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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att analysera tre läroböcker för årskurs 4–6 med utgång i Jacksons 
tolkande ansats för att se hur islam framställs i svenska läromedel samt hur väl det centrala 
innehållet i den nya läroplanen LGR 22 för årskurs 4–6 uppfylls. En jämförelse av de 
analyserade läroböckerna genomförs även. Studien använder sig av Robert Jacksons tolkande 
ansats för att svara på forskningsfrågorna. Studien utgår ifrån tre huvudbegrepp i denna teori: 
religiös tradition, gruppnivå och individnivå. Dessa begrepp används för att identifiera hur väl 
islam representeras i varje lärobok. Metoderna som använts är en kvalitativ innehållsanalys och 
en kvalitativ komparativ metod.   
 
Resultatet visar att samtliga tre läroböcker inkluderar de delar av det centrala innehållet som 
använts i analysen. Dock har läroböckerna en väldigt översiktlig karaktär och representerar inte 
islam lika väl på en gruppnivå. På individnivå representerar vissa läroböcker islam väl genom 
intervjuer med individuella muslimska barn. Studien visar att det finns många likheter mellan 
läroböckerna men de har också skilda tillvägagångssätt. Man ser tydliga paralleller mellan 
tidigare forskning och studiens resultat, främst hur representationen av islam har brister. 
Exempelvis att islam representeras som en helhet i stället för en religion med många riktningar 
och individuella tolkningar. Detta kan leda till att stereotyper och felaktiga bilder av muslimer 
uppstår i läroböckerna.  
 
Nyckelord: Läromedelsanalys, Religionskunskap, Grundskola, Läromedel, Representation, 
LGR 22, Islam. 
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1 Inledning 

Denna studie syftar till att analysera och jämföra tre läroböckers innehåll och även hur dessa 
väljer att presentera islam. Målet är att undersöka om läroböckerna uppfyller de delar av det 
centrala innehållet som är relevanta för islam samt om, och i så fall hur, läroböckerna förhåller 
sig till Robert Jackson tolkande ansats. Eftersom det har visat sig att få studier finns som utgår 
ifrån denna ansats, är det då intressant att göra denna studie för att få ett nytt perspektiv på hur 
dagens läromedel ser ut. Dessutom blir det intressant att analysera och jämföra nya läroböcker 
som är uppdaterade efter den nya läroplanen LGR 22. Det är väldigt viktigt att läroböcker 
utformas väl enligt läroplanen men också att de ger en tydlig bild av vad en specifik religion 
innebär. Detta är viktigt då en missrepresentation av en religion eller kultur kan leda till att 
vissa stereotyper växer fram som kan vara skadliga inte bara i skolan utan även i samhället i 
stort. Robert Jacksons tolkande ansats är en teori som kan motverka att just detta sker och det 
är därför intressant att analysera läroböckerna med denna teori i åtanke. En religion måste visas 
från många olika perspektiv och förklaras tydligt för att elever ska få en förståelse för vad 
religionen är och på så sätt undvika att stereotyper skapas. 
 
Läroböcker är den vanligast förekommande typen av läromedel i skolan. Som lärarvikarier och 
under VFU perioder på ett stort antal skolor på flera orter i Sverige har författarna av denna 
studie observerat att många lärare utformar sin undervisning helt utefter läroboken. Maximilian 
Broberg visar i en studie att hela 85 procent av svenska lärare använder läroböcker i sin 
religionsundervisning (2020, s. 49). Detta betyder att läroboksförfattare har ett enormt ansvar 
när de skriver en ny bok eller uppdaterar en äldre utgåva. De måste se till att religioner 
representeras korrekt och följer läroplanens centrala innehåll. Om de kan göra detta bör då 
chansen att religionsundervisningen ger en korrekt bild av en religion att öka. 
 
För att göra en god analys av läroböcker kommer en kvalitativ innehållsanalys att göras. Då 
författarna också ville jämföra de olika läroböckerna för att se hur olika läroböcker kan skilja 
sig åt kommer en kvalitativ komparativ metod också att användas. Förhoppningen med studien 
är att den ska kunna hjälpa läsare att på ett nytt sätt analysera en lärobok innan inköp görs. 
Detta är något som är mycket relevant 2022 eftersom den nya läroplanen precis kommit ut. 
Detta betyder att skolor runt om i landet kommer att behöva köpa in nya läroböcker för att de 
läroböcker som finns på skolan ska vara överensstämmande med den nya läroplanen. Denna 
jämförelse av läroböcker kan förhoppningsvis identifiera skillnader i läroböckerna och peka ut 
svagheter som kan åtgärdas för att elever i svenska skolor ska få en mer likvärdig utbildning. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund. Först ges en beskrivning av hur religioner i 
Sverige har sett ut genom åren. Därefter presenteras en beskrivning av läroplanens centrala 
innehåll samt delar av kommentarmaterialet. Bakgrunden avslutas med en beskrivning om 
religionsdidaktik och varför studien har didaktisk relevans. 

2.1 Religioner i Sverige då och nu  

I sin artikel Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-
talet (2019, s. 9) redogör Erika Willander för historiken som har lett Sverige fram till dagens 
religionsfrihet. Willander (2019) hävdar att statsmakterna har länge reglerat religionerna 
genom olika lagar och regler (2019, s. 9). Under 1500-talet beslutade kungen Gustav Vasa att 
den svenska befolkningen skulle byta från den kristna katolska traditionen till den kristna 
lutherska traditionen. Sedan formulerades kyrkolagen, som blev en del av de grundläggande 
lagarna från 1634. ”Kyrkolagen sa att de som är bosatta i Sverige skulle tillhöra kyrkan”, vilket 
tydde på att kyrkan var identisk med staten (Willander, 2019, s. 9). 
 
Under denna tid har tolkningen av att alla bekänner sig till kristendomen varierat (Willander, 
2019, s. 10). Kristendom kunde tolkas på rätt eller fel sätt. Att tolka religionen fel var förbjudet 
och kunde resultera i två olika typer av straff: fängelse eller landsförvisning. Detta skedde 
under 1700-talet. Dessutom var det förbjudet att träffas och läsa Bibeln utan närvaro av en 
präst. Dock fanns det undantag för vissa grupper, såsom mäktiga personer och personer som 
var hemmahörande i andra länder. Dessa personer kunde utöva sin religion i hemmet. I slutet 
av 1700-talet underlättade kungen Gustav III religionsutövning genom att utöka antalet 
undantag (Willander, 2019, s. 10). 
 
Under 1800-talet började religionsfriheten att utökas, bland annat genom nya lagar (Willander, 
2019, s. 10). ”Regeringsformen sa att undantag kan gälla alla som bor i Sverige och ger 
människor själva rätt att bestämma över samvetsfrågor.” (Willander, 2019, s. 10). Det blev 
möjligt för människor som ville lämna kyrkan att göra detta. Dock var de tvungna att ansluta 
sig till ett av de kristna samfund som statsmakten godkänt. Den första religionsfrihetslagen 
infördes 1951. Det blev möjligt att fritt utöva religion (frihet till religion) eller avstå från att 
utöva religion (frihet från religion) (Willander, 2019, s. 11). Förutom detta blev det också 
möjligt att lämna Svenska kyrkan utan att gå med i ett annat samfund, vilket anses vara enklare 
än att konvertera från en religion till en annan (Willander, 2019, s. 17). Detta kallas en sekulär 
tillhörighet (Willander, 2019, s. 11). 
 
Trossamfundsföreträdare är övertygade om att Sverige är ett mycket sekulariserat land, men 
det finns inget samlat stöd i forskningslitteraturen för att Sverige är ett icke-religiöst land 
(Willander, 2019, s. 15). I artikeln Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion 
på individnivå i Sverige (2018, s. 54) hävdar Erika Willander att Sverige dock är ett land som 
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fortfarande präglas av den kristna tron. Till exempel firar vi fortfarande högtider som jul och 
påsk samt har lagar som säger att religiösa samfund måste hålla regelbundna gudstjänster eller 
motsvarande ceremonier. Utöver detta är hela 72,9 procent av den svenska befolkningen 
medlemmar i svenska kyrkan. Dock är 43,2 procent av befolkningen inte aktivt deltagande 
medlemmar och 29,7 procent tillhör inte någon religion, vilket är anledningen till att Sverige 
kallar sig för världens mest sekulariserade land (Willander, 2018, ss. 54, 65). 
 
Enligt Willander finns det oskrivna regler, normer och sociala koder för de som tillhör olika 
religioner (2019, s. 13). Genom resultat från SOM-undersökningen (SOM är förkortning av 
Samhälle, Opinion, Medier) visar det sig att varje religion har olika inställningar hos de som 
bor i Sverige. Exempelvis är folket mer positivt inställda till kristendom och buddhism än till 
islam, men denna negativa inställning till islam har inte ökat det senaste decenniet (Willander 
2019, s. 13). 

2.2 Läroplanen 

Inför höstterminen 2022 infördes en ny läroplan. Den svenska grundskolan hade sedan 2011 
utgått från läroplanen LGR 11 men skulle nu utgå från den nya läroplanen LGR 22. Detta 
betydde att undervisningen i religionskunskap behövde ändras till viss del och även 
läroböckerna i ämnet behövde uppdateras för att stämma överens med den nya läroplanen. Ett 
antal förändringar har gjorts i kursplanen. Skolverket (2022a) har tagit fram material för att 
hjälpa lärare att gå över från den gamla läroplanen LGR 11 till den nya LGR 22. I detta material 
skriver Skolverket: 
 
De huvudsakliga ändringarna i religionskunskap för mellan- och högstadiet innebär bland annat 
följande: 
 

• “I religionskunskap finns det nu tre, i stället för fem, långsiktiga mål som avslutar 
syftestexten.” 

• “Ett långsiktigt mål inleds med ”kunskaper om”. Det betonar betydelsen av fakta och 
förståelse i undervisning, bedömning och betygssättning och att det finns ett egenvärde 
med kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.” 

