen i Sverige finns, som nämnt ovan, men 

en vidare utläggning av hur dessa inriktningar praktiseras i världen saknas. Kunskapen kring 

dessa judiska inriktningar blir därför översiktlig i detta läromedel. En kan argumentera för att 

kunskapen förvisso dels blir nyanserad av de olika tolkningarna som författarna presenterar, 

men i överlag saknas en utförlig utläggning av framför allt hur de olika inriktningarna 

praktiseras och var de praktiseras.    

 

                                                 
48 Björlin & Jämterud, 2013, s. 146f. 
49 Ibid, s. 148. 
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3.1.2. Kristendomen 

Beskrivningarna av de olika kristna inriktningarna finns i läromedlet under rubriken ”Kyrkan 

idag” där katolicismen, ortodoxa kyrkan och protestantismen presenteras i en underrubrik för 

sig. I överlag beskrivs de olika inriktningarna som heterogena, att de kan förstås och tolkas 

olika. Inom den protestantiska grenen skriver författarna om Svenska kyrkan väldigt mycket. 

Författarna skriver dock också om de olika strömningar som finns inom Svenska kyrkan och 

nämner då bland annat väckelsekristna och ”s.k. högkyrkliga”.50 Författarna synliggör här en 

heterogen kristen protestantisk tro i Sverige som inte enbart innebär svenska kyrkan, utan också 

flera andra tolkningar. Vidare beskrivs det också hur de olika kyrkorna inom protestantismen 

kan vara olikt organiserade och väljer då att lyfta fram pingstkyrkan och skotska 

presbyterianska kyrkan som exempel. Författarna poängterar också tidigt i texten att ”Det finns 

ganska stora olikheter mellan kyrkorna [inom protestantismen] när det gäller liturgi och 

kyrkostruktur”,51 vilket gör att läsaren tidigt förstår att traditionen fungerar och förstås på 

många olika sätt. Den protestantiska inriktningen beskrivs därför som väldigt heterogen.  

 

Gällande den ortodoxa kyrkan benämns två olika kyrkotraditioner inom denna inriktning och 

flera olika kyrkor, vilket gör att även den ortodoxa kyrkan porträtteras relativt heterogent. Det 

ges också en utförlig förklaring av hur en gudstjänst går till, vilket ger en djupare förståelse av 

inriktningen. Den ortodoxa kyrkan porträtteras trots detta inte lika heterogent som 

protestantismen. I texten som behandlar den ortodoxa kristendomen finns en underrubrik som 

författaren har döpt till ”Österns ortodoxa kyrkor”. Texten som följer rubriken är: ”Till den här 

gruppen kan man räkna dem som sedan kyrkomötet i Kalcedon 451 har en lite annorlunda 

formulering när man förklarar hur Kristus är både Gud och människa än den som använts av 

majoriteten av (sic!) kristna.”.52 Detta val av formulering kan uppfattas som värderande, och på 

så vis ger det inte en objektiv bild av österns ortodoxa kyrkor. Den värderande formuleringen 

jag syftar på i citatet är ”har en lite annorlunda formulering [...] än den som använts av 

majoriteten av (sic!) kristna”. Formuleringen får inriktningen att framställas som annorlunda 

jämfört med de andra kristna inriktningarna. Det finns också risk för att elever som identifierar 

sig enligt denna tradition inte känner igen sig i denna porträttering, eftersom de förmodligen 

inte känt att sin tro eller liturgi är en ”annorlunda formulering”. 

 

                                                 
50 Björlin & Jämterud, 2013, s. 205. 
51 Ibid, s. 204f. 
52 Ibid, s. 204. 
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Katolicismen beskrivs i texten som ”[...] katolsk (allmännelig, öppen för alla) för att vem som 

helst, oavsett nationalitet, kultur och språk kan vara medlem”.53 Författarna beskriver här en 

tradition som är väldigt öppen mot nya medlemmar, det betyder dock inte automatiskt att 

gruppen blir heterogen och mångsidig. Texten som berör katolicismen beskriver inte olika 

tolkningar av den eller olika kyrkor som i de andra inriktningarna inom kristendomen. Detta 

gör att katolicismen framställs som mer homogen jämfört med de andra inriktningarna, trots att 

författarna är tydliga med att traditionen är öppen för alla människor.  

 

Grupperna beskrivs, som exemplen ovan visat, som relativt heterogena, även om det skiljer sig 

mellan de olika inriktningarna. Individen beskrivs inte lika explicit, vilket också är svårt när 

man på några sidor ska beskriva flera stora och gamla traditioner. Kapitlet beskriver dock olika 

tolkningar och kyrkor som ingår i dessa inriktningar, vilket kan tolkas som att individen får 

utrymme i texten. När författarna skriver om reformatoriska kyrkor står det också att ”I den 

reformerta kyrkotraditionen betonas ofta vars och ens personliga tro och omvändelse”,54 vilket 

är ett en förklaring för hur individen själv får verka i inriktningen. Vidare har även detta kapitel, 

liksom judendomskapitlet, intervjuer i slutet av kapitlet. Där presenteras en kvinna och en man 

som tror på olika kristna inriktningar. Kvinnan som presenteras heter Greta Fälth och är medlem 

av Sollentuna pingstförsamling, och mannen heter Olavi Blomfjord och är medlem i Svenska 

kyrkan. Intervjuerna blir ett effektivt sätt att nå upp till det centrala innehållet i religionskunskap 

1 som menar att undervisningen ska behandla både grupper och individer. Det hade dock 

eventuellt varit önskvärt att presentera två personer vars tro stod längre från varandra än 

svenska kyrkan och en svensk frikyrka. 

 

Läromedlet presenterar inriktningarna i Sverige och i omvärlden på lite olika sätt. Inom 

protestantismen fokuseras det väldigt mycket på förhållandet med protestantismen i Sverige. 

Svenska kyrkan omnämns, men också många mindre strömningar inom protestantismen i 

Sverige så som väckelsekristna och högkyrkliga kristna. När författarna skriver om bildförbudet 

i Moseböckerna nämns exempelvis ingen annan geografisk plats förutom Sverige: ”Att denna 

tradition [bildförbud] varit viktig inom många s.k. frikyrkor och bland väckelsekristna rörelser 

också i Sverige, märks på att deras kyrkorum uppfyller detta krav”.55 Detta kan ge den 

uppfattningen att det är endast i Sverige och i svenska kyrkor som har dessa förbud och krav. I 

                                                 
53 Björlin & Jämterud, 2013, s. 202. 
54 Ibid, s. 206. 
55 Ibid, s. 205. 
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slutet av kapitlet ges ett lite större geografiskt perspektiv då författarna väljer att ta den 

Anglikanska kyrkan i Storbritannien som exempel på en reformatorisk kyrka. Valet att fokusera 

på den Anglikanska kyrkan går att motivera med att den Anglikanska kyrkan blev stor och 

utspridd genom det brittiska imperiet, och därför finns på många platser runt om i världen. 

Däremot går det också att kritisera detta val då val som dessa gör att den protestantiska kyrkan 

upplevs som mycket europeisk, då den i själva verket har ca 815 miljoner troende över hela 

världen. 

 

Den ortodoxa kyrkan beskrivs, till skillnad från protestantismen, som en mycket världsspridd 

inriktning som finns runt om i världen och även i Sverige. Författarna skriver bland annat att 

”Majoriteten av de ortodoxa kristna finns i Östeuropa och Ryssland, i Grekland, Mellanöstern 

och nordöstra och östra Afrika”,56 vilket visar på den utbreddhet som finns i denna inriktning. 

Texten behandlar också den ortodoxa kyrkan i Sverige i en uppräkning av österns ortodoxa 

kyrkor: ”[...] den syrisk-ortodoxa (med uppskattningsvis ca 50 000 medlemmar i Sverige, den 

största ortodoxa kyrkan i vårt land) [...]”.57 I och med det nämns att den ortodoxa kyrkan finns 

på så många platser är det lätt för läsarna att förstå hur utbredd den ortodoxa kristendomen 

faktiskt är. På så vis blir det tydligt att den ortodoxa kyrkan både finns runt om i världen, men 

även nära läsarna i Sverige.  

