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Abstract 

For the course Religionskunskap 1 in upper secondary school in Sweden, one of the criteriums 

is that the education must highlight how world religions express themselves for individuals and 

groups in the present, in Sweden and abroad. This study aimed to examine how well two 

teaching textbooks used in religious education achieve this criterium. Previously I have 

analyzed the representation and portraying of Hinduism and Buddhism in the textbooks, in 

relation to the previously mentioned criteria. This time it has been the representation and 

portraying of Judaism, Christianity and Islam that has been analyzed. The theoretic framework 

for the study has been Robert Jackson and his interpretive approach. The study shows that the 

two textbooks portraying of Judaism, Christianity and Islam are not enough to fulfill the criteria. 

Least of all the portraying of Islam. Therefor teachers must keep looking beyond the textbooks 

to fulfill this specific criterium and use diverse and different teaching tools.   

 

Nyckelord: religionskunskap, tolkande religionsdidaktik, läromedel, läroböcker, judendom, 

kristendom, islam  
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1. Inledning  

I religionsundervisningen på gymnasieskolan blir vi lärare tvungna att förenkla, generalisera 

och kategorisera religioner. Det är omöjligt att ge den fullständiga och sanna bilden av någon 

religion, eftersom det inom varje religion finns miljoner utövare som var och en har en högst 

personlig tro. Detta innebär att det inom varje religion finns en stor variation, en variation som 

också måste lyftas fram och ges möjlighet till förståelse.  

I det centrala innehållet för Religionskunskap 1 på gymnasieskolan står det att 

religionsundervisningen ska behandla kristendomens, de övriga världsreligionernas och olika 

livsåskådningars kännetecken och grundläggande drag. Undervisningen ska också behandla hur 

kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar tar sig uttryck för 

individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.1 Styrdokumenten betonar därmed 

att religionsundervisningen inte bara ska bestå av generella drag för de olika traditionerna. 

Variationen inom varje tradition ska också belysas.  

För att Religionskunskap 1 på gymnasieskolan inte ska upplevas som en repetition från 

grundskolan, där undervisningen ska vara mer fokuserad på grundläggande fakta, måste lärare 

enligt styrdokumenten göra utrymme i undervisningen för att belysa hur individers och gruppers 

identiteter kan formas i förhållande till religion, samt hur religioner kan ta sig olika uttryck i 

människors sätt att tänka och handla.2  

Ett viktigt verktyg för oss lärare i planerandet och utformningen av religionsundervisningen 

är våra läromedel. Det är därför av stor vikt att läromedlen är kopplade till vad som faktiskt står 

i det centrala innehållet. Att välja och kvalitetsgranska läromedel är en av lärares många 

arbetsuppgifter, som tyvärr inte alltid hinns med.3 Denna undersökning görs i förhoppning att 

bidra med en kvalitetsgranskning av åtminstone två läromedel i förhållande till ett av 

religionsundervisningens mål.   

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att granska hur två läromedel som används i 

religionsundervisningen på gymnasieskolan uppnår ett av religionsundervisningens mål. Målet 

i fråga är kravet på att religionsundervisningen ska behandla hur ”Kristendomen, de övriga 

världsreligionerna och olika livsåskådningar, […] tar sig uttryck för individer och grupper i 

 
1 Läroplan 2011, program och ämnen i gymnasieskolan, ämne: religionskunskap. 
2 Skolverket 2011, Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap. 
3 Stridsman 2014, http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel (Hämtad 2022-

10-01.  
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samtiden, i Sverige och i omvärlden.”4 Undersökningen kommer att utreda hur läromedlen 

framställer judendom, kristendom och islam utifrån detta mål. Valet av just de tre 

abrahamitsiska religionerna motiveras närmare i avsnitten som berör avgränsningar och tidigare 

forskning.  För att uppnå undersökningens syfte har följande frågeställning varit utgångspunkt: 

• Hur väl lyckas de granskade läromedlen behandla hur judendom, kristendom och islam 

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

 

1.2 Teoretisk utgångspunkt 

Denna undersöknings teoretiska utgångspunkt är den brittiske religionsdidaktikern Robert 

Jackson och hans tolkande tillvägagångssätt. Han står för en av de didaktiska teorier som 

rekommenderas i svenska skolors religionsundervisning, och hans metoder har fått stort 

inflytande. Genom hans tolkande religionsdidaktik medvetandegörs eleven om variationen som 

finns inom en tradition och hur denna variation kan tolkas på grupp- och individnivå. I praktiken 

innebär detta bland annat att man i religionsundervisningen bör lyfta individers berättelser om 

hur de tolkar och utövar sin religion eller tradition. Didaktiken betonar alltså en växling mellan 

partikulära och universella perspektiv. Den individuella berättelsen ska lyftas, men utan att de 

stora berättelserna förnekas. Jackson menar att utveckling av förståelse för variationer och 

skilda tolkningar leder till att elever får en ökad medvetenhet om vikten av att vara uppmärksam 

på hur religioner representeras.5  

Den tolkande religionsdidaktiken utgår från tre nyckelbegrepp: representation, tolkning och 

reflexivitet. Utifrån nyckelbegreppet representation strävar man efter att komma bort från 

uppfattningen av religioner som homogena trossystem. Därför lyfts samspelet mellan de tre 

nivåerna individ, grupp och tradition för att ge elever en insikt om komplexitet och en förståelse 

för hur en religion kan representeras i deras vardag. På så vis kan elever också få syn på hur 

religioner representeras runt omkring dem själva, i exempelvis nyhetsrapportering och 

populärkultur. Ofta framställs religioner med förenklade beskrivningar som faktiskt inte 

motsvarar troendes och utövares erfarenheter. Utifrån nyckelbegreppet tolkning ska 

religionsundervisningen också fånga upp hur elever tolkar religiöst språkbruk och symboler. 

Här lyfts alltså vikten av att utgå från elevernas egna erfarenheter och frågor, som Jackson 

 
4 Läroplan 2011, program och ämnen i gymnasieskolan, ämne: religionskunskap.  
5 Osbeck 2020, https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-

forskning/olika-didaktiker-for-undervisning-i-religionskunskap#h-Tolkandereligionsdidaktik (Hämtad 2021-10-

13). 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/olika-didaktiker-for-undervisning-i-religionskunskap#h-Tolkandereligionsdidaktik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/olika-didaktiker-for-undervisning-i-religionskunskap#h-Tolkandereligionsdidaktik
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menar att man måste utgå ifrån för att förstå ”den andre”.  Det tredje nyckelbegreppet 

reflexivitet utgår från hur elever låter sig påverkas av sitt lärande om religioner. I 

religionsundervisningen ska elever ges möjlighet att relatera till och granska sin egen 

livstolkning i relation till religionsundervisningen. Eleverna ska också få möjlighet att upptäcka 

sina egna glasögon som påverkar hur man uppfattar sin omgivande värld.6  

För min undersökning är det nyckelbegreppet representation som är av relevans. Tolkning 

och reflexivitet kräver elevers upplevelser och tankar, vilket därmed kräver en verklig 

elevgrupp att undersöka. Jacksons begrepp representation betonar vikten av att lyfta många 

röster inom samma religiösa tradition, någonting som därför bör speglas i läroböckerna på 

gymnasieskolan. Detta inte bara utifrån Jackson och hans tolkande religionsdidaktik, utan också 

för att det efterfrågas i styrdokumenten för religionsundervisningen på gymnasieskolan. Det 

mål som är bakgrund till denna undersöknings syfte efterfrågar precis det som Jackson också 

efterfrågar. Jacksons tre nivåer individ, grupp och tradition kommer också att få betydelse i 

denna undersökning, framför allt kopplat till metod som presenteras i nästa avsnitt.  

 

1.3 Metod 

I denna undersökning kommer jag för det första att identifiera mönster i läroböckernas 

framställningar av judendom, kristendom och islam och för det andra att beskriva och tolka de 

mönster som finns i läroböckernas framställningar. Denna metod kallas innehållsanalys, som 

både kan göras kvalitativt och kvantitativt.7 I detta fall lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys 

bäst då det endast är två läromedel i förhållande till ett av kursmålen för religionskunskap som 

kommer att undersökas. En kvalitativ innehållsanalys lämpar sig också bäst för denna 

undersökning med tanke på dess syfte och frågeställning. Kvalitativ innehållsanalys svarar på 

mer öppna frågor, medan kvantitativ innehållsanalys svarar på mer stängda. Eftersom denna 

undersöknings frågeställning är öppet formulerad skulle en kvantitativ innehållsanalys inte 

kunna besvara den, då man inte skulle kunna fånga upp läroböckernas ords sammanhang på 

samma vis som man kan genom en kvalitativ innehållsanalys. Med en kvalitativ innehållsanalys 

kan en rikare analys genomföras, vilket krävs för att kunna besvara frågeställningen.   

Utifrån hur Chad Nelson och Robert H. Woods beskriver hur en innehållsanalys ska göras, 

i The Routledge handbook of research methods in the study of religion, är det första steget att 

samla in relevant material till sin studie.8 För denna undersökning består materialet av 

 
6 Jackson 2009, s. 1-4. 
7 Nelson &Woods 2011, s. 109. 
8 Ibid., s. 112. 
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läroböckerna Under samma himmel och Religionskunskap 1 – en mosaik, som kommer att 

presenteras närmare i nästa avsnitt. Dessa kommer att undersökas i förhållande till ett av 

kursmålen för Religionskunskap 1, som blir en sorts standard att hela tiden jämföra emot. Med 

både kursmålet och Jacksons tolkande religionsdidaktik som bakgrund, har sex kategorier 

arbetats fram, som kommer att vara utgångspunkt för nästa steg: att koda materialet.9 Dessa 

kategorier är: religiös tradition, grupp, individ, Sverige, omvärlden och samtiden. I 

läroböckernas framställning av judendom, kristendom och islam kommer mönster att 

identifieras utifrån dessa kategorier, som i sin tur ger möjlighet att dra slutsatser kring hur 

framställningarna uppmärksammar inte bara likheter och skillnader mellan olika religioner, 

utan också inom en tradition.  

Kvalitativ innehållsanalys som metod kräver framförallt två insikter. För det första insikten 

att texter aldrig bara har en enda möjlig tolkning. Olika forskare kan tolka samma text på olika 

vis, men de olika tolkningarna kan fortfarande vara giltiga. Detta för mig över till den andra 

insikten, nämligen att en kvalitativ innehållsanalys aldrig kommer kunna vara helt objektiv, just 

på grund av att varken läsare eller texter är objektiva. Trots detta vill jag ändå mena att kvalitativ 

innehållsanalys som metod är den bäst lämpade för denna undersökning, återigen kopplat till 

undersökningens syfte och frågeställning.  