• “Större betoning av variation inom olika religioner och av religionens betydelse för 
människor.” 

• “Källkritik finns inte längre som långsiktigt mål och omnämns därför inte explicit i 
kunskapskraven. En ämnesspecifik källkritik tar i stället plats i det centrala innehållet.” 

• “Det centrala innehållet är mindre omfattande och detaljerat, framför allt i 
kunskapsområdet Etik och livsfrågor.” 

• “Samisk religion är flyttat från mellanstadiet till lågstadiet.” 
• “I mellanstadiet betonas de abrahamitiska religionerna mer än hinduism och 

buddhism.” 

(Skolverket, 2022c, 2022-12-09)  
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Skolverket har tagit fram kommentarmaterial till det centrala innehållet i religionskunskapen. 
Den delen som kommer att vara relevant för denna studie är kommentarmaterialet för det 
centrala innehållet under överskriften Religioner. Här framgår det att fokus ska ligga på de fem 
världsreligionerna, särskild fokus på kristendom, islam och judendom i den ordningen - alltså 
att kristendom är viktigast, följt av islam och sedan judendom. Skolverket skriver i 
kommentarmaterialet: “Ordningsföljden i uppräkningen av de religioner som ska studeras kan 
vara en vägledning för läraren när det gäller tyngdpunkten i undervisningen” (Skolverket, 
2022a, s. 23). Det nämns dock att detta inte hindrar lärare från att ta upp andra religioner och 
en didaktisk avvägning ska göras för att bedöma om detta är lämpligt i klassen som undervisas. 
Man motiverar detta med att elever då kommer ges “bättre förutsättningar för att tolka 
kulturella som omger dem i vardagen” (Skolverket, 2022a, s. 23). Kristendom, islam och 
judendom anses ha större betydelse för eleverna än andra religioner och kristendomen är den 
religion som har störst betydelse för elevernas vardag (Skolverket, 2022a, s. 23).  
 
I bilaga 1 finns det centrala innehållet för LGR 22 och LGR 11 i religionskunskap för årskurs 
4–6. 

2.3 Religionsdidaktik 

I sin bok Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan (2011, s. 9) hävdar Malin 
Löfstedt att ämnet religionskunskap är mer aktuellt i dag än någonsin. Under våren 2010 
föreslog Skolverket en plan för hur religionsundervisning i svenska skolor ska utformas eller 
genomföras, vilket inkluderar vad den ska innehålla och hur den ska ges i nya kursplaner för 
grundskolans religionsämne. Detta förslag väckte debatt i olika medier, där vissa menade att 
det fokuserade för lite på kristendomen medan andra ansåg motsatsen (Löfstedt, 2011, s. 9). 
 
Enligt Löfstedt är det viktigt att ha kunskap om olika religioner och livsåskådningar för att 
kunna förstå de händelser och fenomen som påverkar oss i vår samtid (2011, s. 9). Utan dessa 
kunskaper kan det vara svårt att förstå och följa diskussioner kring exempelvis preventivmedel 
och sexualmoral inom katolska kyrkan eller konflikten mellan Israel och Palestina samt vårt 
sekulariserade samhälle. Dessutom är det viktigt att ha kunskap om olika religioner och 
livsåskådningar i mötet med människor från andra kulturer eftersom det kan hjälpa oss att förstå 
och respektera deras traditioner, sedvänjor och värderingar. Genom att lära oss om andra 
religioner och livsåskådningar kan vi också få en djupare förståelse för hur dessa påverkar 
människors tankar och handlingar. På så sätt kan vi undvika att bygga på fördomar och 
stereotypa föreställningar om andra kulturer och i stället förbättra våra relationer med andra 
människor (Löfstedt, 2011, s. 10). 
 
De flesta barn får sin grundläggande utbildning i religion i skolan och utvecklar sin förståelse 
för situationer och händelser som rör religion samt religiösa frågor (Löfstedt, 2011, s. 10). Det 
är viktigt hur religionsundervisning utformas, för att säkerställa att alla elever får en likvärdig 
undervisning oavsett skola och lärare. Därför finns det kursplaner och ämnesplaner för varje 
ämne, som hjälper till att fastställa mål och riktlinjer för undervisningen. Genom att följa 
kursplaner och ämnesplaner kan lärare också se till att undervisningen är jämlik och att alla 
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elever får möjlighet att få en grundläggande förståelse för olika religioner och livsåskådningar 
(Löfstedt, 2011, s. 10). Anna-Carin Stymne påpekar att läromedel ofta försöker ge en 
allmängiltig beskrivning av religioner, men det finns en tendens att endast fokusera på det 
ovanliga och annorlunda inom religionerna (2020, s. 244). Detta kan leda till att eleverna 
uppfattar religionen som ”konstigt”. Vidare ges läromedel ofta en kontextlös beskrivning av 
religion, utan att reflektera över materialvalet eller visa hur en vardag kan se ut för troende. 
Emellertid ger läromedel ofta en detaljerad beskrivning av religionens historia, men det kan 
vara svårt att förstå religionernas utveckling över tid (Stymne, 2020, s. 244). 

2.4 Didaktisk relevans 

2006 gjorde Skolverket en undersökning om hur olika läromedel användes i svenska skolor. I 
undersökningen framgick det att läroböcker i stor utsträckning styr lärares undervisning. Man 
ser i undersökningen att läroböcker används i stor del av undervisningen. Vissa av de tillfrågade 
lärarna sade att de använde läroböcker vid varje lektion (Skolverket, 2006, ss. 104–105). Detta 
tyder då på att läroböcker har en stor roll i svenska skolor. Vilket betyder att det är av stor vikt 
att läroböcker är väl utformade enligt läroplanen samt att de representerar religioner väl.  
 
SOU 2021:70 visar i sin rapport Läromedelsutredningen: böckernas betydelse och elevernas 
tillgång till kunskap att traditionella läromedel har stor påverkan på elevers kunskaper (2021). 
Rapporten visar dock också att många elever inte har tillgång till dessa läromedel (SOU 
2021:70, 2021, ss. 15–16). Skolinspektionen (2021) har granskat urvalsprocesserna av 
läromedel och har funnit att processen hos många skolor har stora brister. Rektorer bär det 
yttersta ansvaret för att kvalitetssäkra och köpa in läromedel men delegerar oftast vidare detta 
ansvar till lärare som då får en större arbetsbörda. Detta gör att kvalitetssäkringen blir sämre 
då lärare inte har tid att lägga ner det arbete som krävs för att kunna se till att läromedlen som 
köps in är av hög kvalitet (Skolinspektionen, 2021, ss. 5–6). För att förbättra detta föreslår SOU 
2021:70 en rad åtgärder för att öka lärares kunskaper om läromedel. Detta ska då underlätta för 
lärare i granskningsprocessen av läromedel. Förslagen syftar också till att ge elever tillgång till 
så bra läromedel som möjligt för att främja deras studiegång (SOU 2021:70, 2021, s. 15). 
 
Denna studie undersöker hur väl tre läroböcker följer den nya läroplanen LGR 22 och hur de 
representerar islam. Studiens resultat kan då ge en indikation på hur de analyserade 
läroböckerna representerar islam samt om de uppfyller de delar av det centrala innehållet som 
berör islam. Jacksons tolkande ansats används som teoretisk utgångspunkt i analysen och 
teorins tre nivåer för representation kan ge en god bild av hur en religion representeras.  
 
Vår förhoppning är att studien kan ge en konstruktiv kritik av de studerade läromedlen. Med 
hjälp av denna studie hoppas vi, författarna, att genom att fokusera mer på det centrala 
innehållet och analysera representationen av islam med hjälp av Jacksons tolkande ansats, kan 
bidra till att representationen av islam i läroböcker förbättras. Detta kan då hjälpa lärare som 
är beroende av läroböcker i olika utsträckningar i sin undervisning att lättare förmedla en rättvis 
bild av islam, som fortfarande uppfyller läroplanens centrala innehåll. Dessutom kan de som 
läser vårt examensarbete bli medvetna om att det finns intressanta, annorlunda, perspektiv på 
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religion i läromedlen, perspektiv som har didaktiska påverkan i den bemärkelse att man som 
lärare funderar över ”vad” man undervisar. 
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3 Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på religionsläromedel och religionsundervisning 
som delas upp tre avsnitt. Kapitlet syftar till att ge ett gott underlag för en diskussion i 
förhållande till resultatet och fokuserar inte enbart på läromedel. Syftet med kapitlet är också 
att ge en helhetsbild över hur både undervisningen och läromedlen ser ut. Detta för att ge en 
djupare förståelse för varför läromedlen som analyseras är utformade på det sätt som de är 
utformade på. 

3.1 Det sekulariserade Sveriges påverkan på religionsundervisningen 

Många svenskar uppskattar det faktum att Sverige kallas för världens mest sekulariserade land. 
I Karin Flensners artikel, Mångfald och sekularitet i religionskunskapsundervisning (2020), 
påstås det att sekularisering kan kopplas till öppenhet, modernitet och individualism samt 
frihet. Dessa är egenskaper som svenskar stolt associerar sig med (Flensner, 2020, s. 392).  
 
Ämnet religionskunskap har präglat hur den svenska skolan sett ut ända sedan folkskolans 
införande 1842. Sedan dess har ämnet genomgått stora förändringar och påverkats av 
samhällsutvecklingen. Dock har ämnet samtidigt haft stor inverkan på samhällets egen syn på 
religion. Från början hette ämnet kristendomskunskap och var konfessionellt (framhävde 
kristendomen som den rätta religionen). Detta berodde på en kompromiss som gjordes vid 
införandet av folkskolan. Konservativa makter som till en början var helt emot folkbildning 
fick stort inflytande vid införandet av folkskolan för att gå med på reformen. Kompromissen 
för att de konservativa makterna skulle gå med på folkskolans införande var att kristna 
värderingar skulle prägla skolgången. Kristendomskunskap fungerade till en början som 
förberedelse till konfirmationen, vilket ledde till kritik från både frikyrkorörelsen och den 
alltmer mäktiga arbetarrörelsen. Effekten av detta blev sedermera att religionsämnet fick en 
alltmer objektiv inriktning och skiftade från ett konfessionellt ämne till ett ickekonfessionellt 
ämne. Detta kulminerade i att ett objektivitetskrav infördes 1962 och ämnet bytte namn från 
kristendomskunskap till religionskunskap 1969 (Flensner, 2020, ss. 393–394). 
 