 

Den text som behandlar katolicismen nämner väldigt lite om omvärlden, och ingenting om 

Sverige. Det bör dock nämnas att det också är den inriktning av de tre som har minst 

textutrymme. Vad som nämns angående traditionen och omvärlden är att ”Enheten [inom 

traditionen] uttrycks genom att biskopen i Rom ses som efterträdare till Petrus och kallas 

Påve.”.58 Det som nämns om världen i stort är alltså att katolicismen har sitt fäste i Rom med 

Påven. Ingenting nämns dock om Vatikanstaten. Vidare nämns inget om hur katolicismen 

tolkas i Sverige, om det finns några katolska kyrkor eller hur många som är praktiserande 

katoliker i Sverige. Detta blir problematiskt då läromedlet porträtterar den katolska traditionen 

till att mestadels finnas i Rom, då den i själva verket precis som de andra kristna traditionerna, 

finns utspridd över hela världen, inklusive Sverige.  

 

                                                 
56 Björlin & Jämterud, 2013, s. 203. 
57 Ibid, s. 204. 
58 Ibid, s. 202. 
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Samtliga kristna inriktningarna beskrivs som samtida i läromedlet. Samtliga inriktningar ges en 

kort bakgrundinformation, längden på denna varierar dock mellan de olika traditionerna. 

Bakgrundsinformationen är nödvändig för att förstå de olika traditionerna, men tar inte heller 

överhand så att traditionerna känns historiska istället för nutida. Ett exempel på hur läromedlet 

balanserar de olika inriktningarnas bakgrund och samtid går att läsa i kapitlet ”Kristen kultur 

och tradition i Sverige” där författarna beskriver olika sätt att tolka och fira fastan på:  

 

”I katolska länder har man karneval [...] som en fest som (sic!) före en lång period av enkelt leverne 

och fasta. Att man i dagens Sverige äter semlan varje tisdag under fastan och dessutom ofta börjar 

redan vid nyår, visar hur denna mattradition och (sic!) lösgjort sig från sitt kristna ursprung” 59   

 

Författarna lyckas här visa hur de kristna traditionerna och deras ursprung är samtida i ett 

Sverige som många idag upplever som mycket sekulärt. Vidare jämför också författarna hur 

traditioner tolkas i andra länder som har annan kristen kultur än den protestantiska. Detta ger 

läsaren ett brett perspektiv på hur kristen tro kan praktiseras, och hur aktuell den fortfarande är 

i vårt samhälle. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att läromedlet i överlag beskriver de olika kristna 

traditionerna som heterogena. Läsaren ges också en djupare förståelse för de olika 

inriktningarna i och med beskrivningar av till exempel gudstjänster eller tolkning av bibeln. 

Däremot skiljer sig framställningen mellan inriktningarna då till exempel protestantismen 

beskrivs mer utförligt och mer heterogent än exempelvis katolicismen. Vidare visar texten om 

katolicismen också stora brister gällande målet att undervisa i hur inriktningarna tar sig uttryck 

i Sverige och i omvärlden. Protestantismen blir till motsats porträtterat som mycket svenskt och 

europeiskt, medan den ortodoxa kyrkan framställs som mer världslig än svensk. Alla 

inriktningar porträtteras dock som samtida vilket är positivt då alla inriktningarna praktiseras i 

nutid av människor i hela världen.  

 

Slutligen kan jag konstatera att kapitlet om de olika kristna traditionerna är relativt omfattande 

och ger läsaren en tydlig bild över hur traditionerna praktiseras, och hur många som praktiserar 

traditionen. Däremot blir den bristfällig gällande målet att undervisningen ska behandla hur 

traditionerna tar sig uttryck i Sverige och i omvärlden. Kapitlet försöker dock ändå jämföra de 

olika inriktningarna, till exempel pastorns roll eller hur en gudstjänst utförs. Detta för att ge ett 

                                                 
59 Björlin & Jämterud, 2013, s. 155. 
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sammanhang och kontext till hur inriktningarna verkar med och utifrån varandra, vilket ger 

läsaren en relativt fördjupad kunskap.  

 

3.1.3. Islam 

Kapitlet om islam presenterar inte islams inriktningar under en egen rubrik, som det gjorts i 

judendomen och kristendomen. Istället presenteras islams inriktningar shia och sunni under 

kapitlet som behandlar islams historia, samt kapitlet ”Islam idag”. Shia nämns för första gången 

i kapitlet om islams historia, där en kort redogörelse för inriktningen shia också ges. Författarna 

skriver vidare om shiamuslimerna att ”Dessa utgör ca 10–15 procent av muslimerna idag och 

är uppdelade i en rad olika grenar”.60 Det nämns alltså att det finns olika grenar inom shia, men 

ingen av dem nämns vid namn eller förklaras. Vidare skriver inte författarna någonting om hur 

inriktningen shia utövar sin religion, vilket inte ger läsaren någon förståelse för hur denna 

inriktning fungerar eller praktiseras. Inriktningen shia beskrivs därför i läromedlet som mycket 

homogen, då författarna inte erbjuder läsaren några alternativa tolkningar av inriktningen. 

 

Den andra inriktningen, sunni, får mer utrymme i texten jämfört med shia. Däremot är inte 

heller denna inriktning heterogent porträtterat. Författarna skriver att ”De som tillhör den 

majoritet av muslimer som från början godtagit de första kaliferna är också idag i majoritet 

bland muslimerna, 85–90 procent av dem, och kallas sunniter eller sunni-muslimer”.61 Det 

önskvärda för en heterogen framställning skulle här vara att beskriva de olika tolkningar och 

aspekter av inriktningen som självfallet finns i en sådan här pass stor religiös inriktning. Den 

procentuella angivelse som ges för hur många som är troende inom sunni och shia säger inte 

heller läsaren speciellt mycket, eftersom inget nummer anges för hur många muslimer det finns 

i världen. Författarna skriver i kapitlet ”Islam idag” om sunnimuslimer i Sverige och lite om 

hur inriktningen förstås här. Inriktningen sunni beskrivs dock även här som att den mer eller 

mindre är likadan överallt, vilket gör att framställningen av sunni även den blir mycket 

homogen.  

 

Den enda aspekt, förutom de stora huvudinriktningarna shia och sunni, som nämns i läromedlet 

är sufism – det vill säga islamsk mystik. Denna presenteras under en egen rubrik, något som 

varken shia eller sunni gör. Författarna skriver att ”Det [sufismen] är inte så mycket en gren av 
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islam som en aspekt av islam. Det finns inom så väl sunni som shia och kännetecknas av att 

den som vill lära sig följer en mästare”,62 och klargör på så sätt att sufismen inte är en inriktning 

inom islam, utan snarare en aspekt av inriktningarna. Som läsare blir dock inte detta helt 

klargörande ändå. Genom att sätta sufismen under en egen stor rubrik, istället för att göra detta 

med inriktningarna sunni och shia, förvirrar det läsaren till att tro att sufismen är en huvudsaklig 

och stor inriktning inom islam, när det egentligen bara är en aspekt av religionen. Vidare skriver 

författarna att sökandet efter en inre väckelse och sökandet efter Gud finns i alla religioner. 

Ändå är det bara inom islam av alla de abrahamitiska religionerna som författarna väljer att 

lyfta denna inre rörelse. Valet att presentera den mystiska aspekten av islam, och inte någon 

annan abrahamitisk religion, går inte att motivera på något sätt. Islam och dess inriktningar 

exotifieras istället av denna del i kapitlet.  