 

1.4 Material 

De två läroböcker som denna undersökning kommer att granska är båda böcker som skrivits 

efter 2011, då den läroplan som vi idag har att förhålla oss till började gälla. Båda två är skrivna 

för kursen Religionskunskap 1 på gymnasieskolan, och de användes båda flitigt av lärarna under 

min praktik under vårterminen 2020. Båda läroböckerna rekommenderas också ofta i 

facebookgruppen Religionslärare av olika aktiva lärare, vilket styrker relevansen att analysera 

just dessa två.   

Under samma himmel är skriven av Ola Björlin och Ulf Jämterud som båda är 

gymnasielärare. Boken gavs ut 2013 av förlaget Sanoma utbildning och omfattar totalt cirka 

540 sidor. De tre kapitel som är av relevans för denna undersökning är kapitlet Judar som 

omfattar 23 sidor, kapitlet Kristna som omfattar 65 sidor och kapitlet Muslimer som omfattar 

34 sidor.   

Religionskunskap 1 – en mosaik, skriven av Olov Jansson och Linda Karlsson, är också den 

utgiven av Sanoma utbildning. Denna lärobok är mindre i jämförelse med Under samma 

 
9 Nelson &Woods 2011, s. 113. 



8 
 

himmel, då den omfattar cirka 255 sidor. Kapitlet Judendom består av 19 sidor, Kristendom av 

27 och Islam av 21 sidor.   

Att Under samma himmel är en så pass mycket större bok har att göra med att den också går 

att använda till kurserna Religionskunskap 2 och Specialisering. På min praktik var denna bok 

mer lärarens handbok i planering av undervisning, medan Religionskunskap 1 – en mosaik var 

elevernas egen religionsbok. De två böckerna kan alltså användas på lite olika sätt.  

Att de båda böckernas kapitel som berör kristendomen är så pass mycket mer omfattande än 

kapitlen om judendom och islam går att förstå utifrån att kursplanen i religionskunskap betonar 

kristendomens särskilda betydelse i en svensk kontext. Bland annat skrivs kristendomen och de 

övriga världsreligionerna isär för att markera detta.10  

 

1.5 Avgränsningar  

Tidigare har jag gjort en undersökning kring hur Under samma himmel och Religionskunskap 

1 – en mosaik framställer hinduism och buddhism. Denna gång kommer undersökningen att 

avgränsas till judendom, kristendom och islam. Att jag fått begränsa mig till några religioner åt 

gången har att göra med en strävan att undvika en alltför ytlig analys, med tanke på 

omfattningen av C- och D-uppsatser. Detsamma gäller valet att endast analysera två läromedel. 

På detta vis kan en mer djupgående analys göras. Eftersom denna undersökning, precis som den 

tidigare, vill granska hur läromedlen kan vara till hjälp för lärare för att kunna arbeta utifrån 

den tolkande religionsdidaktiken har undersökningen också avgränsats till endast ett av 

kursmålen. Det valda kursmålet är relevant på grund av hur väl det överensstämmer med 

Jacksons krav på att visa variationen inom en religiös tradition, genom att lyfta grupp- och 

individnivån.  

 

1.6 Tidigare forskning  

Det har forskats mycket kring religioners framställning och porträttering i skolans läromedel. 

Många gånger har det gjorts utifrån hur religioners framställning i läromedel har förändrats 

över tid. Ett sådant exempel är Leif Carlssons undersökning av hur judar och judendom 

presenteras i svenska skolläromedel, där han undersökt läromedel från tidigt 1900-tal fram till 

2012. Han menar att under den tid som den lutherska kristendomen dominerade i skolan fanns 

det en negativ syn på judendom och judar, framför allt kopplad till idéer om skulden för Jesu 

 
10 Skolverket 2011, Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap. 
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död.11 Senare har det mångreligiösa och mångkulturella samhället ställt nya krav på 

religionsämnet, exempelvis att ge en objektiv bild av religioner och belysa den religiösa 

mångfalden inom dem. Detta speglas framför allt i de läroböcker han studerat som är skrivna 

efter Lgy 11, där han finner just en objektiv, beskrivande framställning av judendom. Carlsson 

menar också att författarna i de senare läromedlen behandlar judisk tro med respekt.12 

Läromedlen nära vår tid behandlar staten Israel, då Carlsson urskiljer tendensen att läromedlen 

vill skilja på judendomen och judar, från sionism och Israel. Detta går att koppla ihop med den 

eskalerande konflikten mellan judar och araber. Genom att tydligt skilja judar och judendom 

från sionism och staten Israel påpekar Carlsson att man inte riskerar att hamna i antisemitism.13   

En annan som undersökt läromedel som för denna undersökning är av relevans är Kjell 

Härenstam. Han har bland annat undersökt bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. I 

sin doktorsavhandling Skolboksislam från 1993 kommer han fram till att det i dessa läroböcker 

ofta framkommer en negativ bild av islams guds- och människosyn, som dessutom kopplas ihop 

med krig och konflikt. Han menar också att läroböcker ger en alltför förenklad bild av islam. 

Härenstam menar att förhållanden i Mellanösternländer ofta och på ett alltför enkelt sätt får 

karakterisera hela islam. Läroböckerna problematiserar inte islam utifrån hur olika kulturer och 

samhällen påverkat religionen.14 Vad Härenstam menar krävs för en bra lärobok om islam är 

kontakt med muslimer och närhet till aktuell forskning.15 Härenstam har också skrivit boken 

Kan du höra vindhästen? i vilken han betonar att ingen kunskap är värderingsfri, inte heller 

kunskapen i läroböckerna. Människor som förmedlar fakta har olika sociala och kulturella 

traditioner som påverkar hur material framställs, vilket blir problematiskt eftersom 

värderingarna bakom kunskapsurvalet inte framgår. Detta har förstås didaktiska 

konsekvenser.16  

Det finns också ett stort antal studentuppsatser som granskat läromedel i religionskunskap. 

Däribland min egen kandidatuppsats, där jag gjorde en undersökning liknande denna, men då 

undersökte hur hinduism och buddhism framställdes. Jag kunde fastslå att båda läromedlen 

beskrev religionerna framför allt utifrån kategorin religiös tradition, med stort fokus på 

generella drag och gemensamma grundtankar. Författarna i bägge läromedlen betonade dock 

att det inom både hinduism och buddhism finns en stor variation och mångfald. Hur denna 

 
11 Carlsson 2013, s. 9. 
12 Carlsson 2013, s. 184. 
13 Ibid., s. 187. 
14 Härenstam 1993, s. 271. 
15 Ibid., s. 273. 
16 Härenstam 2000, ss. 5–6. 
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variation skulle kunna ta sig uttryck gavs däremot endast få exempel på, vilket därför inte gav 

många chanser för att kunna tolka variationen på grupp- eller individnivå. Samma tendens 

gällde kategorierna Sverige, omvärld och samtid. Variation gällande dessa kategorier antyddes 

visserligen, men inte i form av särskilt många tydliga konkreta exempel. Liksom hur författarna 

betonar att det finns en variation utan att ge särskilt många exempel betonar de att religiösa 

traditioner färgas av olika kulturer utan att ge konkreta exempel på hur dessa traditioner 

påverkats av kulturerna som de varit i kontakt med. Trots brist på konkreta exempel gav båda 

läromedlens framställningar ingångar för lärare att diskutera djupare med elever kring variation 

på grupp- och individnivån, samt hur den religiösa traditionen kan ta sig uttryck i Sverige, 

omvärlden och i samtiden. Men läromedlen för sig själva uppnådde faktiskt inte det specifika 

målet.17 Det kommer att bli intressant att se om man kan dra samma eller helt andra slutsatser 

angående framställningarna av judendom, kristendom och islam.  

Bland den stora mängden studentuppsatser har också andra undersökt hur läromedel uppnår 

kraven på läromedel, bland annat Rebecca Kristensson, som i sin undersökning kommer fram 

till att de granskade läromedlen inte själva klarar av att uppfylla läroplanens krav.18 Liknande 

resultat kommer också Rebecka Vigren fram till i sin undersökning, som uppmanar lärare att 

komplettera läromedlen för att i sin undervisning kunna uppnå läroplanens mål.19 

Trots att läromedlen kan användas olika mycket i ens undervisning visar forskning att 

läroböckerna är starkt styrande för undervisningens innehåll.  Johan Wickström påpekar i boken 

Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan att somliga forskare menar att 

läroböckerna är läroplanens konkreta gestaltning.20 Därmed är det viktigt att läromedel ständigt 

granskas och analyseras. Särskilt då det ibland har upptäckts att läroböckerna inte stämmer 

överens med värdegrunden och läroplanen. Detta upptäcktes också 2006 i en granskning som 

Skolverket gjorde, där resultaten bland annat visade att några läroböcker innehöll uttryck för 

negativ representation av muslimer.21  

 

  

 
17 Segerdahl 2020, s. 32. 
18 Kristensson 2017, s. 42.  
19 Vigren 2017, s. 40. 
20 Wickström, 2016, s. 157. 
21 Skolverket 2006, s. 42.  
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2. Bakgrund 

Inför analysen är förhoppningen med detta avsnitt att ge en överblick av vad som förväntas av 

religionsundervisningen på gymnasieskolan, men också kort om varför religionsundervisningen 

i skolan har så stor betydelse.  

I förhållande till grundskolans kursplan uttrycker ämnesplanen i religionskunskap på 

gymnasieskolan en progression. Det läggs en större betoning på exempelvis samtida religioner 

och livsåskådningar, samt hur dessa kan ta sig uttryck i livsstilar och livshållningar. Eftersom 

det historiska perspektivet finns med i grundskolans kursplan bör samtiden betonas mer i 

gymnasieskolans religionsundervisning, samtidigt som det också ska finnas utrymme för att 

belysa religionshistoriska aspekter. I kursplanen för gymnasieskolan betonas också 

intersektionalitet och identitet, som Skolverket också menar är ett uttryck för en progression i 

relation till religionskunskapen på grundskolan.22  

Dock visar Skolinspektionens granskning av religionsundervisningen på gymnasieskolan 

från 2012 att det är alltför lite utrymme till analys kring vilken roll som religioner och 

livsåskådningar kan ha idag, i Sverige och i omvärlden.23 I undervisningen som 

Skolinspektionen granskade gavs i stället mer utrymme till religionernas historiska och 

generella kännetecken, vilket gör att undervisningen tyvärr kan upplevas som en repetition från 

grundskolan. Granskningen visar också att elever önskar att få lära sig mer kring hur religioner 

tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla, samt hur individers och gruppers 

identiteter formas i förhållande till sin tro. De vill helt enkelt lära sig om hur det är att leva som 

troende och hur ens tro kan påverka ens vardag, ett önskemål som också stämmer överens med 

målen för kursen.24  

I en undersökning från 2019 granskades det var unga möter och inhämtar information om 

religion, och det framkom att skola och medier är de sammanhang där unga oftast stöter på 

religion.25 Utifrån detta resultat kan man förstå hur viktig religionsundervisningen blir för ungas 

förståelse av religion och religiositet. Särskilt eftersom medier också är ett sammanhang där 

unga ofta stöter på religion, där religioner ofta framställs och porträtteras stereotypt. Skolan blir 

därmed en viktig plats för utveckling av förståelse för variation och skilda tolkningar, som 

hjälper elever till en ökad medvetenhet om vikten av att vara uppmärksam på hur religioner 

representeras omkring dem. 