Dagens religionsundervisning präglas kraftigt av sekularisering. Flensner har visat att lärare i 
hennes studie har ett icke religiöst eller ateistiskt perspektiv på religion (2020, s. 395). 
Undervisningen utgår ifrån individens fria val att välja sin egen väg i livet. Om elever kommer 
från ett religiöst hem och har åsikter med religiösa inslag i diskussioner så styrs undervisningen 
ofta bort från dessa perspektiv i strävan efter total objektivitet (Flensner, 2020, s. 396). Trots 
detta präglas inte bara religionsundervisningen utan också hela skolgången av kristna 
traditioner. Jul och påsk (två kristna traditioner) får mycket stort fokus i svensk skola. I en 
undersökning gjord av Eva Reimers (2020, s. 280) svarar 92 procent av de deltagande skolorna 
att de har speciella aktiviteter kopplade till julfirandet under december månad och 97 procent 
av dessa har luciatåg. Påsk firas också på något vis i 92 procent av skolorna. Man ser dock 
dessa två högtider som svenska högtider i stället för kristna högtider och undervisning om 
varför dessa högtider firas sker inte i särskilt stor utsträckning (Reimers, 2020, s. 280). Trots 
detta har religionsämnet ett stort ”vi och dem” inslag som lägger vikt på att förklara för eleverna 
att i västvärlden och särskilt i Sverige är vi sekulariserade och tar ett objektivt ställningstagande 
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till religion. Vi är öppna och accepterande till religiösa livsåskådningar och andra traditioner. 
Skolaktiviteter tyder dock på att Sverige lägger extra stor vikt på kristna traditioner än i dag 
(Flensner, 2020, s. 395). Man motiverar detta fokus på kristna högtider med att de är nationella 
högtider som ska föras vidare generation till generation för att bevara en svensk identitet 
(Reimers, 2020, s. 280). 

3.2 Religionsundervisningen i svenska klassrum 

Malin Löfstedt skriver i sin artikel Konstruktiv religionskritik och religionsundervisning (2020) 
att Sveriges religionsundervisning präglas av att Sverige är ett mycket sekulariserat land. Detta 
tar sig formen av att undervisningen har ett kritiskt ställningstagande till religion. En vanligt 
förekommande form av kritik är sekularistisk kritik. Med detta menas att man kritiserar religion 
utifrån att sekularisering är normen. Undervisningen fokuserar på felaktiga tolkningar av en 
religion eller att religion bara är på låtsas. Detta är en vanligt förekommande attityd hos elever. 
Ett vanligt exempel på detta är hur terrorister med religiösa motiv tolkar sin religion. I svenska 
skolor är det vanligt att använda muslimska terrororganisationer som ISIS eller al-Qaida vid 
denna typ av kritik (Löfstedt, 2020, s. 8). Vad lärare ofta jobbar med för att motverka denna 
typ av kritik är konstruktiv religionskritik. Detta innebär att man ser utvecklingspotential i 
religionen. En person som är religiös kan ifrågasätta sin egen religion och hur andra tolkar den 
för att i stället förbättra den. Ett exempel på detta är hur Martin Luther kritiserade den katolska 
kyrkan för att den var för hårt knuten till staten och propagerade för en separation av stat och 
kyrka. Denna kritik ledde senare till att den protestantiska kyrkan växte fram (Löfstedt, 2020, 
ss. 9–13).  
 
I artikeln Med en tydlig utgångspunkt i kristendomens synsätt och traditioner – om 
religionskunskapsämnets alkemi beskriver Linda Jonsson och Niclas Månsson (2021) 
forskningsfältet religions transformering till ett skolämne som en process som kan liknas med 
alkemi. Politiker tar de delar av forskningsfältet som passar in med den framtagna läroplanen 
samt skolans mål att utbilda goda samhällsmedborgare och “förvandlar” på så sätt 
forskningsfältet till religionskunskap. Religionskunskap ska ta ett objektivt ställningstagande 
till religioner och studera fakta (Jonsson & Månsson, 2021, s. 15). Detta kan ses som en orsak 
till den typ av undervisning som Löfstedt (2020) beskriver som sekularistisk kritik. Jonsson 
och Månsson (2021) skriver att samhället dock får en viss inverkan på religionsämnet då det är 
stort politiskt inflytande på vad som undervisas. Detta gör att kristendomen har fått en 
särställning i svensk religionskunskap, något som syns i kursplanens centrala innehåll (Jonsson 
& Månsson, 2021, s. 15).   

3.3 Läromedel i den svenska undervisningen 

Maximilian Broberg visar i sin studie, The use of teaching materials in religious education in 
Sweden: a quantitative analysis of Swedish religious education teachers’ reported use of 
teaching materials in RE classrooms (2020) att det används många olika läromedel i svensk 
religionsundervisning. Det absolut vanligaste läromedlet som används är traditionella 
läroböcker. I svenska grundskolor använde 85 procent av de tillfrågade lärarna sig av 
läroböcker i sin undervisning. Andra vanliga läromedel var också bilder (77 procent), 
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dokumentärer (60 procent) samt heliga texter (41 procent) (Broberg, 2020, s. 49). Studien visar 
också att kön och ålder spelar in i valet av läromedel. Yngre lärare och kvinnliga lärare tenderar 
att använda sig av mer alternativa läromedel. Även om läraren är religiös eller ej samt om 
antalet religiösa i närområdet var högre än genomsnittet vägde in i vilket material som 
användes. Dessa lärare använde sig i stor utsträckning av bilder och heliga texter men även av 
religiösa artefakter och musik. De använde sig mer sällan av traditionella läroböcker än 
ickereligiösa lärare och manliga lärare (Broberg, 2020, ss. 50–51). 
 
I sin artikel Representations of Islam and Arab Societies in Western Secondary Textbooks: 
Representations of Islam in Western Textbooks (2014) diskuterar Alexander W. Wiseman hur 
västländerna presenterar islam och arabiska samhällen i läroböcker. Efter terrorattackerna den 
11:e september 2001 ville Wiseman undersöka hur representationer av islam och arabiska 
samhällen beskrivs i västländernas läroböcker (Wiseman, 2014, s. 312). Han analyserade 
sammanlagt 72 läroböcker från 15 västländer (bland dessa länder ingick Sverige). Resultaten 
av denna forskning indikerar att de överväldigande relateras till terrorism och terrorister. 
Dessutom visar resultaten också att majoriteten av innehållet presenterar muslimer och deras 
samhällen på ett plågsamt sätt. I de läroböckerna som han analyserade beskrivs muslimska 
samhällen på tre sätt:  
 

• muslimers samhällen beskrivs som socialt, politiskt och ekonomiskt förtryckta;  
• religiöst och ideologiskt förtryckta; och  
• både typiska och våldsamma  

(Wiseman, 2014, s. 312)  
 
Vidare konstaterar Jonas Otterbeck i sin artikel, What is reasonable to demand? Islam in 
Swedish Textbooks (2005) att flera läroböcker om religion och livskådning för gymnasieskolor 
i Sverige tenderar att sakna förståelse för maktpraxis (Otterbeck, 2005, s. 765). Detta gör det 
svårt för läsaren att förstå vems tolkning av islam som ges eller hur stor grad följsamheten av 
den tolkningen är (Otterbeck, 2005, s. 765). 
 
Innehållet i läroböcker i västvärlden tenderar att ha störst fokus på kristendom. I artikeln 
Teaching the World(s): Reframing the World Religions Course in American Universities (2022) 
ser Kaitlyn Lindgren-Hansen att amerikanska skolor tenderar att ha ett större fokus på 
protestantisk kristendom (2022, s. 231). Hon menar att detta är ett resultat av västvärldens 
fortsatta koloniala tendenser och att detta skapar ett “vi och dem” tänk i västvärldens 
religionsundervisning (Lindgren-Hansen, 2022, s. 232). Man har sedan länge sett kristendomen 
som en universell religion och livsåskådning i västvärlden och detta har då lett till att läromedel 
och undervisning utformats på detta sätt (Lindgren-Hansen, 2022, ss. 226–227). 
 
I sin artikel Our view on the Other: issues regarding school textbooks (2010) fokuserar Olsson 
på problematiska områden som rör läromedel i skolan. Olssons studier har visat att muslimer 
och ”den andre” i allmänhet ofta har beskrivits med enkla och förenklade begrepp eller idéer. 
Det har även funnits föreställningar om hur de är som grupp, utan att man tar hänsyn till deras 
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individuella skillnader och variationer (Olsson, 2010, s. 41). Därför är det viktigt att diskutera 
och reflektera över hur elevers förståelse av andra kulturer och religioner efter de läromedlen i 
skolan (Olsson, 2010, s. 42). 
 
Det används även digitala läromedel i stor utsträckning i svenska skolor. Detta kommer med 
fördelar och nackdelar. Wilhelm Kardemark analyserar hemsidan SO-Rummet i sin studie New 
Media—New Perspectives? “Religion” in Swedish Online Teaching Materials (2022) där han 
ser att hemsidan har fördelar som bland annat tillgänglighet, och mängden fakta. Men det finns 
nackdelar då SO-Rummet inte är del av någon statlig myndighet utan är privatägd. Artiklarna 
är inte granskade, de är skrivna av lärare med undantag för några få artiklar som är skrivna av 
universitetsprofessorer. Det som skrivs blir färjat av författaren vilket tydligt syns i texterna. 
Det finns bra digitala läromedel och läromedel som SO-Rummet har sina fördelar. Lärare måste 
dock vara försiktiga vid val av digitala läromedel då detta är en oreglerad marknad (Kardemark, 
2022, ss. 56–57). 
 