 

Eftersom båda inriktningarna beskrivs som homogena blir också målet i det centrala innehållet 

att undervisningen ska behandla individen lidande. Ingen personlig tro nämns i texterna om 

sunni och shia, utan inriktningarna beskrivs bara mycket översiktligt utan någon reflektion av 

individen. I slutet av kapitlet finns dock, precis som för de andra religionerna, en intervju med 

Larvina Kücügöl som berättar om sin vardag och tro som muslim. Det nämns dock inte om 

Kücügöl är shia- eller sunnimuslim, vilket gör att även här beskrivs islam som en homogen 

religion utan vidare tolkningar och inriktningar. Däremot saknas någon som helst information 

om hur en shiamuslim kan uppleva sin religion, vilket då måste kompenseras i 

klassrumsundervisningen. 

 

Den första gången de islamska inriktningarna nämns är i kapitlet som behandlar islams historia. 

Som läsare behöver man en bakgrundshistoria för att förstå de olika inriktningarna, vilket 

läromedlet ger. Läromedlet beskriver hur shia har växt fram från Alis son Husein vid slaget i 

Kerbela och fortsätter sedan med att beskriva shias tro på de 12 imamerna. Det är dock bara 

shias bakgrundshistoria och deras tro som beskrivs i denna korta text, ingenting om hur shia 

fungerar idag. Det som nämns om Shia och nutiden är ”Störst av dessa [grenar av shia] är den 

shiainriktningen som idag dominerar Iran”.63 Detta gör att inriktningen shia porträtteras som 

historisk eller gammaldags. Detta eftersom det blir svårt för läsaren att förstå hur denna 

inriktning lever och verkar idag, då den information som ges om inriktningen huvudsakligen är 

fokuserad på dess historia och generella tro.  

                                                 
62 Björlin & Jämterud, 2013, s. 242. 
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Sunni beskrivs även den första gången i kapitlet om islams historia. Sunni ges en kortare 

bakgrundshistoria än shia, istället fokuserar författarna på att ge läsaren en bild av 

sunnimuslimernas storhetstid. Författarna skriver ”Dessa [sunnimuslimer] har haft den 

dominerande rollen i islam under de s.k. kalifat, muslimska världen som funnits. Dess mest 

framträdande centra var”,64 som sedan följs av en uppräkning av kalifat mellan åren 661 till och 

med 1500-talet. Detta bidrar till en syn av att sunni haft sin stormaktstid och inte är särskilt 

aktuellt längre, medan det i själva verket är det mest utbredda och praktiserade inriktningen av 

islam idag. Under rubriken ”Islam idag” berör författarna, som rubriken skvallrar om, islam i 

samtiden. Shia nämns inte under denna rubrik, och till stor del inte heller sunni, utan islam 

beskrivs snarare som en stor homogen religion i denna del. Texten handlar mycket om politik 

och religion, till exempel hur en islamist eller traditionalist skulle vilja se samhällets 

uppbyggnad för lagar och kultur.65 Vidare fortsätter författarna texten med underrubriken 

”Muslimer i Europa och Sverige” där samtiden för muslimer i Sverige beskrivs kortfattat.  

 

Den samtid som speglar islam och dess inriktningar är med andra ord starkt präglad av politik. 

Detta skulle kunna försvaras med att islam och politik är ett aktuellt ämne som diskuteras 

mycket i media och i skolan, därför bör det också till viss del lyftas. Däremot finns det även 

många andra teman som skulle kunnat lyftas i detta kapitel. Det här skulle kunna vara viktigt 

för att påvisa att det finns en nutida islam som inte behöver kopplas samman med politik, utan 

bara hur shia och sunni praktiserar och förstår sin tro i dagens samhälle. 

 

Läromedlet berör målet att undervisningen ska behandla hur religionen tar sig uttryck i Sverige 

och i omvärlden huvudsakligen i kapitlet ”Islam idag”. Islam i omvärlden beskrivs i stora delar 

i de texter som också rör politiken, som jag skrivit om ovan. Inriktningarna nämns inte, utan 

författarna skriver generellt om hela islam. Det land som nämns i denna text är Turkiet, och 

vidare skrivs bara att ”Många länder med stor muslimsk befolkning har ett sekulärt 

styrelseskick”.66 Det framkommer inte vilka länder författarna syftar på, men min tolkning är 

att det är arabiska länder som syftas på när författarna skriver ”många länder”. Vidare skriver 

författarna om islam i Europa på följande sätt: ”Islams historia i Europa är lång. Starkast har 
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inflytandet blivit på Balkanhalvön, där andelen muslimer har ökat sedan 1500-t”.67, vilket sedan 

följs av en kort förklaring av hur kriget på 1990-talet påverkat ökningen av islam i Europa. 

Texten om muslimer i Europa behandlar inte nutiden, utan är igen en bakgrund till islam och 

en förklaring till varför islam blivit en stor religion i Europa. Texten behandlar omvärlden, men 

inte på ett samtida eller nyanserande sätt, utan snarare bara kort informativt. Shia är som tidigare 

konstaterat mycket litet skrivet om och den enda geografiska plats som nämns i samband med 

Shia är Iran, vilket gör att shia porträtteras som något utländskt och främmande. 

 

Den inriktning som beskrivs när författarna skriver om islam i Sverige är sunni. Under rubriken 

”Muslimer i Europa och i Sverige” ges kort information om hur islam fungerar i Sverige: ”De 

flesta praktiserande muslimer i Sverige tillhör sunni-traditionen. Moskéerna i Sverige är mycket 

få för en sån stor befolkning. De praktiserande i Sverige tillhör olika riksorganisationer.”.68 

Sunni i Sverige beskrivs här med korta meningar som inte ger läsaren vidare detaljer i hur 

religionen praktiseras eller förstås i Sverige. Texten är generaliserande, vilket man också kan 

se i följande citat som beskriver var i Sverige muslimer lever och verkar: ”De flesta muslimer 

i Sverige bor i storstadsområden”.69 Denna text ger således kortfattad information om hur 

muslimer i Sverige praktiserar sin tro, och texten behandlar bara inriktningen sunni.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kapitlet som behandlar islam i detta läromedel inte 

når upp till de undervisningsmål som undersöks i denna uppsats. Inriktningarna presenteras inte 

som heterogena med olika tolkningar, utan övergripligt med fokus på dess historia. Shia skrivs 

det väldigt lite om genom hela kapitlet. Individerna lyfts genom detta inte heller fram, utom 

genom en intervju i slutet av kapitlet. Trots mycket kritik vill jag ändå lyfta fram just denna 

intervju. Det ger läsaren en liten inblick i hur det kan vara att vara muslim i Sverige, även om 

det inte framgår vilken inriktning personen utövar. Inriktningarna ges mycket historia och 

bakgrund, och när författarna ska beskriva islam idag läggs fokus i majoriteten av texten på att 

beskriva islam och politik. Detta kan vara motiverat till viss del, men islam i samtiden är mycket 

mer än bara politik. Hur islam fungerar i omvärlden nämns en del under kapitlet ”Islam idag”, 

men det lämnas ändå luckor i exakt var författarna syftar på. Islam i Sverige beskrivs mer 

utförligt, trots att även denna text upplevs som kortfattad.  
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3.2. Läromedlet Religion: för gymnasiet 1 

3.2.1. Judendomen 

Kapitlet i läromedlet som beskriver inriktningarna inom judendomen heter ”De tre stora 

inriktningarna” och följs sedan av flera underrubriker som behandlar hur inriktningarna tolkas. 

De tre stora inriktningarna inom judendomen beskrivs mycket heterogent i detta läromedel. 

Inriktningarna ges först en kort bakgrund till hur de uppkom för att sedan beskrivas var för sig. 