 
22 Skolverket 2011, Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap. 
23 Skolinspektionens granskning 2012, s. 6.  
24 Ibid., s. 11. 
25 Löfstedt & Sjöborg, 2019, s. 152.  
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3. Analys  

De två läroböckernas framställningar av judendom, kristendom och islam kommer här att 

analyseras i förhållande de sex kategorierna religiös tradition, grupp, individ, Sverige, omvärld 

och samtid. För tydlighets skull kommer analysen att delas upp i två delar, så att en lärobok i 

taget analyseras. Varje analys av respektive religions framställning kommer också att delas upp 

i två delar: ”religiös tradition, grupp och individ”; därefter ”Sverige, omvärld och samtid”.  

 

3.1 Under samma himmel  

3.1.1 Judendom: religiös tradition, grupp och individ 

Författarna till Under samma himmel har valt att kalla kapitlet om judendom för Judar vilket 

ökar möjligheten för att tolka den religiösa traditionen utifrån kategorin individ. Genom 

kapitelnamnet Judar signalerar författarna att det handlar om människor som är aktiva inom den 

religiösa traditionen. Tidigt i kapitlet, i delen Judisk identitet – att tillhöra ett folk, är författarna 

tydliga med att det precis som i andra religioner finns en stor mångfald i sättet som judar 

praktiserar sin religion på. De tar också upp att det precis som i andra religioner finns några 

som ser sig själva som agnostiker och några som ateister, men att de ändå beskriver sig själva 

som judar. På detta vis är kategorin individ närvarande i författarnas framställning av judendom, 

men också rent generellt i deras framställning av religion. Detta blir tydligt också då de 

framhåller att graden av trosvisshet när det gäller tron på Gud varierar hos judar, precis som 

hos exempelvis kristna och muslimer. De betonar hur en jude kan följa traditionens regler och 

ta del i den judiska kulturen utan att vara troende, men att när det gäller den judiska identiteten 

är den etiska grunden starkare än i många andra religioner.26 Författarna har således tidigt i 

kapitlet förmedlat att det inom den religiösa traditionen judendom finns en mångfald och 

variation av förhållningssätt och praktiker. Någonting de däremot lyfter som gemensamt för 

judar är hur viktig historien är,27 och på så vis sker en pendling mellan att både betona variation 

och lyfta gemensamma och generella drag inom judendomen. 

Den första tydliga grupp som presenteras inom judendomen är sionismen, som nämns i delen 

om judarnas historia. Sionismen beskrivs som en idérörelse som ville att judarna skulle få en 

egen stat i det heliga landet. Denna växte i styrka under 1900-talet och fick stort stöd på grund 

av förföljelserna och nazisternas försök att utrota den judiska befolkningen. Detta ledde till slut 

till att FN 1947 fattade beslutet att avgränsa ett område i det dåvarande brittiska mandatet 

 
26 Björlin & Jämterud 2013, s. 131.  
27 Ibid., s.132.  
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Palestina där den judiska staten kunde bildas. Således kommer författarna in på Israel-Palestina-

konflikten, då de återigen betonar variationen inom judendomen. De menar att Israel spelar en 

viktig roll i judarnas historia, men att den israeliska statens aktuella politik inte är någonting 

som alla judar i världen står bakom.28 Likt vad Carlsson kommer fram till i sin forskning kan 

man också här urskilja tendensen att vilja skilja judendomen och judar, från sionism och 

Israel.29 Det ger också möjlighet till tolkning av variation på gruppnivå inom den religiösa 

traditionen judendom.  

Större delen av kapitlet Judar tar upp centrala och gemensamma drag, exempelvis att en 

troende jude betonar att Gud är en, firandet av sabbaten, den judiska Bibeln, regler och högtider. 

Det är därmed kategorin religiös tradition som är dominerande i framställningen av 

judendomen. I slutet av kapitlet kommer däremot två delar där först kategorin grupp är starkt 

närvarande och därefter kategorin individ.  

Delen där kategorin grupp får mest plats är Olika judiska inriktningar, där författarna kopplar 

den långa judiska historien och de många olika platser som judar har levt på till de många olika 

varianter av livsstilar och sätt att tolka den egna tron som förekommer inom judendomen. 

Författarna tar upp tre olika inriktningar som troende judar har utvecklat: reformjudendom (som 

också kallas liberaljudendom), ortodox judendom och konservativ judendom. Inom 

reformjudendomen lyfts också progressiv judendom och inom ortodox judendom lyfts modern 

ortodoxi samt ultraortodoxa rörelser.30 Här ges elever möjlighet att tolka variationen inom den 

religiösa traditionen på gruppnivån, exempelvis hur de olika grupperna förhåller sig till 

jämställdhet och deltagande i det omgivande samhället.  

I sista delen av kapitlet Judar finns ett samtal med en man i 22-årsåldern som definierar sig 

som jude, vilket gör att kategorin individ blir konkret närvarande. I samtalet ges uttryck för hur 

en ung människa som definierar sig som jude kan uppleva att hans judiska uppväxt påverkat 

hans värderingar.31 Detta i sin tur ger möjlighet för elever att tolka hur den religiösa traditionen 

kan ta sig uttryck på individnivå. Samtalet problematiserar också gruppnivån, då den unge 

mannen får frågan om han tillhör en viss inriktning inom judendomen. Han svarar att han är 

uppvuxen i ett hem med både liberal och konservativ inriktning, och att han på senare år lärt 

sig om fler inriktningar för att till slut kunna göra ett aktivt val av hur han vill leva som jude.32 

 
28 Björlin & Jämterud 2013, ss. 136–137. 
29 Carlsson 2013, s. 187. 
30 Björlin & Jämterud 2013, ss. 146–148.  
31 Ibid., s. 149.  
32 Ibid., s. 150.  
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I och med detta blir det tydligt att det även på gruppnivån finns mångfald och variation som 

kan tolkas på individnivån.  

 

3.1.2 Judendom: Sverige, omvärld och samtid 

Inledande i kapitlet Judar berättar författarna att det inte finns så många judar i världen om man 

jämför med kristna och muslimer. Trots det har den judiska religionen en mycket stor betydelse 

och räknas som en världsreligion. Kategorin omvärld är därmed inledningsvis närvarande. 

Kategorin Sverige är också närvarande då författarna redogör för antalet judar i världen och hur 

många av dem som bor i Sverige. De berättar att majoriteten judar i Sverige bor i Stockholm, 

Göteborg och Malmö/Lund. Judendom i Sverige tas också upp ur ett historiskt perspektiv då 

författarna börjar från 1780-talet då judar fick formell rätt att vistas i Sverige, till att sedan 1999 

betraktas som en av de fem nationella minoriteterna vars språk och kultur ska visas särskild 

uppmärksamhet.33  

Kategorierna Sverige och omvärlden går in i varandra när författarna beskriver hur händelser 

i Mellanöstern skapar spänningar på många håll i världen, även i Sverige. Oavsett vad judar här 

i Sverige anser om den israeliska statens sätt att agera gentemot palestinierna ökar trycket mot 

dem.34 För att ge ökad kunskap hos elever kring hur det kan vara att vara jude i Sverige idag är 

detta en viktig aspekt att ta upp och diskutera. Här har man chans att visa hur det som 

rapporteras i nyheter från Israel-Palestina-konflikten tyvärr har påverkat mångas syn på judar 

generellt. Detta har i sin tur alltför många gånger lett till hot och våld mot judar i Sverige. Här 

får alltså kategorin samtid en närvaro i läroboken och kan kopplas till både omvärld och 

Sverige.  

Kategorin Sverige är närvarande också för sig själv, främst i förhållande till matregler och 

omskärelse. Det tas upp hur kosherslakt i princip är förbjuden i Sverige, vilket innebär att judar 

som vill leva efter den regeln måste importera kött. Överlag beskriver författarna att det är svårt 

att leva efter judiska matregler i ett land som Sverige. Författarna tar även upp frågan om 

omskärelse, där det finns rättighetslagstiftningar som kommer i konflikt. Den manliga 

omskärelsen har dock förblivit tillåten i Sverige med hänvisning till religionsfrihetslagen.35 

Sverige tas åter upp i förhållande till olika judiska inriktningar. Författarna menar att 

reformjudendomen har präglat hur många judar i Sverige ser på sin tro. Sedan ger de också 

exempel på hur det kan komma till uttryck, bland annat genom friare tolkning av 

 
33 Björlin & Jämterud 2013, ss. 129–130.  
34 Ibid., s. 137. 
35 Ibid., ss. 141–142. 
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levnadsreglerna och att församlingen kan ledas av kvinnliga rabbiner. Författarna tar också upp 

att det i Sverige finns få ortodoxa judar, även om de självklart finns. Till exempel beskriver 

Malmös synagoga sig som ortodox. I och med detta ger författarna både en generell bild av 

judar i Sverige men betonar samtidigt en variation. Ett ord som de använder för de stora 

församlingarna i Stockholm är enhetsförsamlingar, som då innefattar både ortodoxa och mer 

liberala riktningar.36 Författarna lyckas här undvika att ge en enda bild av hur det är att vara 

jude i Sverige, och ger eleverna möjlighet att förstå att det inte finns bara ett sätt att vara jude 

på i Sverige. Detta fördjupas också i samtalet med den 22-åriga mannen i slutet av kapitlet. Han 

blir ett exempel på hur en människa med judisk tro i Sverige ser på sin tro och utövar den. I och 

med detta samtal ges också exempel på hur antisemitiska stämningar i Sverige skapat en ökande 

otrygghet på individnivå. Den unge mannen beskriver hur det under hela hans skolgång i den 

judiska skolan varit självklart att polisen stod utanför och vaktade när han kom på morgonen. 

Han beskriver hur polisen för hans icke-judiska vänner är förknippad med att någonting har 

hänt, medan polisen för honom förknippas med hans vardagstrygghet.37  

 I och med detta samtal som avslutar kapitlet Judar lyckas författarna exemplifiera hur det 

kan vara att vara jude i Sverige i dag. Det hade självklart varit ännu mer givande om författarna 

hade haft med ytterligare en person som exempel.           