 



 

15 
 

4 Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt presenteras studiens teori och hur teorin används i studien. Först beskrivs 
teorins bakgrund. Studien utgår från Robert Jacksons ”The Interpretive Approach” eller 
tolkande ansats som den översätts till på svenska. Därefter presenteras det nyckelbegrepp som 
studien använt sig av: ”representation”. Nyckelbegreppet representation i den tolkande 
ansatsen blir en utgångspunkt för vår studie eftersom analysen kommer att fokusera på hur de 
utvalda läromedlen presenterar islam. 

4.1 The Interpretive Approachs bakgrund 

Denna teori introducerade för första gången i boken Religions Education: An Interpretive 
Approch (Jackson, 1997) och den bygger på metodiska idéer och debatter från etnografisk 
forskning (Jackson, 2004, s. 95). Sedan har teorin vidareutvecklats på The Warwick University 
i England och användes i olika länder bland annat i Tyskland, Norge och Sydafrika. The 
Interpretive Approch betyder tolkande ansats på svenska och den tolkande ansatsen syftar till 
att tillhandhålla metoder för att öka förståelse av olika religiösa traditioner som kan användas 
i alla skolåldrar. Teorin presenterar tre nyckelbegrepp som en metod för att öka förståelse för 
olika religiösa traditioner. Dessa begrepp är representation, tolkning och reflexivitet (Jackson, 
2009, s. 1). De två sista nyckelbegreppen är mer lämpliga för en praktiknära studie medan det 
första nyckelbegreppet fungerar väl för att användas i vår studie. 

4.2 Nyckelbegreppet ”representation”  

Under nyckelbegreppet ”representation” diskuterar Jackson världsreligioner, kultur och tre 
nivåer för representation av religioner. Jackson konstaterar att i västerländsk litteratur 
representeras världsreligioner som ett homogent trossystem. Han menar att det tenderar till att 
bli alltför förenklade redogörelser som ofta inte överensstämmer med troendes och utövarens 
erfarenheter. Vidare beskriver Jackson religioner på detta sätt: ”In the interpretive approach, 
religions are pictured flexibly in terms of a relationship between individuals within the context 
of particular groups and wider religious traditions” (Jackson, 2009, s. 1). För att öka förståelse 
för religiösa traditioner behöver vi studera individer i en kontext av de olika grupper som de 
tillhör (Jackson, 2009, s. 1). Det är viktigt att inte använda religionernas namn och inte heller 
tänka på religioner i vissa sammanhang som helheter eftersom detta kan påverka individer då 
de kan känna sig exkluderade (Jackson, 2009, s. 2). 
 
Den tolkande ansatsen ställer sig kritisk till förenklade representationer av kulturer och 
relationen mellan religion och kultur som ser religioner och kulturer som homogena. Kulturer 
uppfattas som dynamiska, omtvistade och otydliga, medan individer kan bidra till att omforma 
kultur genom att göra personliga synteser. Teorin tar även hänsyn till båda dimensioner, den 
första dimensionen är “traditionell” mångfald som ska ses genom närvaron av olika religiösa 
och etniska grupper i samhället och den andra dimensionen är ”modern” mångfald där individer 
från olika bakgrund kan använda kulturella idéer och praktiker från många möjliga källor. 
Dessa två dimensioner kan till en viss del förklara bland annat den ideologiska och andliga 
mångfalden som finns inom religiösa traditioner (Jackson, 2009, s. 2). 
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Jackson lyfter fram tre nivåer när det gäller representationen av religioner. De tre nivåerna är 
religiös tradition, gruppnivå och individnivå. Dessa nivåer spelar en viktig roll i 
religionsundervisning eftersom dessa nivåer kan underlätta elevers lärande. Den första nivån 
är religiös tradition, och här föredrar Jackson att prata om ”religiös tradition” i stället för 
”religion”. Jackson menar på att termen ”kristen tradition” bör användas i stället för 
”kristendom” eftersom det är omöjligt för en individ att ha total kännedom om kristendomen. 
Vidare kan olika individer ha olika syn på traditionens omfattning men individers tidigare 
uppfattning av traditionen kan ändras efter att de har lärt sig något nytt. Den andra nivån är 
grupp. En grupp kan vara en konfessionell eller sekteristisk grupp, eller någon kombination av 
dessa med andra typer av grupper såsom etniska grupper. Jackson hävdar att olika grupper kan 
påverka vår förståelse av den bredare traditionen (Jackson, 2009, s. 2):   
 

A project or some work based on a family with an Islamic background or on a local church, for 
example, would be informative about groups, and would also influence and inform our understanding 
of the wider tradition. (Jackson, 2009, s. 2) 

 
Den tredje nivån är individ och varje individ är unik därför är det viktigt att se och höra 
personliga berättelser för att bryta stereotyper (Jackson, 2009, s. 2). 
 
Vidare lyfter Jackson upp några didaktiska punkter för religionsundervisningen: 

• an overview of key concepts from a tradition  
• a personal story (whether that be from a visitor to the school or from some other source) 
• the study of a group of some kind  
• pupils' own previous knowledge and experience (including their own experience of 

religious practice or the absence of religion from their lives). 

(Jackson, 2009, s. 3) 

Avslutningsvis skriver Jackson att olika forskningsprojekt har visat att enskilda elever upplever 
att representationer av deras religioner i många läroböcker inte stämmer överens med deras 
egna kunskaper och erfarenheter (Jackson, 2009, s. 2). Vår studie kommer att analysera 
läroböcker för årkurs 4–6 för att se hur islam framställs i förhållande till Jacksons tolkande 
ansats om representation av religion. Vidare kommer teorin att behandlas i diskussionskapitlet 
för att diskutera vår studies resultat. 
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5 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att analysera tre läromedel för årskurs 4–6 med utgång i Jacksons 
tolkande ansats för att se hur islam framställs i svenska läromedel samt hur väl det centrala 
innehållet i den nya läroplanen LGR 22 för årskurs 4–6 uppfylls och sedan göra en jämförelse 
av de analyserade läromedlen. Våra forskningsfrågor är: 
 

1. Uppfyller de analyserade läromedlen de krav som ställs i LGR 22:s centrala innehåll 
för religionskunskap när det gäller undervisning om islam?  

2. Hur framställs religionen islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de 
analyserade läromedlen? 

3. Skiljer sig läromedlen åt och i så fall hur? 
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6 Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens urval och avgränsningar, material, metodval, 
analysfrågor, genomförande, reflektion över metoden, validitet och reliabilitet samt etiska 
riktlinjer. Slutligen redovisas studiens arbetsfördelning. 

6.1 Urval och avgränsningar 

Urvalet av läroböcker gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att det valda 
materialet finns tillgängligt för författarna (Bryman, 2018, s. 243). Författarna vill att studien 
ska vara relevant under de kommande åren, därför är det viktigt att läroböckerna har 
uppdaterats och innehållet utformats för den nya läroplanen LGR 22. Detta kan göra att utbudet 
av läroböcker blir mindre, dels på grund av att alla läroböcker inte har uppdaterats, men även 
för att de som har uppdaterats inte är lättillgängliga för författarna. 
 
De läroböcker som valts är också målstyrda för att kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 
2018, s. 498). Därför valde författarna läroböcker i ämnet religionskunskap och för författarnas 
verksamhetsår i skolan 4–6. Denna studie analyserar sammanlagt tre läroböcker SOS 5, Re: 
Religion 4–6 och Puls Religion 4–6 Grundbok. Läroböckerna kommer från tre olika förlag, 
Liber, Natur och Kultur samt Gleerups. 

6.2 Material 

Nedan presenteras de analyserade läromedlen för årskurs 4–6 med en beskrivning av varje 
boktitel, författare och förlag. 
  
Bok: Puls Religion 4–6 Grundbok (2022) 
Författare: Marianne Abrahamsson, Kajsa Bornedal, David Thurfjell, Annica Rodell och Maria 
Willebrand 
Förlag: Natur & Kultur 
  
Bok: Re: Religion 4–6 (2022) 
Författare: Senait Bohlin 
Förlag: Gleerup 
  
Bok: SOS 5 (2022) 
Författare: Ingrid Berlin, Åsa Colliander Celtic, Johan Eriksson, Kalle Holmqvist och Börge 
Ring 
Förlag: Liber 

6.3 Metodval 

Studien är en kvalitativ innehållsanalys som också gör en kvalitativ komparativ analys för att 
besvara den tredje forskningsfrågan om ”Skiljer sig läromedlen åt och i så fall hur?”. En 
innehållsanalys enligt Bryman är en metod som analyserar texter, såsom tryckta, handskrivna 
eller elektroniska (Bryman, 2018, s. 357). En innehållsanalys påverkas av vilken frågeställning 
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som väljs för studien (Bryman, 2018, s. 364). Eftersom våra forskningsfrågor är öppna, anser 
författarna att en kvalitativ metod är mest lämplig för att få svara på forskningsfrågorna. 
Bryman påpekar att det finns skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser, 
såsom hur man strukturerar en beskrivning av vetenskaplig metodik och hur man analyserar 
data (Bryman, 2018, s. 741). Förutom detta beskriver Bryman att ”det mest uppenbara är att 
kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än på siffror” (Bryman, 2018, s. 454). Å 
andra sidan överdriver beskrivningen av skillnader mellan dessa två metoder lite eftersom det 
finns många likheter också. Exempelvis är båda intresserade av människors handlingar och 
ibland gör även kvalitativ forskning en viss kvantifiering av sina data. En kvantifiering av 
resultaten från kvalitativa undersökningar kan ofta bidra till att visa hur väl de företeelser som 
studerats är (Bryman, 2018, ss. 747–749). Vår studie kommer att vara en kvalitativ studie 
eftersom det är det bästa sättet att besvara våra forskningsfrågor. 
 