Författarna börjar med att beskriva den ortodoxa judendomen på följande sätt: ”Den ortodoxa 

judendomen är ingen enhetlig inriktning. Man kan åtminstone urskilja två olika strömningar: 

de modernt ortodoxa judarna och de ultra-ortodoxa judarna. Sedan finns det en mängd olika 

grupper inom varje strömning”.70 Författarna är väldigt tydliga här att den ortodoxa 

judendomen går att tolka på flera olika sätt. Senare i kapitlet som berör matreglerna skriver 

också författarna att även dessa tolkas mycket olika inom den ortodoxa judendomen. Detta gör 

att framställningen av denna judiska inriktning blir mycket heterogen. 

 

Reformjudendomen beskrivs inte lika heterogent som den ortodoxa gör, men den beskrivs inte 

heller homogent. I den korta texten som behandlar endast reformjudendomen kan man läsa att 

”Reglerna i Torahn är skrivna för en annan tid. De måste anpassas efter nya sätt att tänka och 

leva”.71 Denna anpassning kan man tolka som en heterogen framställning av inriktningen, några 

vidare tolkningar av inriktningen framkommer dock inte.  

 

Den konservativa judendomen beskrivs som en inriktning som ställer sig mitt emellan den 

ortodoxa och reformatoriska, men även här skriver inte författarna att denna inriktning kan 

tolkas på olika sätt. Detta kan motiveras med att författarna skriver om detta mellan raderna. 

Exempelvis gällande mat- och sabbatsreglerna förklarar författarna hur dessa tolkas inom den 

ortodoxa judendomen och reformjudendomen, men avslutar textavsnittet med ”Ortodoxa judar 

och reformjudar står ofta längst ifrån varandra när det gäller hur judar ska leva. Däremellan 

finna alla möjliga olika varianter av kosherregler, av sabbatsfirande, av klädregler [...]”.72 Även 

om inte den konservativa judendomen nämns explicit i detta citat berör ändå författarna detta 

mellan raderna. Författarna trycker mycket på att hela judendomen med dess olika inriktningar 

kan tolkas på flera olika sätt genom hela kapitlet. Detta märks inte minst på att de också väljer 

att lyfta sekulära judar under en egen underrubrik, något som sekulära läsare av varje religion, 
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kan känna igen sig i och relatera till. Detta kan också utmana eventuella fördomar om att den 

som är jude också är troende och visa på att det finns sekulära inom alla slags religioner. 

 

Individen lyfts inte fram explicit i kapitlen som berör de judiska inriktningarna. Läromedlet 

fokuserar dock mycket på att judendomen som stort ska uppfattas som heterogen med många 

olika sätt att tolka och praktisera den på. Detta kan man tolka som ett sätt att representera 

individen på utan att explicit skriva om individen. Det önskvärda hade dock varit att en eller 

flera individer hade presenterat sin tro, dels för att individen skulle representeras men också för 

att det aktualiserar och gör religionen levande på ett annat sätt än om bara grupper som stort 

beskrivs. Även om individen skulle kunna tolkas in i de mångfacetterade beskrivningar av 

judendomen som ges brister ändå läromedlet i målet att undervisa om individen då denne inte 

tydligt representeras. 

 

Sverige nämns några gånger i texterna om hur inriktningarna praktiserar matreglerna och 

sabbatreglerna på olika sätt. Författarna skriver bland annat att ”För ortodoxa judar är det 

självklart att följa kosherreglerna som de är skriva. Det innebär svårigheter i länder som 

Sverige, där skäktning utan bedövning är förbjuden. Men man kan lösa problemet genom att 

importera kosherkött från andra länder”.73 Läsaren får här en inblick i vad som kan upplevas 

som problematiskt med att leva som en ortodox jude i Sverige och får ett konkret exempel på 

hur judendomen kan praktiseras i Sverige. Det som skrivs om Sverige i läromedlet berör således 

endast kort hur man som jude kan uppleva och behöva anpassa sin tro efter det svenska 

samhället. Ingenting skrivs om olika synagogor i Sverige, var olika inriktningar är vanliga eller 

ovanliga eller vidare om det som man kan uppleva som positivt med att leva som jude i Sverige. 

Läromedlet beskriver judendomen som nyanserad när det kommer till tolkningar av den, men 

gällande hur judendomen fungerar i Sverige faller den nyanserade bilden.  

 

Trots detta tolkar jag inte att författarna exotifierar eller porträtterar judendomen eller dess 

inriktningar som något utländskt. Detta beror sannolikt på att författarna ändå beskriver 

judendomen från en kontext som känns igen av läsaren och känns svensk. Exempel på detta är 

att författarna skriver att restaurangbesök kan vara problematiskt för en ortodox jude då det inte 

går att veta om alla kosherregler följs. Ett annat exempel är texten om matreglerna och 

reformjudar då författarna skriver att de snarare lägger fokus på djurhållning framför 
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kosherreglerna.74 Båda dessa exempel utspelar sig i en kontext och i en diskussion som kan 

tolkas och uppfattas som svensk. Därför tolkar jag det som att judendomen beskrivs snarare 

som svensk än utländsk i denna text. 

 

Omvärlden beskrivs mycket lite i dessa texter om inriktningarna. Det enda som nämns 

angående omvärlden är följande ”Inte att man i det moderna Sverige gör på samma sätt 

[skäktning] som man gjorde för flera tusen år sedan i mellanöstern”.75 Denna skildring av 

omvärlden är inte heller aktuell eftersom den avser flera tusen år sedan, och inte nutid. Det är 

dock det enda som nämns om världen utanför Sverige vilket är varför jag väljer att lyfta fram 

citatet ändå. Läsaren undervisas inte någonting i var judendomen är som störst, hur den fungerar 

runt om i världen och vilka inriktningar som är stora i olika länder. Detta blir en stor brist då 

denna information istället måste kompletteras i undervisningssituationen av läraren. I och med 

detta når inte detta kapitel det krav som centrala innehållet ställer på att undervisningen ska 

behandla hur religionerna tar sig uttryck i omvärlden. 

 

När det gäller den samtida skildringen höjer sig dock läromedlet jämfört med hur det skrivs om 

omvärlden. Judendomen och dess inriktningar beskrivs genomgående som samtida. Detta kan 

man se väldigt konkret genom att författarna använder ord som ”moderna Sverige” och 

djurhållning, en diskussion som är väldigt aktuell i dagens samhälle. Författarna skriver också 

”Men vad betyder det [sabbatsreglerna] på 2000-talet, när eld är något som ganska få behöver 

en vanlig dag, än mindre en vilodag?”.76 På detta sätt tar författarna något som kan uppfattas 

som relativt gammaldags, sabbatsreglerna, och ställer en retorisk fråga om hur detta är aktuellt 

nu och hur man anpassar sig efter dessa regler i nutid. På samma sätt berör författarna reglerna 

som är skrivna i Torahn som angår vilken mat man får och inte får äta. Författarna beskriver då 

vilka kosherregler som finns, hur dessa förstås enligt ortodoxa judar och reformjudar, för att 

sedan skriva om hur dessa regler tolkas i en nutida kontext. Läromedlet lyckas därmed mycket 

bra med att aktualisera även det som kan ses som gammeldags i judendomen till en samtida 

kontext.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att judendomen som stort beskrivs som mycket 

nyanserad med många olika sätt att tolka den på, även sekulära sådana. Den inriktning som 
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beskrivs som mest heterogen är det ortodoxa judendomen, då både de modernt ortodoxa judarna 

och de ultra-ortodoxa judarna beskrivs redan i den första texten som handlar om ortodox 

judendom. Vidare beskrivs de ortodoxa judarnas olika sätt att tolka både matregler och 

sabbatsregler utförligt i underrubrikerna som följer texterna som behandlar de tre stora 

inriktningarna inom judendomen. Även reformjudarnas sätt att tolka mat- och sabbatsreglerna 

framkommer i läromedlet. Inriktningen beskrivs inte lika nyanserat som den ortodoxa 

judendomen, men ändå heterogent. Den konservativa judendomen nämns bara kort i kapitlet 

om inriktningarna, men författarna påpekar genom hela texten att den judiska tron som stort 

ska förstås som väldigt mångfacetterad och heterogen. I detta kan man också tolka det som att 

individen får utrymme, även om ingen individs personliga tro eller berättelse framkommer i 

läromedlet. 