 

3.1.3 Kristendom: religiös tradition, grupp och individ 

Författarna inleder kapitlet Kristna med att försöka reda ut vem som är kristen. De är tydliga 

med att det är svårt att ge ett exakt svar. Man kan inte på ett enkelt sätt säga hur många som 

skulle ange ”kristen” som en självklar del av sin självbild.38 Genom detta görs kategorin individ 

närvarande, och det som författarna också signalerar är att religion och identitet hänger ihop. 

De signalerar även att förhållandet mellan religion och identitet är komplext. Senare tar de upp 

att det precis som i judendomen finns många kristna som vill hålla fast vid den religiösa 

traditionen och kulturen utan att därför ha en personlig tro på Gud. Man kan fira påsk och jul 

på traditionellt vis utan att omfatta tron på att Jesus är Guds son eller att han uppstod från de 

döda, trots att båda dessa tankar är grundläggande i den kristna tron.39 Således har författarna 

lyckats förmedla att också kristendomen är en religion bestående av individer med olika 

förhållningssätt till tro och praktik. Detta fördjupas senare i delen som behandlar olika 

 
36 Björlin & Jämterud 2013, ss. 146–148. 
37 Ibid., s. 151. 
38 Ibid., s. 153.  
39 Ibid., s. 154. 
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bibelsyner, där författarna visar att det finns olika sätt att läsa Bibeln. Troende kristna kan läsa 

den som källa till kunskap, som inspiration, som bön och som meditation.40 Dessa olika sätt att 

läsa Bibeln blir exempel på hur variationen av förhållningssätt och praktiker kan komma till 

uttryck på individnivå. Elever får här möjlighet att förstå Bibelns olika betydelse för olika 

kristna. 

Kategorin grupp framkommer tydligt först när sakramenten redogörs, då författarna berättar 

att katolska och ortodoxa kyrkor har sju sakrament medan protestantiska kyrkor har två.41 

Senare i kapitlet när kristendomens utveckling i Europa beskrivs återkommer kategorin grupp. 

Kronologiskt beskrivs hur katolska och ortodoxa kyrkan gått skilda vägar,42 och senare hur 

reformationens tankar lett till protestantiska kyrkor.43 Alltså är författarna tydliga med att det 

inom den religiösa traditionen kristendom finns variation på gruppnivå. Variation inom den 

religiösa traditionen ges alltså möjlighet att tolkas på gruppnivå, vilket Jackson efterfrågar.44 

Vissa exempel på hur denna variation kan komma till uttryck på gruppnivå ges också, 

exempelvis olika synsätt kring innebörden av sakramenten. Här menar också författarna att det 

bland protestanter finns olika synsätt. De tar upp de baptistiska kyrkorna samt pingstkyrkorna 

som tillämpar troendedopet, det dop som sker efter personens eget ställningstagande.45 Längre 

in i kapitlet blir kategorin grupp ännu mer framträdande, då det i delen Kyrkorna idag redogörs 

för kristendomens olika kyrkotraditioner. Det är de katolska, ortodoxa och protestantiska 

kyrkotraditionerna som presenteras. Gemensamma drag för varje tradition beskrivs, samtidigt 

som författarna även betonar variation och mångfald inom varje tradition. Kopplat till katolska 

kyrkan lyfter författarna kulturella olikheter som formar den lokala kyrkans liv.46 När 

författarna beskriver den ortodoxa traditionen framhålls att varje lokalkyrka samlas runt en 

biskop som är självständig, men man nämner också en grupp som kallas österns ortodoxa 

kyrkor. Dessa har en egen förklaring av hur Kristus är både Gud och människa, som skiljer sig 

från de flesta kristnas. Till österns ortodoxa kyrkor räknas koptisk-ortodoxa, syrisk-ortodoxa, 

den armenisk-ortodoxa, den etiopisk-ortodoxa, eritreansk-ortodoxa och den ortodoxa kyrkan i 

Indien.47 Även när författarna beskriver protestantiska kyrkor växlar de mellan att beskriva det 

gemensamma och generella, och att beskriva olika traditioner inom protestantismen. Här lyfts 

 
40 Björlin & Jämterud 2013, s. 161. 
41 Ibid., ss. 177–179. 
42 Ibid., s. 186. 
43 Ibid., s. 191. 
44 Jackson 2009, ss. 1–4. 
45 Björlin & Jämterud 2013, s. 192. 
46 Ibid., s. 202. 
47 Ibid., s. 204. 
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förutom evangeliska-lutherska kyrkor också reformert präglade kyrkor, till exempel den 

Anglikanska kyrkan i Storbritannien.48  

Liksom det i slutet av kapitlet Judar finns ett samtal med en person som identifierar sig som 

jude, finns det i slutet av detta kapitel två samtal med två personer som definierar sig som 

kristna. Först är det ett samtal med en tjugoårig kvinna som är uppvuxen i en kristen familj 

tillhörande Sollentuna Pingstförsamling, en frikyrka med omkring 600 medlemmar.49 I det 

andra samtalet möts man av en polisinspektör som i 30-årsåldern börjat gå mer regelbundet i 

kyrkan. Detta i samband med att han började fundera mer över livets mening.50 Här ges uttryck 

för variation på individnivå utifrån hur man funnit sin religiösa tillhörighet. Kvinnan i 

tjugoårsåldern som vuxit upp i en kristen familj och polisinspektören som funnit sin tro senare 

i livet. Bägge samtalen visar också hur kristen tro på individnivån kan gestaltas olika i olika 

människors liv. I kvinnans fall innebär att vara kristen att följa Guds väg och vilja, någonting 

hon kan tycka är svårt ibland. Vid sådana tillfällen läser hon ofta Bibeln för att hitta tillbaka. 

För henne har tron också inneburit gemenskap och hon beskriver kyrkan som en andra familj.51 

I samtalet med polisinspektören beskrivs hur tron på Gud kan gestalta sig i hans yrke. Han 

beskriver hur han ber till Gud om kraft och beskydd i situationer då det kunnat bli farligt. Han 

har också känt att Gud varit med och hjälpt honom vid gripanden. Han beskriver hur han vill 

vara ett redskap för Gud, för att Gud ska kunna göra det dåliga till någonting bra.52  

Samtalen gör individnivån helt klart närvarande, och författarna ger elever möjlighet att 

förstå hur olika den kristna tron kan se ut i olika individers liv. Författarna ger på detta vis också 

uttryck för att tro är någonting högst personligt, vilket i sin tur återigen speglar en mångfald av 

förhållningssätt inom kristendomen.   

 

3.1.4 Kristendom: Sverige, omvärld och samtid 

Kategorin Sverige är närvarande redan från början i av kapitlet Kristna, då författarna 

framhåller att det i Sverige är många som formellt är medlemmar i kyrkan men som inte skulle 

betrakta sig som troende kristna. De ser sitt medlemskap mer som en del av en kulturell 

samhörighet. Här betonar författarna att kristendomen inte skiljer sig från andra religioner, det 

ser ut på ett liknande sätt också inom judendom och islam.53 Detta skapar en ingång till att 

 
48 Björlin & Jämterud 2013, s. 206. 
49 Ibid., s. 212. 
50 Ibid., s. 215. 
51 Ibid., s. 214. 
52 Ibid., ss. 216–217. 
53 Ibid., s. 153. 
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diskutera hur religioner också står för en kulturell samhörighet, någonting som inte bara gäller 

i Sverige.  

I kapitlet finns en del som heter Kristen kultur och tradition i Sverige. Här är naturligtvis 

kategorin Sverige ytterst framträdande, först utifrån ett historiskt perspektiv och sedan kopplat 

till nutid. Författarna förklarar att om ett lands historia präglats av en viss religion kommer detta 

att visa sig på många sätt: politiskt, socialt och kulturellt. Även om Sverige idag är mycket 

påverkat av sekulariseringen, finns fortfarande många tecken på ett kristet arv. Kategorin 

Sverige kopplat till kategorin samtid problematiseras här och författarna betonar hur 

kristendomen i Sverige idag bör förstås utifrån en historisk synvinkel. Sverige beskrivs ofta 

som ett starkt sekulariserat, avkristnat land men författarna ger exempel på hur man kan se spår 

av den kristna traditionen i det svenska samhället.54  

Stora delar av kapitlet Kristna består av kristendomens historia. Först beskrivs den tidiga 

kristendomens utveckling och spridning i världen,55 och därefter specifikt utvecklingen i 

Europa.56 Även Sveriges kristnande och utveckling som kristen nation beskrivs.57 Tyvärr 

uppfylls därmed i mindre grad elevers önskan om att lära sig om hur det är att leva som troende 

idag.58 Kanske ges kristendomens historia så mycket plats för att styrdokumenten betonar 

kristendomens särskilda betydelse i en svensk kontext.59 I delen Kyrkorna idag är kategorin 

samtid återigen närvarande, dock endast i förhållande till kategorin omvärld. Som presenterats 

i föregående avsnitt presenterar författarna i denna del katolska, ortodoxa och protestantiska 

kyrkor och deras spridning i världen.60 

Kategorin samtid kopplad till kategorin omvärld är också närvarande i delen Frågor som 

kristna diskuterar idag. Författarna tar upp abortfrågan och debatten om eutanasi. Också genus 

tas upp, då författarna lyfter hur kvinnoprästfrågan debatterats i Sverige sedan 1950-talet. På så 

vis kommer kategorin Sverige med också i denna del. Författarna tar upp att prästämbetet i 

Svenska kyrkan idag är öppet för kvinnor och att en allt större del av kyrkans präster, och 

numera också biskopar, är kvinnor. Författarna menar att denna diskussion pågår i andra 

protestantiska kyrkotraditioner, medan katolska och ortodoxa kyrkor håller fast vid att präster 

och biskopar ska vara män.61 

Slutligen blir kategorin Sverige relaterad till kategorin samtid närvarande också i de två 

samtalen i slutet av kapitlet. Dessa två samtal exemplifierar hur det kan vara att vara kristen i 

 
54 Björlin & Jämterud 2013, ss. 154–155. 
55 Ibid., ss. 157–164. 
56 Ibid., s. 182. 
57 Ibid., s. 194. 
58 Skolinspektionens granskning 2012, s. 11. 
59 Skolverket 2011, Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap. 
60 Björlin & Jämterud 2013 ss. 202–207. 
61 Ibid., s. 209 
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Sverige idag. Kvinnan i tjugoårsåldern får frågan om det någon gång varit svårt att vara kristen. 