Studien kommer även att göra en kvalitativ komparativ analys för att besvara den tredje 
forskningsfrågan. Enligt Bryman är komparativ metod ett sätt att få förståelse för två eller fler 
motsatta fall eller situationer (Bryman, 2018, s. 102). I detta fall kommer studiens resultat från 
de två första forskningsfrågorna att jämföras för att besvara den sista forskningsfrågan. 
 
Viktigt att notera är att studien endast analyserar texterna i böckerna och bortser helt från 
bilderna. Detta är alltså inte en multimodal analys. 

6.4 Analysfrågor 

Analysen kommer att utgå från ett antal frågor som författarna ställer inför analysen av varje 
lärobok. De frågor som ställs är: 
 

1. Uppfyller de analyserade läromedlen de krav som ställs i LGR 22:s centrala innehåll 
för religionskunskap när det gäller undervisning om islam?  

2. Hur framställs religionen islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de 
analyserade läromedlen? 

3. Skiljer sig läromedlen åt och i så fall hur? 

6.5 Genomförande och analysprocess 

Skrivarprocessen började genom att ett PM skrevs där en problemformulering, 
syftesformulering och frågeställning formulerades. Efter detta gjordes en utförlig 
litteratursökning för att undersöka vilken typ av forskning som fanns på ämnet samt ge 
författarna en god grund att stå på innan studien började. Under första handledarmötet 
formulerades syftet och frågeställningarna om samt att metoden för analysen av läromedlen 
justerades för att bäst kunna svara på forskningsfrågorna. En tydlig struktur för vem som skrev 
vad bestämdes vid varje möte samt att författarna gav varandra stöd när det krävdes. Först 
skrevs forskningsöversikt och teori avsnittet följt av bakgrundsavsnittet. När 
forskningsöversikt, bakgrund och teori var färdigställda startades analysen av läromedlen. 
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Först gjordes en analys av hur väl läromedlen uppfyller tre delar av det centrala innehållet. De 
tre delar som studien utgår ifrån är: 
 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendom, islam och judendom. 

• Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 
kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och 
andra religiösa urkunder.  

• Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.  
(Skolverket, 2022b) 

 
Studien utgår från dessa tre delar av det centrala innehållet då dessa delar är direkt kopplade 
till islam. Värt att notera är att islam inte nämns i delen, “likheter och skillnader mellan och 
inom några religioner” (Skolverket, 2022b) men författarna anser att det är underförstått att 
islam ska ingå i denna del av det centrala innehållet trots att delen är otydligt formulerad. I 
analysen användes en matris med samtliga tre delar av det centrala innehållet som ett stöd för 
att enkelt kunna identifiera om alla delar tas upp. För att kunna säga att en av de tre delarna tas 
upp i läromedlet togs inte hur väl läromedlet täcker en viss del i åtanke då LGR 22 är i viss 
mån öppen för tolkning. Dock redovisas i vilken mån delarna av det centrala innehållet tas upp 
och diskuteras vidare i studiens diskussionskapitel.  
 
I det andra steget analyserades innehållet i förhållande till Jacksons teori. I detta steg av 
analysen lades fokus på hur väl läromedlet var utformat i förhållande till Jacksons teori. Studien 
fokuserar på representationsdelen av Jacksons tolkande ansats och utgår ifrån de tre nivåer som 
presenteras där. Religiös tradition, gruppnivå och individnivå. Varje lärobok analyseras utifrån 
hur väl varje nivå behandlas i läromedlet. Analysen är kvalitativ och presenteras i tre 
överskrifter, en för varje nivå. Efter att läromedlen analyserats individuellt görs en jämförelse 
av de tre läromedlen med hjälp av en komparativ metod.  
 
Efter analysen av läromedlen var slutförd och skriven påbörjades diskussionen. Detta skedde i 
samråd mellan författarna. Under skrivprocessen av diskussionskapitlet och 
konklusionskapitlet var båda författarna närvarande. Bakrundskapitlet skrevs genom att 
författarna tog ansvar för vissa delar av kapitlet och tog sedan hjälp av varandra när detta 
behövdes. Slutligen redigerades den slutliga uppsatsen i samråd med handledaren innan arbetet 
lämnades in.  

6.6 Reflektion över metoden 

Metoden var välfungerande då den gav oss god översikt över läromedlen och gjorde 
forskningsfrågorna lätta att besvara. En kvalitativ innehållsanalys och en komparativ metod 
gav goda resultat när forskningsfrågorna skulle besvaras. Analysen av huruvida läromedlen 
uppfyllde kraven som ställs utifrån LGR 22:s centrala innehåll underlättades av den struktur 
som den presenterade matrisen gav och säkerställde att ett resultat med hög validitet och 
reliabilitet kunde framställas. Att göra en kvalitativ innehållsanalys fungerade också väl för att 
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besvara den andra forskningsfrågan då det är en öppen fråga som inte lämpas väl för någon typ 
av kvantitativ metod. Slutligen var en komparativ metod nödvändig för att besvara den tredje 
forskningsfrågan och även detta gav gott resultat. 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Torsten Thurén skriver i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare (2019) att alla undersökningar 
måste vara medvetna om två viktiga aspekter, reliabilitet och validitet (2019, s. 48). Reliabilitet, 
eller tillförlitlighet, handlar om att studien är korrekt utförd medan validitet handlar om 
forskaren har undersökt det som var tänkt att undersökas (Thurén, 2019, s. 49). Bryman 
beskriver också att intern reliabilitet och intern validitet handlar mycket om att författarna i en 
studie är överens om hur sak och ting ska tolkas (2018, s. 465). 
 
Författarna till denna studie är medvetna om båda aspekterna reliabilitet och validitet och vill 
därför argumentera för studiens reliabilitet och validitet. Vår studie har hög reliabilitet eftersom 
den analyserades utifrån forskningsfrågorna, LGR 22:s centrala innehållsmatris (som 
författarna har skapat inför analysen utifrån de befintliga delarna) och Jacksons tolkande ansats. 
Analysen genomfördes steg för steg. Vid analysen av varje lärobok i förhållande till LGR 22:s 
centrala innehåll och Jacksons teori fokuserade författarna på ”Ja” eller ”Nej” svar om 
läromedlen tar upp dessa delar och nivåer eller ej. Under diskussionsavsnittet kommer 
författarna diskutera studiens resultat utförligt. En studie med hög reliabilitet enligt Thurén är 
en studie där framtida forskare kan få samma resultat om studien utfördes igen (2019, s. 49). 
Dock måste framtida forskare använda sig av samma material i sin studie och fokusera på det 
som faktiskt tas upp i läromedlen det vill säga ingen tolkning görs vid presentation av om 
läromedlet tar upp en del av det centrala innehållet eller ej. 
 
Författarna till denna studie kan också argumentera för en hög validitet i studien eftersom vi 
har undersökt det som vi hade tänkt att undersöka. Interna validiteten tenderar att bli en styrka 
i kvalitativa undersökningar där forskaren studerar objektet noggrant över en längre tid 
(Bryman, 2018, s. 465). Denna studie har studerat varje lärobok noggrant, eftersom författarna 
har läst läromedlen flera gånger tills studiens resultat blev klara. Under läsningen hade 
författarna forskningsfrågorna i åtanke för att kunna besvara studiens syfte. Därför kan vi 
författarna argumenterar för studien har hög validiteten eftersom studien inte besvarats på något 
annat än forskningsfrågorna.  

6.8 Etiska riktlinjer 

I artikel God forskningssed (2017) skriver Vetenskapsrådet att forskning har en centralroll i 
samhället och det förväntas att den ska vara av hög kvalitet (2017, s. 8). Forskaren har ett ansvar 
inte bara gentemot människor och djur som medverkar i forskningen, utan också mot alla som 
kan påverkas av den och dra nytta av forskningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Det är 
viktigt att forskare är oberoende och fri från yttre påverkan. Dessutom bör forskaren inte agera 
på eget initiativ eller i intresse av specifika intressenter. Ett starkt förtroende för forskare och 
forskning är nödvändigt för att forskningen ska kunna fortsätta att utvecklas (Vetenskapsrådet, 
2017, s. 8). Denna studie har som mål att upprätthålla god forskningssed genom att följa viktiga 



 

22 
 

regler såsom att vara om forskningen, att öppet redovisa metoder och resultat samt att inte stjäla 
andras forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Studien har också hållits god ordning 
genom då dokumenterades och arkiverades noga i digitala dokument (Vetenskapsrådet, 2017, 
s. 8). Vi författare vill också påpeka att vår studie inte syftar till att kritisera författaren till 
läroböckerna, utan vår avsikt är att ge en bra översikt av de analyserades läroböckerna, vilket 
redogörs i diskussionsavsnittet. 

6.9 Arbetsfördelning 

Inledning, bakgrund, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, metod, diskussion och 
konklusion har skrivits gemensamt av Fabian Lundgren och Bell Stenberg. Under resultat och 
analys har Fabian Lundgren analyserat SOS 5 och Re: Religion 4–6 och Bell Stenberg har 
analyserat PULS Religion 4–6 Grundbok. Författarna har bidragit i lika stor kapacitet till 
samtliga avsnitt i studien. Båda författarna har varit närvarande och delaktiga vid valet av 
exempelvis artiklar för forskningsöversikten, teori och materialinsamlingen till kapitlet. Bell 
Stenberg ansvarade huvudsakligen för att skriva teoriavsnittet och Fabian Lundgren ansvarade 
huvudsakligen för att skriva forskningsöversikten.  
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7 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat från läromedlen som analyserades. Resultaten är 
uppdelad efter tre avsnitt, ett för varje lärobok som i sin tur delas in efter de tre 
forskningsfrågorna. Först behandlas den första forskningsfrågan ”Uppfyller de analyserade 
läromedlen de krav som ställs i LGR 22:s centrala innehåll för religionskunskap när det gäller 
undervisning om islam?”. Därefter behandlas den andra forskningsfrågan ”Hur framställs 
religionen islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de analyserade läromedlen?”. Den 
tredje forskningsfrågan ”Skiljer sig läromedlen åt och i så fall hur?” kommer att jämföra de tre 
analyserade läromedlen utifrån de två första forskningsfrågorna. 