 

Vidare uppfattas judendomen som relativt svensk i detta läromedel. Detta beror på att 

författarna utgår från en svensk kontext när de skriver om mat- och sabbatsreglerna, vilket kan 

vara positivt eftersom läsaren kan känna igen sig i detta. Däremot nämns inte exempelvis vilken 

inriktning av judendomen som är stor i Sverige eller var en kan finna en synagoga, vilket är en 

brist i läromedlet. Omvärlden skrivs det ingenting om alls i läromedlet, vilket också blir en brist 

då läsaren inte får någon uppfattning om var judendomen är som störst eller var dess olika 

inriktningar praktiseras som mest. Slutligen kan jag dock konstatera att läromedlet uppfyller 

målet att porträttera judendomen som samtida. Författarna lyfter mat- och sabbatsregler och 

aktualiserar hur de kan förstås och praktiseras i dagens samhälle som skiljer sig mycket från 

det som var när reglerna för första gången skrevs.  

 

3.2.2. Kristendomen 

Kapitlet som behandlar kristendomens inriktningar heter ”Tre kyrkofamiljer”. Detta kapitel 

beskriver dock framför allt generellt hur inriktningarna uppkommit och fungerar, fördjupningar 

kring inriktningar presenteras snarare under kapitlen ”Olika slags kristendom?” och ”Att leva 

som kristen”. Den första inriktningen som läromedlet presenterar är den romersk-katolska 

kyrkan. Författarna skriver här att ”För många katoliker är påvens åsikter och uttalanden 

avgörande. Men det finns förstås också katoliker som inte delar påvens åsikter i alla frågor”.77 

Författarna klargör här tidigt i kapitlet att det är påven som styr kyrkan, men att man som katolik 

inte behöver ställa sig blint bakom honom i varje uttalande. Samma heterogena framställning 
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av katolicismen presenteras i texten som behandlar preventivmedel, författarna skriver då ”Vad 

säger en katolik om att använda kondomer? Svaret är att det beror på vilken katolik man 

frågar”.78 Genom dessa citat kan vi se att författarna tydligt visar att man som katolik kan tolka 

sin tro olika, vilket gör att katolicismen framställs som en heterogen inriktning.  

 

Den ortodoxa kristendomen däremot beskrivs inte lika heterogent som den katolska. Den 

ortodoxa kyrkan får mycket textutrymme till att beskriva dess bakgrund och bland annat hur de 

i denna inriktning använder sig av ikoner. Hur man kan tolka denna tro på olika sätt 

framkommer dock inte lika tydligt i läromedlet. Författarna skriver följande i texten som 

behandlar den ortodoxa kyrkan: ”Men alla ortodoxa kristna hör också samman i en stor 

kyrkofamilj som går över nationsgränserna. De har samma tro och firar gudstjänst på samma 

sätt [...]”.79 Den ortodoxa kyrkan beskrivs här som mycket homogen där alla uppfattar tron och 

firar gudstjänster på samma sätt. I följande avsnitt i läromedlet som behandlar kristendomen tas 

både katolicismen och protestantismen upp som exempel fler gånger än vad den ortodoxa 

kristendomen gör. Även detta bidrar till den homogena framställningen av inriktningen. 

 

Protestantismen beskrivs även den, som katolicismen, som en heterogen inriktning. Vad man 

kan se i läromedlet är att protestantismen i Sverige används som utgångspunkt vid 

beskrivningar av olika tolkningar. Jag tolkar denna utgångspunkt som ett grepp för att förklara 

att protestantismen inte ser likadan ut överallt. Ett exempel på detta kan vi se när författarna 

skriver om kvinnliga präster. Svenska kyrkan är en mycket liberal del av protestantismen, vilket 

kan leda till att många tror att inriktningen ser ut på samma sätt överallt. Författarna visar dock 

på det motsatta när de skriver följande ”Även bland protestanter hittar man alltså motståndare 

till kvinnliga präster och ledare”.80 De belyser här att protestantismen inte tolkas lika liberalt 

som i Sverige överallt. De skriver också om att även vissa protestanter, liksom katoliker, är 

emot användandet av preventivmedel, vilket också är en tolkning som man kanske inte vanligen 

kopplar till protestantismen. På detta sätt beskrivs protestantismen som nyanserad och som en 

heterogen inriktning med många olika tolkningar. 

 

I kristendomskapitlet lyfts inte individen fram explicit genom en speciell persons tro eller 

genom en intervju. Däremot, som i judendomskapitlet, kan man tolka in individens tro i den 

                                                 
78 Göth, Rüter & Wirström, 2012, s. 99. 
79 Ibid, s. 88. 
80 Ibid, s. 101. 



 31 

framställning som görs av kristendomen, eftersom olika tolkningar genomgående poängteras. 

Författarna skriver bland annat ”Precis som i alla religioner finns det inom kristendomen en rad 

sätt att tolka och förstå texter och traditioner”.81 Författarna lyfter här fram hur kristendomen 

som stort tolkas och praktiseras olika av alla människor, vilket är ett exempel på hur individen 

ändå mellan raderna lyfts fram. Författarna beskriver också hur kristendomen uppfattas i olika 

länder, att det är en religion som utövas av både rika och fattiga. Författarna utvecklar också 

detta och beskriver hur tron tenderar att skilja sig mellan olika samhällsgrupper där de mer 

välbeställda tenderar att gå mindre i kyrkan och bryr sig mindre om tron, medan de mindre 

välställda människorna ofta är sätter mer tillit till sin tro.82 Även detta kan uppfattas som ett sätt 

att spegla individen och dess olika sätt att förstå den kristna tron på. Det som man dock kan 

kritisera i detta är att olika individer inom de olika inriktningarna inte får något utrymme, även 

om inriktningarna i sig beskrivs som heterogena.  

 

Läromedlet skriver mycket om kristendomen i Sverige utifrån Svenska kyrkan och 

protestantismen som stort.  Författarna har detta som utgångspunkt och använder då detta i 

jämförelse med andra kyrkor, detta kan man se exempel på i detta citat ”Svenska kyrkan fattade 

beslut om att viga samkönade par år 2009. Därmed en av få kyrkor i världen med denna 

officiella hållning”.83 Författarna har här Svenska kyrkan som utgångspunkt och som 

jämförande material till andra kyrkor. Vidare beskriver också författarna hur kristendomen kom 

till Sverige men poängterar också att kristendomen inte är den enda religion som praktiseras i 

Sverige, utan att det finns flera andra också. Författarna berör också hur kristendomen kan 

förstås idag i Sverige: ”Kristendomen dominerar alltså inte som förr. Samtidigt finns det förstås 

mycket som påminner om att kristendomen länge har varit statsreligion. Till exempel är det 

många par som gifter sig i kyrkan”.84 Författarna berör då den sekularisering som finns i dagens 

samhälle, och som många läsare kan känna igen sig i, men visar ändå på vilka sätt religionen 

ändå lever kvar i samhället.  

 

Läromedlet skriver alltså utförligt om kristendomen och Sverige, men majoriteten av denna text 

skildrar protestantismen. Protestantismen framställs därför som mycket svensk, medan de andra 

inriktningarna inte nämns i samband med Sverige, vilket blir mycket problematiskt. Delen i 
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kristendomskapitlet som heter ”Är Sverige ett kristet land?” redogör bara för protestantismen, 

och inte för katolicismen eller den ortodoxa kyrkan, som också finns i Sverige. Detta val kan 

försvaras med att det är protestantismen som är störst i Sverige, och därför lägger man fokus på 

det. Det blir dock mest problematiskt eftersom den katolska och ortodoxa kyrkan även dem 

finns och verkar i Sverige, något som inte framkommer i dessa texter om kristendomen och 

Sverige. 