Hon ser tillbaka på sin gymnasietid och minns att när hon pratade med andra elever om sin tro 

kunde en del bli arga och provocerade. Hon minns också att en del religionslektioner var jobbiga 

då hon tyckte det var svårt att förklara varför hon tänkte annorlunda än de flesta i vissa etiska 

och moraliska frågor. Hon beskriver att ”Det kunde kännas ganska ensamt att vara den enda 

eleven bland trettio elever som i alla fall öppet säger att man är kristen.”62  

Också i polisinspektörens samtal kan man ana att kristna i Sverige kan mötas av fördomar. 

Han säger att ”en del tänker att kristna är svaga människor som behöver en snuttefilt”.63 Här får 

läraren en möjlighet att diskutera med eleverna kring fördomar mot kristna i Sverige, men också 

fördomar rent generellt mot troende och religiösa människor. Detta kan också kopplas till att 

Sverige på många sätt är ett sekulariserat land, och väcker frågan hur sekulariseringen kan 

påverka hur det är att leva som troende.  

 

3.1.5 Islam: religiös tradition, grupp och individ 

I författarnas framställning av vem som är muslim i kapitlet Muslimer har de ett 

problematiserande förhållningssätt, precis som när de beskrivit vem som är jude och vem som 

är kristen. De förklarar att det finns människor som ser sin identitet som muslimsk utan att för 

den skull praktisera sin religion mer än att man följer vissa kulturella traditioner. De betonar 

också att det, precis som bland kristna och judar, bland muslimer finns strikt praktiserande och 

troende och sedan hela skalan över till personer som inte alls praktiserar den religion som de 

tillhör rent generellt.64 Inledande har författarna därmed bidragit med förståelse för variationer 

inom den religiösa traditionen, vilket utifrån Jackson kan leda till att elever får en ökad 

medvetenhet om vikten att vara uppmärksam på hur religioner representeras.65 Det skulle kunna 

ge en ingång till diskussion med elever kring vilka på skalan som oftast får representera 

exempelvis islam i nyhetsrapportering med mera. 

När författarna beskriver Koranen görs det inte på samma sätt som när de beskrev Bibeln i 

kapitlet Kristna. De ger inga exempel på olika sätt att läsa Koranen.66 Detta ger en känsla av att 

Koranen har en mer bestämd roll i en muslims liv än vad Bibeln har i en kristens liv, vilket inte 

behöver stämma. Även Koranen kan läsas på olika sätt: som källa till kunskap, som inspiration, 

som bön och som meditation. Att författarna inte nyanserar Koranens roll för muslimer, men 

 
62 Björlin & Jämterud 2013, s.  213. 
63 Ibid., s. 216. 
64 Ibid., s. 220. 
65 Jackson 2009, s. 1. 
66 Björlin & Jämterud 2013, s. 229. 
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Bibelns roll för kristna, kan uppfattas som något beklagligt. Variation på individnivå kopplat 

till olika förhållningssätt till Koranen skildras inte, trots att man genom att betona olika 

förhållningssätt till Koranen tydligt kan visa på variation inom den religiösa traditionen.  

Kategorin grupp blir första gången närvarande när författarna beskriver de olika 

rättsskolorna inom islam. De förklarar att islam, ”liksom alla religioner, utvecklas hela tiden 

genom spänningen mellan olika tolkningar och synsätt bland dess anhängare.”67 Författarna 

nämner att de olika rättstraditionerna använder olika källor till sharia, alltså till sina olika 

rättssystem. Däremot presenteras inte olika rättsskolor vid namn, inte heller hur de konkret 

skiljer sig åt eller förhåller sig till varandra.68 Författarna antyder alltså variation på gruppnivå, 

men utan att precisera eller exemplifiera det. Att det är just rättsskolorna som tas upp snarare 

än olika inriktningar av tro är något att fundera kring. Detta skulle kunna vara uttryck för att 

islam kopplas samman med politik i en annan utsträckning än kristendom och judendom. Man 

fastnar i att beskriva ett islamskt samhälle snarare än islam som religion. De olika rättsskolorna 

ger inte djupare förståelse för muslimsk tro, utan snarare hur rättsstater kan byggas.  

I delen Muslimsk etik lyfter författarna först några moralregler som överensstämmer med 

dem man finner i de andra världsreligionerna. Exempelvis lyfts pliktmedvetande, mildhet, 

ödmjukhet och strävan efter att göra det goda. Författarna tar också upp skillnader framför allt 

utifrån livsregler som att till exempel undvika blodkött och fläskkött. Sedan skriver författarna 

följande: ”På familjerättens område så är muslimska män förpliktigade att försörja familjen och 

har enligt sharia rätt att gifta sig med upp till fyra hustrur.”69 Senare i stycket skrivs också: 

”Kvinnor har inte samma försörjningsförpliktelse, enligt traditionen, men ärver bara hälften av 

vad hennes bröder ärver efter sina föräldrar.”70 Detta är någonting som naturligtvis kan stämma 

och följas av många muslimer, och författarna skriver att detta är traditionen. Men det är en 

alltför generaliserande framställning av muslimsk etik. Problemet med att ta upp detta i delen 

Muslimsk etik, utan att poängtera att detta inte är något som alla muslimer idag förhåller sig 

lika till, är att det kan ge elever signaler om att det är så här det är. Särskilt också eftersom 

författarna annars är så tydliga med att betona variation i förhållningssätt. Med tanke på att det 

också med stor sannolikhet finns elever i ens klassrum som är muslimer, kan detta också ge 

elever en obehaglig känsla av att inte känna igen sig i sin egen religion. Det är intressant att den 

traditionella etiken inom kristendomen inte på samma sätt tas upp i kapitlet om kristendom. 

 
67 Björlin & Jämterud 2013, ss. 232–233. 
68 Ibid., s. 233. 
69 Ibid., s. 234. 
70 Ibid., s. 234. 
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Detta skulle kunna vara uttryck för samma tendens som Härenstam lyft:  att det ofta är en 

förenklad bild av islam som ges. Kanske att det förenklade bilden av muslimsk etik också 

speglar en annan tendens som Härenstam lyft: att förhållanden i Mellanösternländer får 

karaktärisera hela islam.71 Något annat som författarna hade kunnat använda för att visa på 

variation i förhållningsätt till traditionella etiska regler är slöjan. Diskussionen om slöjan är en 

underdel i delen Muslimsk etik, där författarna beskriver att det varit en livlig debatt bland 

muslimer, och att olika tolkningstraditioner i olika kulturer sett på olika sätt på kravet på 

klädsel. De citerar koranverser som ställer krav på anständig klädsel, men en mer 

problematiserande framställning av diskussionen kring slöjan ges inte.72 Här finns ännu en 

möjlighet att visa på variation på individnivå, då slöjan för en muslim kan vara ett uttryck för 

kvinnoförtryck, medan slöjan för en annan muslim tvärtom kan vara en frihetssymbol för att få 

uttrycka sin individuella tro och identitet. 

Stora delar av kapitlet ger en generell beskrivning av islam, men författarna lyfter sufismen 

som en rörelse inom islam, vilket ger möjlighet till tolkning av variationen på gruppnivå. De 

beskriver den sufiska rörelsen inte som en gren av islam utan snarare som en aspekt av islam. 

Sufiska tankar och idéer finns såväl inom sunni som shia.73 Detta visar hur variation på 

gruppnivån ibland vävs samman i varandra. Grupper inom en religiös tradition behöver inte ses 

som separata grupper ständigt åtskilda från varandra.  

De olika grupperna sunni och shia ges inte särskilt mycket plats i kapitlet. De nämns dels i 

förhållande till sufismen, som precis nämnts, dels i delen som berör tiden efter Muhammed. 

Grupperna beskrivs då mer utifrån var i världen de är mest framträdande, men också utifrån 

skillnaden i syn på islams ledare.74 Mer specifikt hur grupperna skiljer sig från varandra i 

praktik och tro beskrivs inte.  

Slutligen finns även i detta kapitel ett samtal med en troende, där en individ får berätta om 

sig själv och sin egen tro. Skillnaden i detta samtal är att det ges mycket mindre plats för den 

troende att berätta om sin egen tro och förhållande till Gud. Den muslimska 24-åriga kvinnan 

får besvara många frågor kring islams regler, främst kring att klä sig anständigt och hur vissa 

regler inte är förenliga med svensk lag. Hon får frågan hur hon ser på jämställdheten i Sverige75, 

medan den kristna kvinnan i kapitlet Kristna får frågor som till exempel: ”Vad är kärnan i det 

 
71 Härenstam 1993, s. 271 
72 Björlin & Jämterud 2013, ss. 236–237.  
73 Ibid., s. 242. 
74 Ibid., s. 246.  
75 Ibid., s. 252. 
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kristna budskapet enligt dig?”76 Detta ger förstås olika stor möjlighet till tolkning av variation 

på individnivå i de olika religionerna. Tendensen tycks vara att författarna är villigare att visa 

på variation inom judendomen och kristendomen än inom islam.  

 

3.1.6 Islam: Sverige, omvärld och samtid 

Mycket av författarnas framställning av islam utgår från Saudiarabien, vilket är naturligt då det 

är där islam har sitt ursprung. De redogör som de gjort i tidigare kapitel för statistiken om 

muslimer, och berättar att cirka en miljard muslimer bor i Asien, och att antalet muslimska 

araber är ca 250 miljoner.77 I förhållande till Härenstam, som menar att islam i läroböcker i stor 

utsträckning kopplas samman endast med Mellanösternländer, hade man här också kunna ta 

upp Indonesien, som faktiskt är det land i världen som har flest muslimska invånare.78 

Ursprunget för islam är Saudiarabien, men för att kategorin samtid ska vara mer närvarande bör 

man lyfta Indonesien i detta sammanhang, och den ofta ökande andelen muslimer i många andra 

länder till exempel i västvärlden.  

I delen Muslimsk etik tar författarna upp att Koranen föreskriver stränga straff för vissa 

allvarliga brott som anses hota samhällets harmoni och respekten för varandra. De tar upp stöld, 

rån, mord och sexuell otrohet som exempel och hur dessa i några länder kan medföra 

kroppsstraff och dödsstraff. Som exempel på sådana länder nämns Saudiarabien och Iran. 

Därefter betonar författarna att ”Den tolkning som görs i de länderna inte är vanlig bland 

muslimer, inte heller i länder där majoriteten är muslimer.”79 Jag ställer mig därmed frågande 

till varför detta tas upp i delen Muslimsk etik, då de menar att detta ändå inte gäller majoriteten 

muslimer. Som nämnts är beskrivningen av muslimsk etik generaliserande, och detta blir i 

princip det enda exemplet de använder för att visa på variation. Problemet är att utgångspunkten 

för exemplet är en stereotyp bild av islams etik, som främst också porträtteras i media, vilket är 

någonting som religionsundervisningen borde problematisera snarare än bekräfta.  