7.1 Analys av SOS 5 

7.1.1 Uppfyller SOS 5 de krav som ställs i LGR 22:s centrala innehåll för 
religionskunskap när det gäller undervisning om islam? 

Här under presenteras en matris med de tre delarna av det centrala innehållet för 
religionskunskap i årskurs 4–6 som används vid analysen av läromedlen. Om läromedlet täcker 
delen sätts ett kryss i rutan längst till höger, täcker läromedlet inte delen lämnas rutan blank. 
 
Tabell 1 presenterar om innehållet i SOS 5 täcker delar i LGR 22:s centrala innehåll eller inte. 
LGR 22:s centrala innehåll SOS 5 

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendom, islam och judendom. 

X 

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser 
inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i 
berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder. 

X 

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner. X 

 
Inledningsvis kan man konstatera att SOS 5 uppfyller samtliga tre delar av det centrala 
innehållet. Det går dock att kritisera läromedlet för vissa brister och detta kommer ske i 
diskussionskapitlet. Dock går det inte att sätta några streck i matrisen då allt finns inkluderat i 
olika stor utsträckning. 
 
“Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, 
islam och judendom.” 
 
Delen ”Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendom, islam och judendom” täcks i kapitlet dedikerat till islam. Religiöst motiverade 
levnadsregler tas upp i form av de fem pelarna inom islam. Även andra regler som kommer 
från koranen tas upp. De regler som tas upp från koranen är att muslimer ska klä sig värdigt. 
Här tas framför allt vad detta innebär för kvinnor upp. Slöjan tar upp stor del av detta avsnitt. 
Även att det finns skilda meningar om vad ordet värdigt innebär diskuteras i läromedlet och att 
slöjan inte bärs av alla muslimer men att i dagens samhälle är man i regel mer konservativa än 
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vad man varit tidigare. Även vad man får äta och dricka tas upp här pratar man om förbudet 
mot att äta fläsk och dricka alkohol och introducerar ordet halal. Även bönen tas upp och 
beskrivs utförligt. Heliga platser tas upp i form av utförliga beskrivningar om varför Mecka är 
heligt för muslimer. Kapitlet inleds med mycket historia om hur islam kom till och här nämns 
Mecka flera gånger. Mecka nämns också i samband med vallfärden och får ett litet eget avsnitt. 
Medina tas kort upp det nämns att staden är helig men inte varför. Andra heliga platser som 
exempelvis Jerusalem utelämnas dock i kapitlet Islam men tas sedan upp i kapitlet 
Syskonreligionerna. Heliga rum tas upp i form av att moskéer beskrivs. Detta görs utförligt där 
man beskriver vad som sker i en moské och hur de ser ut samt vissa regler som finns i en 
moské. Även den heliga byggnaden Kaba nämns i flera kontexter men det framgår ej tydligt 
vad den är. Det beskrivs dock till viss del varför byggnaden är helig.  
 
“Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 
kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra 
religiösa urkunder.” 
 
Denna del av det centrala innehållet tas ofta upp i samband med att “Ritualer och religiöst 
motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom” tas 
upp i läromedlet. Kopplingar till centrala tankegångar sker genom beskrivningar av varför man 
gör det man gör. Svaret är ofta enkelt, det står i koranen att muslimer ska göra så. Meckas 
koppling till profeten Mohammed tas upp löpande genom hela kapitlet men är tydligast kopplad 
till avsnitt som rör vallfärden. Med undantag för klädregler och hur kvinnor och män är 
uppdelade under bönen i moskéer så tas inte centrala tankegångar kring just regler upp utan 
man konstaterar endast att det finns regler inom islam och nämner vilka som är viktigast. Dock 
tas centrala tankegångar kring de fem pelarna upp mer regelbundet och varför man ska göra 
det man gör beskrivs. Ritualer inom islam och centrala tankegångar kring dessa tas upp. De 
ritualer och högtider som tas upp är omskärelsen och giftermål. Omskärelsen beskrivs kort men 
varför det görs nämns ej. Giftermål gås dock igenom mer noggrant, bland annat varför man ska 
gifta sig tas upp och att män får gifta sig med mer än en kvinna. Efter dessa tas muslimska 
högtider upp här beskrivs varje högtid och varför man firar den. De högtider som tas upp är 
nyår, ramadan (fastan), Eid-al fitr samt Eid-al adha. Man diskuterar dock inte hur dessa beskrivs 
i Koranen. Det finns ett avsnitt om koranen som främst fokuserar på skapelseberättelsen och 
hur koranen kom till. Detta är ett löpande tema i de inledande sidorna av kapitlet Islam. Stort 
fokus läggs på vem Mohammed var och hur han grundade och senar spred islam runt om i 
mellanöstern och medelhavsområdet. 
 
“Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.” 
 
I kapitlet Islam beskrivs kort att det finns olika inriktningar inom islam men även att det finns 
olika syn på hur vissa regler bör följas. När det gäller regler är det främst frågan om slöjan. Här 
står det att det finns olika uppfattning om slöjor och om de bör bäras eller ej. Skillnaden mellan 
shia och sunni beskrivs väldigt kort men läsaren har ingen direkt förståelse för vad dessa två 
inriktningar verkligen innebär efter att ha läst avsnittet. Detta förklaras i inledningen av 
avsnittet med argumentet “Det är som vanligt svårt att beskriva en stor religion. Men vi vet att 



 

25 
 

det inom islam finns två stora riktningar” (Berlin, Colliander Celik, Eriksson, Holmqvist, Ring, 
2022, s. 199). Islam jämförs i kapitlet Syskonreligionerna med kristendomen och judendomen. 
I detta kapitel tas några likheter och några skillnader upp. Det görs dock inte i allt för djup 
detalj utan beskrivs endast ytligt, enligt författarna. Likheterna består av att Abraham är viktig 
för samtliga tre religioner, Jerusalem är en helig stad för samtliga tre religioner, att religionerna 
har endast en gud och att gud är den som skapat hela universum och allt däri samt att 
religionernas heliga skrifter har många likheter i form av berättelser som liknar varandra eller 
är de samma. Olikheterna beskrivs kortare i form av en punktlista. Här tas religionernas syn på 
Mohammed och Jesus upp, regler kring kost, deras gudstjänstlokaler, olika religiöst viktiga 
veckodagar och att de har olika heliga skrifter även om de finns vissa likheter i skrifterna. Detta 
är dock endast en kort punktlista där inga större jämförelser sker.  

7.1.2 Hur framställs islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de analyserade 
SOS 5? 

Religiös tradition 
 
SOS 5:s avsnitt om islam har störst fokus på religionen som helhet och är därför mest fokuserad 
på vad Jackson kallar ”religiös tradition”. Läromedlet introducera islam i stora drag och går 
översiktligt över olika delar av religionen. Detta görs genom att uppfylla de ovan nämnda 
delarna av det centrala innehållet. Varje del som tas upp förklaras i form av att visa vad det 
betyder för religionen i stort. Endast delar av religionen som är universella gås igenom och 
man går inte in på saker som är specifika till vissa regioner eller riktningar med undantag för 
ett kort avsnitt om shia och sunnimuslimer som kommer redovisas här nedan. Man kan därför 
säga att man presenterar islam som en religiös tradition även om man använder ordet religion 
i stället för religiös tradition.  
 
Gruppnivå 
 
På gruppnivå, det vill säga hur vissa grupper, stora som små, inom islam väljer att tolka sin 
religion har läromedlet brister, enligt författarna, men har ett litet avsnitt som kort beskriver 
skillnaden mellan riktningarna sunni och shia. Det kan dock tolkas av yngre elever som att 
detta är de enda riktningarna inom islam. Det framgår endast till viss del att detta är de två 
största riktningarna men inte helt att det finns mindre grupperingar inom islam som tror på 
andra sätt än man gör inom dessa två riktningar. Det finns mycket att önska av läromedlet här 
och att utveckla avsnittet om sunni och shia hade varit en god idé framför allt för att de bättre 
ska uppfylla delen “likheter och skillnader mellan och inom några religioner” (Skolverket, 
2022).  
 
Individnivå 
 
På individnivå har läromedlet ett avsnitt som är, enligt oss, väldigt bra för att demonstrera att 
alla individuella muslimer tror på olika sätt därför att kapitlet Islam inleds med ett avsnitt som 
heter att vara muslim. Detta är en intervju med en muslimsk flicka i 10–12 års åldern. Här 
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berättar barnet om sin syn på religionen och hur hon väljer att uttrycka sin tro. I avsnittet ställs 
sex frågor med medföljande svar. Frågorna är: 
 

• Varför är du muslim? 
• Vad är viktigast för dig i ditt sätt att tro och tänka? 
• Vad är finast i din religion? 
• Hur påverkar det ditt sätt att tro och leva? 
• Vad är det för speciellt med att vara muslim? 
• Vad svarar du om någon säger något negativt om islam? 

 
Om detta är en riktig intervju eller något författarna skrivit framgår ej. Intervjun fyller dock en 
viktig funktion och demonstrerar att islam betyder olika saker för olika individer och utövas på 
olika sätt av olika individer. 
 
Läromedlet fokuserar alltså främst på islam som en religiös tradition och ser religionen ur ett 
helhetsperspektiv. På gruppnivå finns väldigt lite information men läromedlet beskriver islam 
på individnivå och visar läsaren att det finns många olika sätt att vara muslim på. 

7.2 Analys av PULS Religion 4–6 Grundbok 

7.2.1 Uppfyller PULS Religion 4–6 Grundbok de krav som ställs i LGR 22:s centrala 
innehåll för religionskunskap när det gäller undervisning om islam? 

Här under presenteras en matris med de tre delarna av det centrala innehållet för 
religionskunskap i årskurs 4–6 som används vid analysen av läromedlen. Om läromedlet täcker 
delen sätts ett kryss i rutan längst till höger, täcker läromedlet inte delen lämnas rutan blank. 
 