 

Omvärlden skildras även den i läromedlet. Författarna skriver tidigt i kapitlet om den romersk-

katolska kyrkan på följande vis: ”Den romersk-katolska kyrkan är den största kristna kyrkan. 

Den har medlemmar över hela världen”,85 en kristen inriktning som finns och praktiseras i hela 

världen. Den ortodoxa kyrkan beskrivs på liknande sätt: ”Men alla ortodoxa kyrkor hör också 

samman i en stor kyrkofamlj som går över nationsgränserna.”.86 Den protestantiska kyrkan 

skildras dock, som tidigare nämnt, som väldigt svensk, trots att författarna skriver om olika sätt 

man tolka protestantismen på. Författarna försöker dock framföra att kristendomen som stort, 

med dess olika inriktningar och kyrkofamiljer, finns över hela världen, vilket man kan se i 

följande citat: ”Men idag har finns det många fler aktiva katoliker i andra världsdelar än Europa. 

Och samma sak gäller de andra kyrkofamiljerna: tyngdpunkterna har förskjutits. Kristendomen 

har mer inflytande i andra delar av världen.”.87 Kristendomen som stort skildras därför ändå 

som en religion som inte bara hör till Sverige, utan en religion som är verksam och praktiseras 

i länder runt om i hela världen. 

 

Kristendomen skildras också som samtida i detta läromedel. Läromedlet behandlar aktuella 

ämnen som diskuterats mycket i religiösa kretsar, så som preventivmedel, äktenskap mellan 

tvåkönade par och kvinnliga präster i kyrkan. Genom att ge exempel på hur olika inriktningar 

tolkar dessa aktuella ämnen lyfts kristendomen, och dess inriktningar, till något som är nutida. 

En annan aktuell företeelse som läromedlet tar upp är en aspekt ur kristendomen i Sverige idag: 

”Idag är många svenskar fortfarande medlemmar i svenska kyrkan, men medlemsantalet 

minskar ganska snabbt”.88 Något som de tilltänkta läsarna förmodligen känner igen, kan relatera 

till och framför något som händer i deras egen samtid. Läromedlet jämför också hur det har sett 

ut förr och hur det ser ut nu mellan olika kristna inriktningar: ”Genom historien har gudstjänster 
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och högtider sett ganska olika ut i olika kyrkor. De ekumeniska kontakterna har förändrat detta, 

och idag kan till exempel påsknattmässor se ganska lika ut i en katolsk, ortodox och 

protestantisk kyrka”.89 Detta ger konkreta exempel på hur det har sett ut förr, och hur det har 

förändrats och praktiseras i dagens kristendom. Kristendomen och dess inriktningar framställs 

därmed som samtida i läromedlet. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att både protestantismen och katolicismen beskrivs som 

heterogena grupper. Detta eftersom det genomgående i kapitlet presenteras olika sätt att tolka 

olika företeelser på enligt dessa inriktningar. Författarna skriver desto mindre om den ortodoxa 

kyrkan, vilken inte heller tas upp i lika stor utsträckning i jämförelsen av kristendomens olika 

syn på saker och ting. Detta gör att den ortodoxa kyrkan beskrivs som homogen. Vidare 

poängterar läromedlet genomgående de olika sätt att tolka, förstå och praktisera kristendomen 

på, vilket kan ses som ett sätt att framställa individens tolkning på. Ingen kristen person 

framkommer dock med sin personliga tro i en intervju eller textinslag.  

 

Läromedlet utgår i sina beskrivningar från ett svenskt protestantiskt perspektiv, som både är 

förståeligt men samtidigt blir problematiskt. Protestantismen beskrivs även den som svensk och 

nämns inte att det finns på någon annan plats i världen, om man inte väljer att tolka in den när 

författarna skriver om kristendomen som stort. Den katolska och ortodoxa kyrkan nämns dock 

inte i samband med Sverige, vilket är en brist i läromedlet. Däremot skriver författarna om 

dessa inriktningar när de skriver om kristendomen i omvärlden. Författarna skriver också här 

att kristendomen är en religion som finns runt om i hela världen och även praktiseras av många 

olika samhällsgrupper. Kristendomen beskrivs också genomgående som en samtida religion i 

läromedlet. Författarna skriver här om aktuella ämnen så som preventivmedel och tvåkönade 

äktenskap som läromedlets tilltänkta läsare kan känna igen sig i och som är aktuella. Läromedlet 

når med andra ord upp till vissa av de mål som det centrala innehållet formulerar, men har vissa 

problem med att nå upp till dem alla.  

 

3.2.3. Islam 

Kapitlet i läromedlet som huvudsakligen behandlar islams inriktningar heter ”Olika inriktningar 

inom islam”. Inriktningarna skrivs dock också om i underrubrikerna ”... och många andra 

[inriktningar]” och ”Den naturliga religionen”. Islams båda inriktningar, sunni och shia, skrivs 
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om under samma rubrik. Författarna presenterar först shia, bakgrunden till deras tro och 

förklarar sedan generellt vad en shiamuslim tror på. Författarna fortsätter sedan med att 

beskriva sunni på samma sätt – inriktningens bakgrund och vad en sunnimuslim tror på och hur 

det skiljer sig från en shiamuslim. Båda inriktningarna beskrivs homogent då författarna inte 

presenterar någon annan tolkning eller förståelse av tron, eller olika sätt att praktisera sin tro 

på. Följande citat kan dock ses som ett försök från författarna att ge en mer heterogen 

framställning av sunni och shia:  

 

Muslimer utgår alla från Koranen och sunna, alla genomför samma riter och alla är riktade 

mot samma plats när de genomför dem. Ändå tolkar man ibland källorna olika, och kommer 

till olika slutsatser om vad som är ett rätt liv i islam. Därför finns det olika tolkningar.90  

 

Författarna förklarar här hur det kommer sig att det finns olika tolkningar, men syftar i detta 

fall på sunni och shia, och inte på någon annan tolkning eller förståelse som kan finnas av islam. 

Vidare generaliserar författarna muslimer genom att säga att alla genomför samma riter och att 

alla utgår från koranen, när det precis som i alla religioner, finns både sekulariserade muslimer 

och muslimer som genomför riter på olika sätt. Islam och dess inriktningar blir genom detta 

reducerade till en enda homogen grupp. 

 

Det som kan uppfattas som en heterogen framställning av inriktningarna är följande citat: ”Både 

inom sunni-islam och shia-islam finns det olika sätt att betrakta sin egen tro”.91 Här skriver 

faktiskt författarna att man som muslim kan förstå sin tro på olika sätt, både inom Shia och 

sunni. Detta är dock den enda meningen som berör olikheterna som finns inom dessa 

inriktningar, vilket inte är tillräckligt för att kunna säga att dessa inriktningar beskrivs som 

heterogena.  

 

Detta citat om att man som shia- och sunnimuslim kan betrakta sin tro på olika sätt är också det 

enda citat som jag hittat i kapitlet om islam som på något sätt behandlar individens tro. Det som 

saknas i detta citat är dock en utveckling av vad dessa olika sätt att betrakta sin tro är. Eftersom 

muslimer i detta kapitel generellt lyfts fram som väldigt troende hade det varit intressant att få 

insikt i hur en sekulär muslim uppfattar sin tro. Dock finns det ingen vidare representation av 
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individen i sådana texter eller intervjuer. Detta gör att läraren måste komplettera detta i 

klassrummet, eftersom läromedlet inte når upp till detta mål.  