I delen Islam idag fokuserar författarna på att definiera ordet islamism. De beskriver hur det 

finns olika förhållningssätt till hur islam kan en bra grund för ett samhälles uppbyggnad, dess 

lagar och kultur. De tar upp radikala islamister som salafism och wahabism, men också ett mer 

sekulärt förhållningssätt som exempelvis har präglat utformningen av Turkiet.80 Återigen görs 

sammankopplingen mellan islam och politik, och utifrån kategorin samtid beskrivs islam alltså 

 
76 Björlin & Jämterud 2013, s. 213. 
77 Ibid., s. 221. 
78 NE, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/indonesien (Hämtad 2021-11-09). 
79 Björlin & Jämterud 2013, ss. 235–236. 
80 Ibid., ss. 248–249. 
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främst utifrån dess politiska betydelse, snarare än utifrån hur den religiösa tron praktiseras idag. 

Kategorin Sverige görs närvarande i delen Islam idag då författarna beskriver den ökande 

muslimska befolkningen genom invandring. De berättar att de flesta praktiserande muslimerna 

i Sverige tillhör sunni-traditionen.81 Kategorin Sverige finns också närvarande i sista delen av 

kapitlet, i samtalet med den 24-åriga kvinnan som är troende muslim. Hon berättar att hon bott 

i Sverige sedan hon var elva år, då hennes familj ursprungligen kommer från Kurdistan i 

nuvarande Irak. På frågan hur det är att vara muslim i Sverige och hur hennes vardagliga liv är 

svarar hon:   

Att vara muslim är en livsstil. Jag går till jobbet, försöker vara så rättvis som 

möjligt i mitt arbete och göra mitt bästa. Det grundar sig i min religion. Som 

troende muslim ska man vara rättvis och inte fuska på något sätt, men jag ska inte 

säga att jag är perfekt. Så mitt liv är inte annorlunda på andra sätt än att jag utför 

mina böner82 

Direkt efter detta säger den som intervjuar: ”Bönetider och klädsel…” Och kvinnan svarar att 

det absolut skiljer, men att det i övrigt inte är mycket som skiljer henne från icke-muslimer. 

Kopplat till bönetider lyfter hon att islam är en flexibel religion, hon justerar sina bönetider så 

att hon kan förena dem med sitt jobb. Detta ger en känsla av att författarna vill trycka på 

skillnader mellan muslimer och icke-muslimer i Sverige, medan kvinnan snarare vill påpeka 

likheter. Senare i intervjun får hon också frågan om hon tycker att man kan skilja på kultur och 

religion inom den tro som hon praktiserar, samt om hon tycker att hennes religiösa tro och 

värderingar skapar bekymmer för henne, när hon lever i ett land som inte är ett traditionellt 

muslimskt samhälle. Den som intervjuar lyfter att vissa muslimska regler inte är förenliga med 

svensk lag, som till exempel arvsregler och äktenskapsregeln att en man kan ha upp till fyra 

hustrur. Även här kopplas alltså islam och samhälle samman, snarare än islam och tro.  

 

3.2 Religionskunskap 1 – en mosaik 

3.2.1 Judendom: religiös tradition, grupp och individ 

Inledande i kapitlet Judendom skriver författarna: ”Judendomen rymmer inom sig en mångfald 

av traditioner och är spridd över hela världen. Ändå finns gemensamma grundtankar om Gud, 

Toran och Israels folk.”83 I och med detta öppnar de upp för en förståelse kring att det inom den 

religiösa traditionen finns en stor variation på gruppnivå. De betonar därmed att olika 

inriktningar inom judendomen förhåller sig på olika sätt till frågor om judisk tro och identitet, 

 
81 Björlin & Jämterud 2013, s. 250. 
82 Ibid., s. 251. 
83 Jansson & Karlsson 2014, s. 57. 
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för att sedan pendla tillbaka till att det också finns generella och gemensamma grundtankar som 

förenar på nivån religiös tradition.  

Vidare i kapitlet ges mycket utrymme åt just det generella, som så synen på Gud, förbundet 

och messiastanken. I den del som författarna kallar Inriktningar blir kategorin grupp återigen 

närvarande. Författarna kopplar skillnaderna mellan de olika inriktningarna till hur man 

uppfattar Tora och Halaka. De skiljer sig åt i frågan huruvida dessa ska tolkas bokstavligt i alla 

tider, eller om man bör tillämpa texternas bakomliggande tankar i varje ny tid. Som exempel 

på olika inriktningar lyfter författarna liberal judendom, ortodox judendom och konservativ 

judendom. De beskriver dels hur dessa inriktningar skiljer sig åt i förhållande till Tora och 

Halaka, men också hur de skiljer sig i relationen till det moderna samhället. Författarna 

beskriver därefter hur dessa olika tankar och förhållningssätt kan speglas i exempelvis synen 

på kvinnors roll och uppgift i livet. Detta får konsekvenser till exempel för om kvinnor och män 

sitter tillsammans eller inte under gudstjänster, samt om kvinnor kan bli rabbiner.84 Här ges 

alltså konkreta exempel på hur de olika inriktningarna i praktiken kan skilja sig. Kategorin 

grupp återkommer när författarna går igenom matregler, då de beskriver hur regler kring vad 

som är tillåtet att äta har diskuterats av rabbiner i alla tider. De tar sedan upp fyra olika tankar 

kring kosher85, vilket ger elever stor möjlighet till insikt om variationen av förhållningssätt till 

någonting centralt inom judendomen. En liknande möjlighet ges vid författarnas beskrivning 

av äktenskapet, då de nämner att skilsmässa är tillåtet inom judendomen men påpekar att det är 

stor skillnad mellan olika inriktningar. Exempelvis är det svårare för kvinnor att ta initiativ till 

skilsmässa bland de ortodoxa judarna än bland liberala judar.86 

Kategorin individ är inte närvarande i kapitlet på samma sätt som kategorin grupp. Det är 

egentligen endast när författarna försöker reda ut vem som är jude som kategorin individ blir 

riktigt närvarande. Författarna påtalar hur beskrivningen av en jude inte är homogen. Man kan 

härstamma från och känna gemenskap med folkgruppen judar, man kan konvertera och man 

kan vara jude utan att vara religiös.87 Författarna ger därmed en bild av att ens judiska 

tillhörighet är någonting personligt och del av ens identitetsskapande, och därmed väldigt 

komplext. Det ges däremot inte någon konkret möjlighet för elever att tolka den religiösa 

traditionens variation på individnivå. Utifrån denna lärobok får man som lärare söka sig till 

andra sätt att visa hur judendomen kan ta sig uttryck på individnivå. Med detta sagt förmedlar 

författarna på sätt och vis ändå att det finns en variation på individnivå genom att använda 

 
84 Jansson & Karlsson 2014, ss. 62–63.  
85 Ibid., s. 64. 
86 Ibid., s. 70. 
87 Ibid., s. 57. 
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formuleringar som ”för de flesta judar” och liknande.88 Men, som tidigare nämnts, tyvärr utan 

att ge mer konkreta exempel på hur det kan komma till uttryck på personlig nivå.  

 

3.2.2 Judendom: Sverige, omvärld och samtid 

Kategorin omvärld görs närvarande vid flera tillfällen i kapitlet. Redan i början beskriver 

författarna att judendomen är spridd över hela världen. De redogör för att dagens 15 miljoner 

judar framför allt bor i USA och Israel, och att de flesta övriga bor i Västeuropa, Kanada, 

Ryssland, Sydamerika och Australien. De skriver också att det i Sverige bor ca 20 000 judar 

och att det finns judiska församlingar i Stockholm, Göteborg och Malmö.89 Författarna tar upp 

att judarnas liv som utspridd minoritet inleds i och med att Jerusalem och templet förstörs av 

romarna år 70 e.v.t.90 och att somliga av olikheterna inom judendomen kan förklaras med olika 

livsvillkor när judar bosatt sig på olika platser i världen. Författarna menar att judar ofta 

hänvisats till isolerade bostadsområden eller på andra sätt diskriminerats, vilket har lett till att 

judiska grupper tvingats utveckla olika strategier för att överleva som förföljd minoritet. Andra 

har levt i samhällen med större tolerans, vilket också har påverkat olika judiska traditioners 

utveckling.91 Här blir kategorin omvärld ett sätt att förstå hur inriktningar inom en religiös 

tradition kan utvecklas på olika sätt beroende på hur majoritetssamhället bemöter en minoritet.   

Kapitlet har en del som heter I Sverige, där kategorin Sverige givetvis är närvarande. Här 

dock endast utifrån ett historiskt perspektiv.92 Elever får av denna del ingen mer kunskap om 

hur det kan vara att leva som jude i Sverige idag. Däremot ges möjlighet att kunna fundera över 

detta i diskussionsfrågorna som kapitlet avslutas med. En fråga lyder exempelvis: ”Vilka 

uttryck för judiskt liv och judisk kultur känner du till i dagens svenska samhälle?” och ”Vilken 

inriktning tror du är lättast att utöva i Sverige? Motivera.”.93 Här får läraren alltså en ingång till 

att ändå diskutera kategorierna Sverige och samtid på ett djupare plan, men man bör vara beredd 

att komplettera med andra läromedel.   

 

3.2.3 Kristendom: religiös tradition, grupp och individ  

Inledningsvis problematiserar författarna vem som är kristen genom att nämna att människor i 

områden där kristendomen varit en del av kulturen under en lång tid kan räknas som kristna 

 
88 Jansson & Karlsson 2014, s. 64. 
89 Ibid., s. 57. 
90 Ibid., s. 59. 
91 Ibid., s. 62. 
92 Ibid., s. 74. 
93 Ibid., s. 75. 
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utan att vara bekännande kristna. Författarna betonar att det finns många sätt att definiera vem 

som är kristen, men att en utgångpunkt bör vara att alla som definierar sig själva som kristna 

ska betraktas som det.94 Här blir det tydligt att de återigen vill förmedla att ens religiösa 

tillhörighet är någonting personligt och del av ens identitetsskapande, och därmed kan kategorin 

individ utläsas här.  