 

Efter att ha analyserat läromedlet kan jag konstatera att det skrivs relativt lite om islam och 

Sverige. Det som nämns om Sverige är bildtexten till två bilder. Den ena bilden föreställer 

muslimer som firar id al-fitr och bildtexten lyder: ”Kurdiska muslimer i Angered, Göteborg, 

firar id al-fitr [...]”.92 Här kan man alltså se att islam finns och praktiseras i Sverige. Den andra 

bilden föreställer återinvigningen av moskén i Malmö, bildtexten lyder: ”Hembygdgillet 

dansade vid återinvigningen av Islamic Center, moskén i Malmö. Den hade renoverats efter ett 

brandattentat. Återinvigningen skedde på Sveriges nationaldag, den 6 juni.”.93 Författarna visar 

här att islam är något som finns och praktiseras i Sverige, både genom att fira traditioner och 

genom att det finns moskéer. Bildtexterna till dessa bilder är dock inte långa, och säger inte 

mycket mer än att islam finns i Sverige. Läromedlet berör på så sätt att religionen finns och 

utövas i Sverige, men inte mycket mer än så. Läsaren får ingen större bild av hur islam fungerar 

i just Sverige, hur många muslimer det finns eller hur shia och sunni tar sig uttryck i Sverige. 

Författarna skriver senare mycket om Europa, där Sverige räknas in, men det som skrivs explicit 

om islam och Sverige är dessa två bildtexter.  

 

Islam uppfattas genom läromedlet som en världslig religion, detta kan man bland annat se 

genom följande beskrivning av islam: ”En viktig tanke för muslimer är att islam är en enhet. 

Islam går över nationella och kulturella gränser.”.94 Författarna beskriver här att islam inte hör 

till en speciell världsdel eller ett speciellt land, utan en religions som finns och verkar överallt. 

Författarna skriver också mycket om muslimer i Europa, som nämnt i stycket ovanför. Den bild 

som läsaren får av islam och muslimer i Europa är att den är modern och relativt liberal, följande 

citat är ett exempel på detta: ”Det finns naturligtvis också rörelser, bland annat i Europa, som 

vill modernisera islam”.95  

 

Den bild av islam och muslimer som ges i arabvärlden porträtteras dock som nästan en motsats 

till islam i Europa. Islam i arabvärlden skrivs om som mer strikt och konservativ, mycket på 

grund av att författarna beskriver de mer konservativa strömningarna av islam som något som 
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finns i dessa arabiska länder, följande text är ett exempel på detta: ”Salfiterna är en 

väckelserörelse i Saudiarabien. De vill följa koranen och haditherna så noggrant och bokstavligt 

som möjligt, till exempel vad gäller kläder och mat”.96 Islam i Europa och islam i arabvärlden 

ställs på detta sätt mot varandra, vilket blir tydligt när författarna skriver ”De allra flera 

muslimer i till exempel Europa vill kunna leva i enlighet med islam men utan motsättningar 

med det övriga samhället. Islamistiska rörelser är däremot ganska starka i arabvärlden”.97 

Författarna skildrar på så sätt islam i omvärlden, men bilden blir att islam i Europa är liberalt 

och mer modernt, medan islam i arabvärlden är mer konservativt och bakåttänkande. Denna 

framställning har risk att förstärka de fördomar som finns om islam och arabvärlden, snarare än 

utmana och minska dem.  

 

Samtiden och islam speglas genom att läromedlet tar upp olika aktuella ämnen som kopplas till 

samtiden. Ett exempel på ett sådant ämne är politik, det beskrivs bland annat genom olika 

rörelser som växt fram, så som salfiterna och islamismen, som följande citat beskriver: ”Det 

som kallas för islamism är en ganska modern rörelse. Den började som ett motstånd mot vissa 

regimer i arabvärlden. Enligt islamisterna förde dessa regimer en politik som stred mot islam”.98  

Samtiden och islam beskrivs alltså här som politisk. Det politiska temat på samtiden fortsätter 

också genom att läromedlet skriver om invandringen i Europa och att islam växer som religion 

mycket tack vare den. Även invandringen är ett politiskt och aktuellt tema som många läsare 

förmodligen också känner igen, vilket gör att islam porträtteras som samtida.  

 

Läromedlet har dock också vissa texter som gör att islam mer eller mindre framställs som en 

gammaldags religion. Författarna skriver om islam och ställer sig frågan hur religionen ska 

kunna anpassas till samhällen i andra länder, underförstått syftas ”andra länder” på länder 

utanför arabvärlden, författarna skriver då följande: ”Men islam står inför utmaningar. När 

muslimer flyttar till länder där de flesta invånare har en annan syn på liver uppstår ofta frågor. 

Hur ska det budskap som Gud gett genom Koranen och sunna kunna förenas med det nya 

landets sätt att leva?”.99 Författarna antyder här att islam skulle vara problematiskt eller svårt 

att förena med samhällen i exempelvis Europa. Detta gör att framställningen av islam implicit 

                                                 
96 Göth, Rüter & Wirström, 2012, s. 128. 
97 Ibid, s. 128. 
98 Ibid, s. 128. 
99 Ibid, s. 129. 
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blir gammeldags och förlegad, då det framgår att det är svårt att förena islam och ”nya länders 

sätt att leva”.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att läromedlet gör vissa försök till att framställa sunni 

och shia som heterogena grupper. Detta misslyckas dock på grund av att informationen är för 

övergriplig och inte ger tillräckligt djup. Det framgår med andra ord inte vilka de olika 

tolkningarna av shia och sunni skulle kunna vara, eller hur de praktiserar sin tro. Vidare skriver 

inte läromedlet om individen inom islam, utan islam framställs snarare som en stor homogen 

grupp där beskrivningarna av den utgår från inriktningen sunni. Läromedlet berör också bara 

islam och Sverige i två bilder med tillhörande bildtexter. Detta ger en bild av att islam finns i 

Sverige, men en fördjupad information om var islam finns och hur det verkar i Sverige 

framkommer inte.  

 

Vidare skriver författarna mycket om islam och omvärlden, med fokus på Europa och 

arabvärlden. Känslan blir dock att författarna ställer Europa i jämförelse med islam i 

arabvärlden, vilket kan bli problematiskt då det finns risk att eventuella fördomar kring islam i 

arabiska länder förstärkt istället för att utmanas och minskas. Gällande islam och samtiden 

beskrivs denna genom att ta upp aktuella ämnen som politik och invandring. Dock ges också 

en mindre samtida beskrivning av islam då författarna menar att det kan finnas svårigheter med 

att anpassa islam efter nya moderna samhällen.  
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4. Sammanfattning och slutsatser 

I Under samma himmel kan vi se att grupper inom judendomen och kristendomen porträtteras 

som heterogena. Utav dessa två religioner får kristendomens inriktningar störst utrymme, och 

därför får läsaren en fördjupad kunskap om dessa jämfört med judendomens inriktningar. 

Islams olika inriktningar skrivs det däremot mycket litet om. Islams inriktningar, shia och sunni, 

har vidare inte en egen rubrik som var och en av inriktningarna inom kristendomen och 

judendomen har. Islams inriktningar beskrivs därför som homogena. Liknande tendenser går 

att hitta i läromedlet Religion: för gymnasiet 1. Judendomen och kristendomen beskrivs i detta 

läromedel som heterogena religioner med olika inriktningar och tolkningar. Författarna nämner 

i läromedlet att både sunni-islam och shia-islam har olika sätt att betrakta sin egen tro på, men 

fortsätter sedan att beskriva islam som stort och går inte djupare in på inriktningarnas praxis. 

Detta stämmer överens med den forskning Härenstam presenterar i sin avhandling 

Skolboksislam. Härenstam menar i sin avhandling att islam ofta får en förenklad karakterisering 

i läromedel, och att religionens många olika sidor och praxis i hög grad inte representeras i 

texten,100 vilket det inte gör i dessa två läromedel. Läromedlen når således inte målet att 

presentera islams olika inriktningar på ett heterogent och nyanserat sätt, vilket däremot både 

judendomen och kristendomens inriktningar gör. 

 

Båda läromedlen påvisar svårigheter att presentera individen inom religionen. I Religion: för 

gymnasiet 1 får man läsa mellan radera för att hitta information om individer i alla religionerna. 

Individen presenteras inte explicit utan presenteras snarare implicit i de texter där författarna 

skriver att man som jude, kristen eller muslim kan tolka sin religion olika. Under samma himmel 

har däremot löst detta problem med att avsluta varje religions kapitel med en intervju. I 

intervjuerna presenteras dock bara en inriktning av religionerna, vilket gör att endast en liten 

del av religionernas individer representeras. Under samma himmel når därför delvis målet att 

presentera individen i religionerna, Religion: för gymnasiet 1 däremot når inte upp till detta 

mål. 

 

Läromedlen presenterar också religionen i förhållande till Sverige och omvärlden. Gällande 

religion och Sverige presenteras judendomen i Under samma himmel och i Religion: för 

                                                 
100 Härenstam, 1993, s. 271. 
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gymnasiet 1 som mycket svensk. Under samma himmel har många exempel på judendomen i 

Sverige, medan Religion: för gymnasiet 1 skriver om judendomen utifrån en svensk kontext. 

Islam porträtteras inte lika svenskt som judendomen i Under samma himmel, medan relationen 

islam och Sverige knappt berörs i Religion: för gymnasiet 1. Gällande Sverige och 

kristendomen presenteras inriktningen protestantismen som mycket svensk i båda läromedlen, 

medan relationen mellan Sverige och de andra inriktningarna inte berörs lika mycket. 

Härenstam skriver i Kan du höra Vindhästen? att den kunskapssyn och kultur som ligger bakom 

ett läromedel får konsekvenser för hur en religion presenteras.101 Den kultur och kunskapssyn 

som författarna till dessa läromedel påverkas av är den svenska, där protestantismen haft 

övervägande inflytande jämfört med andra religioner och inriktningar. Detta kan förklara varför 

protestantismen får mycket utrymme och fokuseras till Sverige, medan till exempel temat islam 

och Sverige inte skrivs om lika mycket.  

 

Religionerna ska även presenteras i förhållande till omvärlden. Judendomen beskrivs i båda 

läromedlen som svensk eller i en svensk kontext, läromedlen saknar dock information om 

judendomen och omvärlden. Arweck och Nesbitt skriver i artikeln Religious Education in the 

experience of young people from mixed-faith families att religionsämnet ses som en pålitlig 

informationskälla, samt att religioner tenderar att framställas ensidigt.102 Judendomen 

framställs som ensidig i dessa läromedel genom att läsaren får intrycket att judendomen är något 

som finns i Sverige och inte i omvärlden, eftersom judendomen i världen inte omnämns. 

Gällande kristendomen och omvärlden skriver författarna mer om detta, förmodligen eftersom 

kristendomen får mer utrymme i läromedlen. Islam och omvärlden benämns kort i Under 

samma himmel, medan Religion: för gymnasiet 1 utvecklar ämnet islam och omvärlden 

ytterligare. Båda läromedlen påvisar brister när det kommer till att presentera religioners 

förhållande till Sverige och omvärlden, och därför når de inte upp till de mål som det centrala 

innehållet i religionskunskap ställer. 

 

Religionerna ska också presenteras som samtida enligt det centrala innehållet. I båda 

läromedlen presenteras judendomen och kristendomen som samtida religioner. Islam 

presenteras som samtida även i Under samma himmel. Men medan exempelvis judendomens 

samtid presenteras genom det aktuella ämnet jämställdhet, representeras det samtida islam av 

ämnet politik. Islam förknippas i allmänhet mycket med politik och konflikt i samhällsdebatten 

                                                 
101 Härenstam, 2000, s. 5. 
102 Arweck, Elisabeth och Nesbitt, Eleanor, 2011, s. 45. 
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idag, men läroboksförfattarna tar genom detta val en risk att förstärka fördomar kring 

religionen, istället för att kanske utmana dem. Religion: för gymnasiet 1 presenterar islam delvis 

som samtida, men återkommer till de svårigheter som finns i att anpassa islam till samhället i 

väst, vilket gör att religionen upplevs som dåtida. Härenstam skriver att både islam som ideal 

och den konkreta verkligheten som muslimer lever i bör läras ut för att få den optimala 

religionsundervisningen.103 Detta lever inte Religion: för gymnasiet 1 upp till i sin presentation 

av ett samtida islam. Läromedlet Religion: för gymnasiet 1 visar därför på svårigheter att nå 

målet att presentera alla religioner som samtida, medan Under samma himmel däremot når det. 

 

Slutligen kan jag dra slutsatsen att läromedlen inte når upp till Lgy11s mål att undervisningen 

ska behandla hur ”Kristendomen [och] de övriga världsreligionerna [...] tar sig uttryck för 

individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.”,104 trots att båda läromedlen är 

skrivna efter denna läroplan. Att kristendomen i läromedlen genomgående får större utrymme 

kan motiveras genom Lgy11 där kristendomen har en given särställning. Kanske är det också 

detta som gör att kristendomen i båda läromedlen är den religion som närmast når läroplanens 

mål. Lgy11 kan däremot inte motivera varför exempelvis judendomen i omvärlden inte 

behandlas, eller varför islam framställs som en homogen religion. För att uppnå Lgy11s mål 

måste därför läromedlen kompletteras.  

 

De teoretiska reflektionerna gällande att även läromedel från 2011 påvisar brister i att nå 

Lgy11s mål stämmer således överens med min undersökning, samt att läromedlet måste 

kompletteras för att nå upp till dessa mål.105 Kompletteringen kan ske genom didaktisk 

textkompetens som Wickström presenterar i sin text Didaktisk textkompetens. Genom att lärare 

får mer kunskap om det innehåll som läromedel presenterar, samt värderar och granskar dessa 

pedagogiska texter kan undervisningen med hjälp av läromedel och lärare uppnå de mål som 

eleverna ska nå enligt Lgy11.106 Drömmen om att hitta ett vettigt läromedel som kan leva upp 

till Lgy11s krav lever därför fortfarande vidare. 

 

                                                 
103 Härenstam, 1993, s. 278. 
104 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 138. 
105 Calderon, Anders, Hur väl överensstämmer läromedel med kursplaner och läroplaner?, 2015, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-val-overensstammer-

laromedel-med-kursplaner-och-laroplaner-1.181697 (Hämtad 2017-05-09). 
106 Wickström, 2011, s. 157ff. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-val-overensstammer-laromedel-med-kursplaner-och-laroplaner-1.181697
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-val-overensstammer-laromedel-med-kursplaner-och-laroplaner-1.181697
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Bilaga 1: Materialundersökning 

De skolor som lämnats med blanka rader har inte lämnat något svar på undersökningen. 

 

Västerås     Uppsala 

Rudbeck: Under samma himmel  Fyrisskolan: Bramante.se 

Carlforska:    Jensen: Inga läroböcker 

Wijkmanska:     Celsiusskolan: Religion & sammanhang 

Widénska:     Ekebygymnasiet: Religion – helt enkelt 

Hahrska: Religion: för gymnasiet 1  Grillska gymnasiet:  

Tranellska: Religion helt enkelt  Katedralskolan:  

Edströmska: Inga läroböcker   Lundellska skolan: Under samma himmel 

Jensengymnasiet: Religion: för gymnasiet 1  Rosendalgymnasiet: Under samma himmel  

 

Lund    Göteborg 

Spyken: Religion 1, En människa tusen världar Bernadottegymnasiet:  

Vipan: Inga läroböcker   Bräckegymnasiet: 

Katedralskolan: Religion: för gymnasiet 1  Hvitfeldtska:  

Polhem: En människa, tusen världar  Katrinelund: Religion och sammanhang 

    Schillerska: Religion: för gymnasiet 1 

 

Umeå    Luleå   

Dragonskolan:    Gymnasiebyn: 

Forslunda:     

Midgårdsskolan: En Mosaik    

 

Örebro    Örnsködsvik 

Karolinska:    Nolaskolan:  

Kvinnersta:     Parkskolan: Religion: för gymnasiet 1 och 

Rudbeck:                         Lika och unika 

Virginska: 
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