Kategorin grupp blir närvarande i delen Inriktningar, då författarna beskriver de tre största 

kristna inriktningarna. När de ortodoxa, den katolska och protestantiska kyrkor beskrivs är det 

framförallt utifrån ett historiskt perspektiv. I denna del beskrivs hur inriktningarna historiskt 

gått isär, dock mindre hur de olika inriktningarna ser ut idag eller hur de skiljer sig i tro. Man 

får däremot veta att de har olika slags högsta kyrkliga ledare, samt att präster i både ortodoxa 

och katolska kyrkor måste vara män. Det blir mer konkret hur inriktningarna skiljer sig från 

varandra när författarna beskriver att de sju sakramenten minskades till två inom 

protestantismen, samt att helgon är viktiga både för de ortodoxa kyrkorna och den katolska 

kyrkan. Författarna beskriver också att den protestantiska inriktningen kan delas upp i 

ytterligare grenar, där de viktigaste grenarna är den lutherska, den anglikanska och den 

reformerta. Men hur dessa skiljer sig beskrivs inte.95 Författarna har därmed gjort det tydligt att 

det finns variation på gruppnivå, men möjligtvis med för få exempel på hur denna variation kan 

ta sig uttryck. Det blir således svårt för elever att tolka variationen på gruppnivå, då exemplen 

på olikheterna kanske snarare handlar om variation i inriktningarnas organisering än i religiös 

praktik och förhållningssätt till tro. Författarna lyckas dock ge bättre stöd för tolkning av 

variation på gruppnivå senare i kapitlet, när de i delen I vardagen beskriver hur en person med 

katolsk eller ortodox tro kan vända sig till ett helgon med bön om förbön.96 Också i delarna I 

kyrkan och gudstjänsten ges konkreta exempel på hur de olika inriktningarna kan skilja sig åt.97 

De olika inriktningarna är genomgående med i delen som berör livets skeden, då exempelvis 

giftermål och begravning beskrivs utifrån alla tre inriktningarna.98 Här ges tydliga och konkreta 

exempel på hur det i praktiken kan skilja sig mellan olika grupper inom den kristna traditionen.  

Utan att gå in alltför mycket på kategorin Sverige, som skall tas upp i nästa avsnitt, går 

kategorin grupp att utläsas också i delen som heter Frikyrkor i Sverige. Här beskriver författarna 

att gemensamt för frikyrkorna i Sverige är att de har sin grund i protestantiska kyrkor, 

framförallt de reformerta. Ledaren för frikyrkors församlingar kallas ofta för pastor i stället för 

 
94 Jansson & Karlsson 2014, ss. 77–78. 
95 Ibid., ss. 85–88. 
96 Ibid., s. 91. 
97 Ibid., ss. 92–94. 
98 Ibid., ss. 97–99. 
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präst, med dennes roll kan variera från kyrka till kyrka.99 I beskrivningen av frikyrkor växlar 

författarna mellan att beskriva det gemensamma och det som skiljer dem åt. Därmed lyckas de 

i sin beskrivning av frikyrkorna i Sverige att förmedla, vilket den tolkande religionsdidaktiken 

efterfrågar, en växling mellan enskilda och mer allmänna perspektiv.100 De tar sedan upp 

Frälsningsarmén, Svenska Baptistsamfundet, Pingströrelsen och Svenska Missionskyrkan som 

exempel på frikyrkor, och här ger författarna en kort beskrivning av hur de skiljer sig från 

varandra.101  

Kategorin grupp är närvarande i detta kapitel. Författarna pendlar mellan religiös tradition 

och grupp på ett sätt som överensstämmer med den tolkande religionsdidaktiken. Kategorin 

individ är däremot inte lika framträdande, även om författarna inledningsvis förmedlar att en 

människas religiösa tillhörighet är någonting personligt och en del av ens identitetsskapande. 

Utifrån detta kapitel kan man alltså tolka variationen inom kristendomen på gruppnivå, men 

inte på individnivå. För att uppnå även det senare bör läraren komplettera med andra läromedel.  

 

3.2.4 Kristendom: Sverige, omvärld och samtid 

Att vara kristen i Sverige idag är någonting som författarna inledningsvis snuddar vid, då de 

beskriver att Sverige är ett exempel på ett område där kristendomen varit en del av kulturen 

under en lång tid. De menar att detta leder till att människor som uttryckligen inte tillhör någon 

annan religion räknas som kristna, utan att de nödvändigtvis ser sig själva som troende 

kristna.102 Senare i kapitlet återkommer kategorin Sverige, först utifrån ett historiskt perspektiv. 

Det beskrivs hur den svenska lutherska kyrkan infördes av Gustav Vasa på 1500-talet och att 

den lutherska kyrkan fram till år 2000 har varit Sveriges statskyrka. Kategorin samtid görs 

närvarande när författarna beskriver att Svenska kyrkan även idag på många sätt är 

dominerande, samt beskriver hur det inom den Svenska kyrkan skett en kraftig attitydförändring 

de senaste decennierna. Detta gäller exempelvis bibelsyn, prästens roll och sexualmoral.103 

Kristendomen i förhållande till kategorin Sverige ges också plats när författarna beskriver de 

många frikyrkor som finns i Sverige. Återigen först utifrån ett historiskt perspektiv som 

 
99 Jansson & Karlsson 2014, ss. 89–90. 
100 Osbeck 2020, https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-

forskning/olika-didaktiker-for-undervisning-i-religionskunskap#h-Tolkandereligionsdidaktik (Hämtad 2021-11-

17). 
101 Jansson & Karlsson 2014, s. 90. 
102 Ibid., s. 77.  
103 Ibid., s. 89. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/olika-didaktiker-for-undervisning-i-religionskunskap#h-Tolkandereligionsdidaktik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/olika-didaktiker-for-undervisning-i-religionskunskap#h-Tolkandereligionsdidaktik
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förklarar hur frikyrkorna vuxit fram och sedan utifrån ett samtidsperspektiv som beskriver 

likheter och skillnader mellan de största frikyrkorna i Sverige idag.104   

Kategorin Sverige blir också närvarande i diskussionsfrågorna som avslutar kapitlet. Allra 

mest i följande frågor: ”Kan man kalla det svenska samhället kristet, i så fall på vilket sätt?”, 

”Många svenskar väljer idag att gifta sig i kyrkan eller att ge sina anhöriga en kyrklig 

begravning, trots att de i övrigt inte tror på den kristna läran. Varför tror du att det är så?” samt 

”Hur tror du att kristendomen i Sverige kommer att ha förändrats om tjugo år, om hundra år?”105 

Detta skapar en bra ingång för att fördjupa både kategorin Sverige och samtid tillsammans med 

eleverna. Frågorna går att besvara genom vad som står i boken, men också genom att blicka 

upp från boken och tänka och samtala om det samhälle vi lever i.  

Kategorin omvärld blir närvarande dels i början av kapitlet när författarna redogör för 

kristendomens spridning över hela världen106, dels när de redogör för de olika inriktningarnas 

spridning i världen.107 Tyvärr ger inte författarna några exempel på hur interaktionen mellan 

religion och kultur kan ta sig uttryck. De nämner i delen Kyrkor att kyrkobyggnadernas 

utseende är exempel på hur kultur och religion samspelar med varandra. Där den kristna kyrkan 

har haft stort inflytande har kyrkobyggnadernas stilar även påverkat arkitektur och inredning i 

det omgivande samhället.108 Men hur tro och praktik utvecklats på olika sätt i olika delar av 

världen ges inga exempel på, förutom i Sverige.  

 

3.2.5 Islam: religiös tradition, grupp och individ 

Författarna inleder kapitlet med: “När det gäller traditioner och tolkningar har islam liknats vid 

en stor korg. Från denna kan man välja ganska fritt.” Detta betonar en variation inom islam, 

som man bär med sig in i kapitlet. Att det inom islam finns en stor variation och mångfald 

speglas också när författarna beskriver grundtankarna inom islam. De skriver att islam rymmer 

många olika inriktningar och tolkningar, men att något gemensamt bland annat är tron på att 

Gud skapat allt och att människans liv ligger i Guds hand.109 När författarna försöker reda ut 

vem som är muslim blir kategorin individ närvarande. De tar upp att en person som tror och 

lever efter budskapet i trosbekännelsen är muslim, men också den som följer muslimska seder 

och firar muslimska högtider, utan att vara troende.110 Liksom i kapitlen om kristendomen och 

 
104 Jansson & Karlsson 2014, ss. 89–91. 
105 Ibid., s. 103. 
106 Ibid., s. 78. 
107 Ibid., ss. 85–88. 
108 Ibid., s. 101.  
109 Ibid., s. 105. 
110 Ibid., s. 106. 
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judendomen blir det också här tydligt att de vill förmedla att ens religiösa tillhörighet är 

någonting personligt och del av ens identitetsskapande, vilket således är någonting komplext. 

Därmed problematiserar de vem som är muslim, och visar att islam kan ta sig olika uttryck på 

individnivån. 

En bit in i kapitlet kommer delen Inriktningar, där kategorin grupp blir särskilt framträdande.  

Här är det sunni och shia som presenteras som grupper inom islam, och dessa beskrivs framför 

allt utifrån hur de ser på religiöst ledarskap inom islam. Författarna tar upp att det inom 

sunniislam finns flera tolkningstraditioner, så kallade lagskolor, som har olika uppfattningar 

om hur de muslimska lagarna ska tolkas och utformas.111 I övrigt får man inte någon närmare 

beskrivning av de olika inriktningarna, man får inga exempel på hur de kan skilja sig i sina 

praktiker. Detta gör elever medvetna om variation inom islam, men ger dem inte någon konkret 

förståelse för hur variationen kan ta sig uttryck. Författarna skriver i en senare del om Sharia 

att frågor om exempelvis matregler, kläder eller genteknik får olika svar beroende på vilken 

lagskola den som svarar representerar.112 I och med detta betonar författarna återigen en 

variation av förhållningssätt inom islam, men det hade också varit givande om de gav exempel 

på hur en fråga om en specifik matregel hade kunnat besvarats på olika vis. Vidare beskriver 

författarna islam utifrån de fem pelarna, årets högtider och livets skeden utifrån kategorin 

religiös tradition. När de exempelvis beskriver äktenskap skriver de: ”Det är inte ovanligt att 

äktenskap i mer traditionella samhällen är arrangerade, men de får inte ske med tvång.”113 Här 

är de tydliga med att betona att detta gäller mer traditionella samhällen, och därmed inte för alla 

muslimer som gifter sig. Senare skriver de också att det vanligaste muslimska äktenskapet är 

monogamt, men att det finns en sura i Koranen där en text tolkats som att det är tillåtet för en 

man att ha upp till fyra fruar. De tillägger att det på profeten Muhammeds tid var vanligt med 

månggifte. Detta har alltså tolkats på olika sätt av olika muslimer, vilket lett till att det i vissa 

muslimska länder är tillåtet med månggifte, i andra inte.114 I jämförelse med hur Under samma 

himmel tar upp månggifte inom islam, är det i denna bok en mer nyanserad beskrivning av 

månggifte inom islam.  

Likt föregående två kapitel är kategorin grupp mer närvarande än kategorin individ även i 

detta kapitel. Kategorin individ är egentligen med endast inledningsvis, då författarna förmedlar 

att ens religiösa tillhörighet är någonting personligt och del av ens identitetsskapande. 

 
111 Jansson & Karlsson 2014, s. 111. 
112 Ibid., s. 112. 
113 Ibid., s. 119. 
114 Ibid., s. 120. 
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Kategorin individ återkommer dock i en av diskussionsfrågorna på slutet, då eleverna ska 

fundera över vad de själva tycker är en bra definition av vem som är muslim.115 I detta kapitel 

är det alltså kategorin religiös tradition som dominerar, även om kategorin grupp då och då ges 

plats. Kategorin individ är svår att komma åt utifrån detta kapitel, även här bör läraren därmed 

komplettera med andra läromedel.  

 

3.2.6 Islam: Sverige, omvärld och samtid 

Kategorin omvärld görs tidigt närvarande i kapitlet, då författarna redogör för hur dagens 1,4 

miljarder muslimer i världen är utspridda. De tar upp att islam ofta kopplas till den arabiska 

halvön, men att bara 10–15 procent av världens muslimer är araber. Hälften av världens 

muslimer finns på den indiska halvön eller i Sydostasien. De berättar också att det finns ungefär 

450 000 muslimer i Sverige.116 Därmed har författarna gett en samtida bild av var det lever 

muslimer idag, samtidigt som de påpekar det faktum att man ofta kopplar islam till den arabiska 

halvön. I delen om Sharia kan omvärld och samtid återigen bli tydliga, då författarna beskriver 

att sharialagar både utanför och inom islam ibland förknippas med grymhet och föråldrande 

straff. Författarna tar upp att bland annat Iran, Saudiarabien och Sudan är länder där straff som 

stening och stympning tillämpas.117 I och med detta har författarna tydliggjort att sådana straff 

finns i vissa muslimska länder, men att det inte är någonting generellt för islam. I övrigt 

innehåller kapitlet en generell beskrivning av matregler, de fem pelarna, moskén, årets högtider 

och livets skeden. Författarna ger inte exempel på hur en högtid firas på olika sätt i olika länder, 

eller hur moskéer kan se ut beroende på vilket land man är. Däremot lyfts Sverige då och då, 

exempelvis kopplat till att böneuttrop i svenska moskéer endast sker inne i moskén,118 samt att 

muslimer i Sverige fått större möjlighet att ordna godtagbara muslimska begravningar.119 

Kategorierna Sverige, omvärld och samtid är svåra att komma åt djupare i detta kapitel. I delen 

om livets skeden finns dock tre fotografier med bildtexten: ”Livets skeden i tre världsdelar – 

hur samverkar religion och kultur? En nyfödd hör trosbekännelsen i Brunei. Ett par vigs i en 

moské i New York. Vänner och släktingar firar bröllopsfest i Marocko.”120 Bilderna med 

bildtexten ger uttryck för hur islam kan ta sig uttryck i omvärlden och i samtiden, vilket saknas 

i kapitlets huvudtext. Idag praktiseras islam på många olika platser i världen, någonting som 

 
115 Jansson & Karlsson 2014, s. 125. 
116 Ibid., s. 106.  
117 Ibid., s. 112.  
118 Ibid., s. 116. 
119 Ibid., s. 120. 
120 Ibid., s. 119. 
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elever dessutom är nyfikna på att veta mer omkring. Det är synd att det inte ges mer utrymme 

för detta i kapitlets beskrivning av islam.  
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4. Sammanfattning och slutsatser  

Utifrån denna undersökning blir det tydligt att det inte går att utforma en undervisning som helt 

tillfredställande behandlar hur kristendomen, judendomen och islam tar sig uttryck för individer 

och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden endast utifrån de granskade läroböckerna. 

De båda böckerna ger dock flera gånger ingångar till detta, och gör kategorierna närvarande i 

olika grad. Man kommer därför att behöva komplettera med andra läromedel för att i sin 

undervisning kunna behandla just detta. Frågan för denna undersökning var: ”Hur väl lyckas de 

granskade läromedlen behandla hur judendom, kristendom och islam tar sig uttryck för grupper 

och individer i samtiden, i Sverige och i omvärlden?”. Här sammanfattas separat för de två 

böckerna.   

I Under samma himmel är det framför allt kategorin religiös tradition som är dominerande i 

framställningen av judendom, kristendom och islam. De är dock ofta tydliga med att det finns 

en mångfald av praktiker, förhållningssätt och tro inom samtliga religioner. De är också tydliga 

med att religion och identitet hänger ihop, att detta är någonting komplext, och därmed ger 

upphov till en enorm variation inom varje religiös tradition. Hur variationen inom den religiösa 

traditionen kan ta sig uttryck för grupper och individer ges dock få exempel på. Man formulerar 

att variationen finns, men går sedan till det generella för den religiösa traditionen. Hur de 

abrahamitiska religionerna kan ta sig uttryck för grupper behandlas främst i separata delar som 

presenterar de största inriktningarna inom respektive religiös tradition. Elever får bara en ytlig 

bekantskap med olika grupper, då det är få konkreta exempel på hur de olika grupperna inom 

de religiösa traditionerna kan se ut i praktiken.  

 I slutet av varje kapitel behandlas hur de abrahamitiska religionerna kan gestalta sig för 

individer, då man får ta del av samtal med troende. Här lyckas författarna visa hur judendom 

och kristendom kan ta sig olika uttryck för individer, genom att låta dem svara på frågor kring 

deras personliga tro. Tyvärr ges inte samma möjlighet att se hur islam kan ta sig olika uttryck 

för individer, då helt andra frågor ställs, som inte handlar om den troendes personliga tro. Även 

vad gäller hur islam kan ta sig uttryck för grupper lyckas författarna i lägre grad än för judendom 

och kristendom att ge exempel på variation. Tendensen som Härenstam lyft att det i läroböcker 

ofta ges en förenklad bild av islam där islam dessutom främst endast kopplas till 

Mellanösternländer121, går alltså att utläsa i kapitlet Muslimer.  

 
121 Härenstam 1993, s. 271. 
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När det kommer till hur författarna lyckas behandla hur judendom, kristendom och islam tar sig 

uttryck i Sverige, omvärlden och samtiden görs detta tidigt i kapitlen då författarna redogör för 

antalet praktiserande och var i världen de lever. De betonar att religion också står för en kulturell 

samhörighet, vilket inte bara gäller här i Sverige. Det är framför allt ett historiskt perspektiv 

som ges plats i kapitlen, och mindre plats ges till att beskriva hur det är att leva som troende 

idag. Det ges dock exempel på hur det är att leva som jude och muslim i Sverige idag utifrån 

hur olika regler kan vara svåra att leva efter i Sverige. När det gäller att vara kristen i Sverige 

framkommer det i samtalet med en kristen att det ibland varit jobbigt i skolan att vara den enda 

troende. I samtalet med en jude ges möjlighet till förståelse för hur det kan vara att leva som 

jude i Sverige också kopplat till Israel-Palestinakonflikten, som lett till att judar här i Sverige 

upplevt hot och våld. När det gäller islam är fokus störst på Saudiarabien, vilket man kan förstå 

utifrån en historisk synvinkel, men inte utifrån kategorin samtid. Som påpekades i analysen är 

det Indonesien som idag har flest muslimska invånare, men Indonesien nämns inte i kapitlet om 

islam.  

Likt författarna i Under samma himmel är författarna i Religionskunskap 1 – en mosaik från 

början tydliga med att det inom varje religion finns en mångfald av traditioner som är spridda 

över hela världen. Också i denna bok är det därefter ett stort fokus på det generella, för att i 

separata delar om inriktningar behandla hur variationen kan ta sig uttryck för grupper. I kapitlet 

om judar beskrivs hur olika grupper skiljer sig i förhållande till hur bokstavligt man tolkar de 

heliga texterna och hur detta kan speglas i exempelvis synen på kvinnors roll och uppgift i livet, 

huruvida kvinnor och män sitter tillsammans eller inte under gudstjänster samt om kvinnor får 

vara rabbiner eller inte. Författarna lyckas alltså ge konkreta exempel på hur olika tolkningar 

kan ta sig uttryck i praktiken. Detta är någonting de också lyckas med i deras framställning av 

kristendomen, då de lyfter hur olika gruppers tolkningar kan ta sig uttryck i förhållande till olika 

teman. Detta görs i lägre grad i kapitlet om islam, där variation betonas men utan konkreta 

exempel på hur denna kan ta sig uttryck. I Religionskunskap 1 – en mosaik lyckas inte 

författarna behandla hur de abrahamitiska religionerna tar sig uttryck för individer. Däremot är 

de tydliga med att beskrivningen av vem som är jude, kristen eller muslim inte är homogen. 

Ens religiösa tillhörighet är någonting personligt och en del av ens identitetsskapande, vilket 

gör det hela komplext. Att variation finns blir alltså förmedlat, men utan konkreta exempel på 

hur den kan uttrycka sig hos individer.  

Hur judendomen tar sig uttryck i omvärlden behandlar författarna genom att förmedla att 

olikheterna inom judendomen kan förklaras med olika livsvillkor på de olika platser i världen 
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där judar bosatt sig. Kristendomen i förhållande till omvärld beskrivs på ett liknande sätt då 

författarna menar att kristendomens tro och praktik utvecklats på olika sätt i olika delar av 

världen. Sverige beskrivs utifrån ett historiskt perspektiv i framställningen av alla tre religioner, 

men i diskussionsfrågorna får elever möjlighet att själva fundera över hur det är att vara 

exempelvis jude eller kristen i Sverige idag. I kapitlet om islam är omvärld, Sverige och samtid 

svåra att komma åt. Återigen känns Härenstams resultat igen, också denna lärobok ger en allt 

för enkel bild av islam. Religionskunskap 1 – en mosaik problematiserar inte hur olika kulturer 

och samhällen har påverkat islam, vilket också gäller för Under samma himmel.  

Även om de båda läroböckerna i olika grad lyckas behandla hur judendom, kristendom och 

islam tar sig uttryck för grupper och individer i samtiden, i Sverige och i omvärlden, görs detta 

i lägst grad när det kommer till islam. Härenstam menar att en bra lärobok om islam bygger på 

kontakt med muslimer och närhet till aktuell forskning. Kanske att det saknas i dessa 

läroböcker. Hur som helst visar detta hur viktigt det är med fortsatt forskning och granskning 

av läroböcker, då läroböcker är någonting som används dagligen i skolan. För vidare forskning 

är det kanske framförallt hur läroböcker porträtterar islam som behöver fortsätta att granskas. 

Detta eftersom man verkar fastna i att beskriva islam utifrån politik och samhälle, snarare än 

som religion och tro. 
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