Tabell 2 presenterar om innehållet i PULS Religion 4-6 Grundbok täcker delar i LGR 22:s 
centrala innehåll eller inte. 
LGR 22:s centrala innehåll PULS Religion 

4–6 Grundbok 
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum 
i kristendom, islam och judendom. 

X 

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga 
platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks 
i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder. 

X 

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner. X 

 
Tabell 2 visar att PULS Religion 4–6 Grundbok uppfyller alla tre delarna av det centrala 
innehållet. Nedanför följer en redogörelse för innehållet i islamkapitlet i förhållande till dessa 
tre delar. Resultatet kommer sedan att jämföras med två andra läroböcker och eventuella brister 
i läroböckerna kommer att diskuteras i diskussionskapitlet. 
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“Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, 
islam och judendom.” 
 
Till denna del, ”Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendom, islam och judendom.” behandlar kapitlet Islam en mängd olika saker. När det 
gäller ritualer och religiöst motiverande levnadsregler tar kapitlet upp exempelvis Koranen, de 
fem pelarna, riter och högtider samt fredagsbönen. Dessa anses vara viktiga för muslimer eller 
den som tillhör islam. Koranen är en helig text som innehåller levnadsregler för hur muslimer 
ska leva och som hävdas ha kommit direkt från Allah genom ängeln Gabriel till profeten 
Muhammed. Kapitlet ger också en kort beskrivning av att Koranen består av 114 kapitel som 
kallas suror. Sedan presenteras de fem pelarna eller fem levnadsreglerna som innefattar 
trosbekännelsen, bönen, gåvor till fattiga, fastan och vallfärden. Varje pelare beskrivs 
kortfattad med fokus på hur muslimer ska leva eller förväntas bete sig exempelvis genom att 
tro på en gud, be till en gud, hjälpa andra fattiga, fasta en månad varje år och resa till Mecka 
minst en gång i livet. Riter handlar om olika ceremonier inom islam såsom födsel, vigsel och 
begravning. Högtider inom islam är Eid al-fitr, Eid al-adha, Mawlid – profetens födelsedag, 
Ashura – sorgehögtid och Hidjra – nyår. Fredagsbönen innebär att man är ledig på fredagar 
och försöker be tillsammans på en moské. När det gäller heliga plaster och rum inom islam tar 
kapitlet upp bland annat Kaba i Mecka, Medina i Saudiarabien och moskén i staden. Vidare 
ges kapitlet också en kort beskrivning av platsernas utseende, både in- och utsidan samt vad 
man gör när man är där, mycket kort om heliga platsernas betydelse för islam. 
 
Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 
kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra 
religiösa urkunder 
 
Till denna del, ”Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga 
platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i 
Bibeln och andra religiösa urkunder.” tar kapitlet Islam upp centrala tankegångar i samband 
med de sakerna som nämndes i föregående delen. Till exempel Koranen, de fem pelarna, riter 
och högtider samt fredagsbönen. Centrala tankegångar syftar till att beskriva varför de gör som 
de gör och vad de har för gemensamma grundprinciper. Kapitlet Islam lyfter fram Muhammed 
först av allt som en förklaring till hur religionen uppkom och har vuxit fram till i dag. Sedan 
redogörs Muhammeds historia och den blir som en utgångspunkt för religionen. Vidare finns 
koppling mellan Muhammed och Koranen, de fem pelarna, riter och högtider samt 
fredagsbönen. Koranen, heliga texter handlar om att muslimerna ska leva efter Guds vilja och 
det var Muhammed som hävdade att han fick budskap direkt från Gud som skickades med en 
ängel. De fem pelarna är också Guds vilja och dessa utfördes för att muslimerna skulle leva 
rättvist och vara goda mot andra samt hålla fast vid sin tro. Riter handlar mycket om att man 
kommer i kontakt med Gud vid födsel, vigsel och begravning. Högtider anses vara en 
gemenskap för muslimerna och de firar bland annat Muhammeds födelsedag och nyår. Förutom 
detta firar muslimerna efter fastemånad (ramadan), hemkomsten efter resan till Mecka 
(vallfärden) och en högtid för sorg då muslimerna inom riktningen shia förlorade sin ledare. 
Fredagsbönen görs för att visa Gud respekt framför allt muslimska män. Det finns ytterligare 
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centrala tankegångar för muslimska symboler såsom månskäran och Fatimas hand. Månskäran 
menar Abrahamsson, Bornedal och Thurfjell (läromedlets författare) att ”det är ingen som 
säkert vet varför just månen används.” (2022, s. 69). Det finns dock en del som menar att månen 
anses vara viktig i islams kalender och när högtider ska firas exempelvis nyår (Abrahamsson 
m.fl., 2022, s. 69). 
 
Likheter och skillnader mellan och inom religioner. 
 
Till denna del, ”Likheter och skillnader mellan och inom religioner” tas kapitel Islam upp båda 
likheter och skillnader både mellan och inom religionen. I kapitlet Islam skrivs att islam har 
mycket gemensamt med kristendomen och judendomen, bland annat har de samma gud. Det 
nämns inte mer om både likheter och skillnader mellan religioner. Sedan lyfter kapitlet fram 
likheter och skillnader inom religionen och olika grupper som kallas i kapitlet för inriktningar. 
Det bildades två olika riktningar inom islam efter Muhammeds död den ena kallas sunni som 
väljer att följa Muhammeds nära vän och den andra kallas shia som väljer att följa Muhammeds 
släkting. Det finns bara en likhet mellan de två riktningarna som är att båda följer Koranen. 
Sedan beskrivs kapitlet om skillnader mellan två riktningarna. Förutom att båda två har olika 
ledare så handlar det även om vad som anses att vara viktig att göra, vilket leder till skillnader 
mellan de två riktningarna. Sunni riktningen betonar att det är upp till individen att själv följa 
Guds vilja medan shia riktningen följer ledare som förstår och förklara Koranen i nytt 
sammanhang samt att hedra Muhammeds familj anses att vara viktig inom shia riktningen. 

7.2.2 Hur framställs islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de analyserade 
PULS Religion 4–6 Grundbok? 

Religiösa tradition 
 
Kapitlet lägger Islam mycket fokus på att ge en helhetsbild av religionen. Då redogörs kapitlet 
genom att beskriva kortfattad om religionshistoria, grundtankar, troende, heliga texter, 
levnadssätt och traditioner. Beskrivningen av dessa strävar till att förklara vad islam är och vad 
muslimerna gör samt hur muslimerna lever i sin religion. Vidare strävar kapitlet till att ge en 
objektiv bild av islam. Det förekommer beskrivningar om levnadssätt i generellt sedan 
introduceras en ruta om två olika riktningar inom islam, shia och sunni vilket tyder på att 
levnadssätt ser olika ut inom religionen. 
 
Gruppnivå 
 
Vid gruppnivå lyfter kapitlet upp två olika grupper inom islam och de olika grupperna kallas i 
kapitlet för inriktningar. Den ena grupp kallas sunni och den andra gruppen kallas shia. Som 
nämndes ovan kan levnadssätt inom islam se olika ut beroende på vilken riktning muslimer 
tillhör. Exempelvis shiiter tycker det är viktig att hedra Muhammeds familj därför har de en 
högtid där de sörjer Muhammeds dotterson. Beskrivningen tar främst upp skillnader mellan de 
två riktningarna.  Över lag fokuserar inte läromedlet på grupperingar inom religionen i stor 
utsträckning. 
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Individnivå 
 
På individnivå har kapitlet Islam en sida som kallas reportage. Reportagen intervjuas två flickor 
som är 9 respektive 16 år gamla. De två är syskon och kommer ifrån Irak. I reportagen finns 
en intervju om hur flickorna utövar sin religion. De berättar om att de brukar träffa släktingar 
och vänner under högtiderna såsom Eid al-fitr och Eid al-adha. Vidare berättar de om 
fastemånaden (ramadan) som de har försökt, men har svårt att klara av, därför fastar de bara på 
förmiddagarna i stället. Under fastan ska de läsa Koranen. Båda har en dröm om att åka till 
Mecka. Intervjun är utformad som en nyhetsartikel och det framgår inte specifikt vilka frågor 
som ställs. Det finns dock bilder på de intervjuade barnen vilket tyder på att det inte är en fiktiv 
artikel. Med denna intervju ges en förståelse av att en individ kan utöva sin religion på sitt sätt 
som i det här fallet har flickorna svårt att fasta hela dagarna under ramadan och väljer att fasta 
på förmiddagarna i stället.  

7.3 Analys av Re: Religion 4–6 

7.3.1 Uppfyller Re: Religion 4–6 de krav som ställs i LGR 22:s centrala innehåll för 
religionskunskap när det gäller undervisning om islam? 

Här under presenteras en matris med de tre delarna av det centrala innehållet för 
religionskunskap i årskurs 4–6 som används vid analysen av läromedlen. Om läromedlet täcker 
delen sätts ett kryss i rutan längst till höger, täcker läromedlet inte delen lämnas rutan blank. 
 
Tabell 3 presenterar om innehållet i Re: Religion 4–6 täcker delar i LGR 22:s centrala innehåll 
eller inte. 
LGR 22:s centrala innehåll Re: Religion 4–

6 
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum 
i kristendom, islam och judendom. 

X 

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga 
platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks 
i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder. 

X 

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner. X 

 
“Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, 
islam och judendom.” 
 
“Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, 
islam och judendom” tas upp tydligt i läromedlet. Detta tas upp i kapitlet dedikerat till islam. 
Levnadsregler som tas upp är de fem pelarna inom islam och förklarar tydligt vad de innebär. 
Särskilt bönen tar stor plats i avsnittet som de fem pelarna förklaras i. Vad som är Halal (tillåtet) 
och Harma (ej tillåtet) tas upp i kapitlet Islam. Man förklarar också att dessa regler kallas för 
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sharia men går inte in på vad sharia innebär. Några exempel på vad som är bra och tillåtet samt 
vad som är otillåtet inom islam tas upp när levnadsregler tas upp. Heliga platser tas upp, här 
läggs stort fokus på Mecka som även tas upp i avsnitt kopplade till vallfärden, islam och 
Muhammeds historia. Medina tar också viss plats i avsnitten om Muhammeds liv och islams 
framväxt samt avsnittet Mecka och Medina. Ett avsnitt i kapitlet Islam fokuserar på både heliga 
platser och rum här tas också Medina kort upp samt Jerusalem. Mecka är dock den plats som 
får störst utrymme även i detta avsnitt av kapitlet Islam. När läromedlet tar upp heliga rum är 
det främst moskéer det handlar om. Detta tas upp i ett avsnitt som förklarar ytligt vad en moské 
är men nämns även i samband med att kapitlet tar upp bönen. Även Kaba nämns på vissa ställen 
runt om i kapitlet främst i de avsnitt där vallfärden och Mecka tas upp.  
 
“Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 
kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra 
religiösa urkunder.” 
 
“Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 
kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra 
religiösa urkunder” gås igenom i kapitlet Islam. Denna del av det centrala innehållet vävs 
samman med delen “Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och 
rum i kristendom, islam och judendom”. Vad som tillkommer här är avsnittet som relaterar till 
Koranen samt ett avsnitt som heter centrala tankar inom islam. I detta avsnitt förklarar 
läromedlet hur islam kretsar kring att gud är en. Det finns bara en gud och Muhammed är hans 
profet. Läromedlet påpekar även att Koranen är guds ord och att det är en exakt kopia av den 
skrift Gud har i paradiset tas upp i detta avsnitt. Alla de olika avsnitt som tagits upp i stycket 
ovan förklarar också centrala tankegångar bakom dessa. De fem pelarna tas upp genom att 
förklara varför varje pelare är viktig. Dock förklaras inte tankegångarna bakom andra regler i 
större detalj. Mecka tas upp genom hela kapitlet och man förklarar här dels genom att gå 
igenom islams uppkomst men också Muhammeds liv hur Mecka fått status som en helig stad. 
Att Medina är helig förklaras kort med att Muhammed är begravd i staden i avsnittet om 
Muhammeds liv samt ett avsnitt om heliga platser inom islam där Medina nämns med samma 
förklaring. Jerusalem tas också upp men varför staden är helig förklaras ej utan istället nämns 
att staden också är helig för judar och kristna. Moskéer gås igenom i kapitlet dock läggs inte 
fokus på centrala tankegångar kring varför detta är ett heligt rum utan istället fokuserar man på 
vad en moské är. Dock nämns Kaba med en, enligt oss, ytlig förklaring till varför byggnaden 
är helig. Utöver detta tar läromedlet upp ritualer och högtider. De ritualer som tas upp är 
namngivning, bröllop och begravningar. Dessa beskrivs översiktligt och läsaren får veta vad 
varje rit innebär dock inte varför de genomförs. Högtider som tas upp är Al hidjra (nyår), Eid 
al fitr och Eid al adha. Man förklarar under varje högtid vad det är som firas under högtiden. 
Här går läromedlet igenom vilka specifika ritualer som sker. Läromedlet förklarar också när på 
året högtiderna firas. Utöver detta går läromedlet igenom anledningen till varför högtiderna 
firas och hur ritualerna som utförs under högtiden kan kopplas till anledningen för firandet.  
 
 
 



 

31 
 

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner. 
 
“Likheter och skillnader mellan och inom några religioner” tas upp till viss del i läromedlet. 
Likheter mellan kristendom, judendom och islam tas upp sporadiskt i små exempel löpande 
genom kapitlet. Ett exempel på detta är där Jerusalem nämns som en viktig stad, här nämns då 
också att den är helig för kristendom och judendom. Olikheter inom religionen tas dock upp 
mer noggrant. Här gås sunni och shia igenom samt hur olika muslimer kan tolka islams regler 
på olika sätt. Slöjan är det exempel som nämns här. Läromedlet tar upp att det inte skrivs 
mycket om det i Koranen utan i stället att män och kvinnor ska klä sig värdigt. I kapitlet 
Religioner och livsåskådningar finns ett kort avsnitt som heter världsreligionerna hör ihop. Här 
tas begreppet syskonreligionerna upp och vissa likheter och skillnader tas upp mycket 
kortfattat. Avsnittet går inte in på några specifika skillnader och likheter utan konstaterar att 
likheter och skillnader finns mellan religionerna. 

7.3.2 Hur framställs islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de analyserade Re: 
Religion 4–6? 

Religiös tradition 
 
Läromedlet har ett stort fokus på religion som helhet och behandlar därför främst nivån religiös 
tradition. Islam tas upp som en helhet genom hela läromedlet och ses som en stor religion som 
har vissa levnadsregler, heliga platser och rum samt riter och högtider. Man går igenom islams 
tidiga historia och Muhammeds liv, Koranen samt Allah. Man tar även upp riter så som bröllop 
och begravningar samt heliga platser så som Mecka och Medina. Hela läroboken genomsyras 
av konceptet att islam är en religion och alla dessa olika delar av religionen ser lika ut för alla. 
Läsaren kommer att ha uppfattningen av att islam är en religion, inte en religiös tradition med 
olika grupperingar och individuella tolkningar med undantag för vad som framstår som små 
olikheterna mellan riktningarna shia och sunni så tror alla på samma sätt.  
 
Gruppnivå 
 
Gruppnivå är representerat i form av att shia och sunni tas upp men detta görs väldigt kort och 
läsaren får en väldigt ytlig bild av olikheterna mellan de olika riktningarna. Man talar inte heller 
om mindre riktningar inom religionen eller hur släkt och familj kan påverka individen. Man 
talar också kort om att olika kulturer och länder tror på olika sätt. Hur detta tar form får dock 
inte läsaren veta. 
 
Individnivå 
 
På individnivå skulle man kunna tolka det korta avsnittet om olika människors syn på slöjan 
som att läroboken diskuterar islam på individnivå. Dock görs detta så kortfattat att läsaren inte 
riktigt greppar hur detta kan ske på flera olika sätt inom religionen och det framgår inte att 
slöjan är ett exempel på en regel som inte alla väljer att följa.  
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7.4 Skiljer sig läromedlen åt och i så fall hur? 

7.4.1 Skiljer sig läromedlen åt i forskningsfrågan ”Uppfyller läromedlen de krav som 
ställs i LGR 22:s centrala innehåll för religionskunskap när det gäller undervisning om 
islam” och i så fall hur? 

Samtliga tre läroböcker uppfyller de delar av det centrala innehållet som specifikt fokuserar på 
islam. De uppnår dock detta på olika sätt och de uppfyller dem olika väl. SOS 5 går igenom 
olika religiöst motiverade levnadsregler så som de fem pelarna av islam samt mindre viktiga, 
så som hur man bör klä sig och vad som är tillåtet att äta och dricka. Detta är något som de 
andra läromedlen gör också och samtliga har stort fokus på de fem pelarna och går kortare in 
på andra levnadsregler. SOS 5 och Re: Religion 4–6 lägger extra fokus på hur en muslim ska 
klä sig och då läggs stort fokus på debatten kring slöjor. Vissa vill bära dem och förväntas bära 
dem medans andra inte förväntas bära dem och vill heller inte bära dem. Heliga platser tas upp 
i alla läroböcker. Mecka tar mest plats i samtliga läroböcker och tas upp löpande i olika 
sammanhang bland annat i historien bakom hur religionen uppkom och historien om 
Muhammeds liv samt i avsnitt dedikerade till heliga platser. Medina och Jerusalem tas också 
upp i samtliga läroböcker men i mycket mindre utsträckning. Jerusalem nämns endast vid 
jämförelse av islam med judendom och kristendom i SOS 5 och Re: Religion 4–6 och förklarar 
inte varför staden är helig. I PULS Religion 4–6 Grundbok nämns också Jerusalem väldigt kort 
och kommer med en förklaring till varför staden är helig.  Heliga rum tas också upp i samtliga 
läroböcker. Detta görs genom att utförligt ta upp moskéer och vad dessa är för typ av byggnad. 
Även Kaba nämns i olika kontexter i läroböckerna, främst i förhållande till vallfärden, men i 
mycket mindre utsträckning och det är otydligt varför Kaba är helig även om det kort nämns i 
läroböckerna. 
 
Centrala tankegångar tas upp i samtliga läroböcker. Detta görs i samband med att varje 
levnadsregel, helig plats eller heligt rum tas upp och därför flyter delarna “ritualer och religiöst 
motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom” och 
“centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 
kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra 
religiösa urkunder” ihop med varandra i läroböckerna. Vad som är unikt är heliga riter och 
högtider och här läggs fokus på de centrala tankegångarna. Alla läroböcker tar upp olika riter 
och högtider men det skiljer sig något då vissa läroböcker tar upp riter och högtider som de 
andra läroböckerna utelämnar. PULS Religion 4–6 Grundbok tar upp födelsen av ett barn 
medans SOS 5 och Re: Religion 4–6 i stället tar upp namngivningen av barn. Samtliga 
läroböcker tar sedan upp bröllop och begravning. Vilka högtider som tas upp skiljer sig något 
också samtliga läroböcker tar upp nyår Eid al-fitr samt Eid al-adha. PULS Religion 4–6 
Grundbok tar också upp Ashura och Mawlid. SOS 5 tar upp ramadan som en egen högtid.  

Likheter och skillnader mellan islam och andra religioner tas upp i olika utsträckning i de olika 
läromedlen. SOS 5 har ett helt kapitel dedikerat till detta där man tar upp likheter och skillnader 
mellan judendom, kristendom och islam. Re: Religion 4–6 har ett litet avsnitt som inte går in i 
någon större detalj utan konstaterar att det finns olikheter och skillnader mellan judendom 
kristendom och islam. PULS Religion 4–6 Grundbok tar upp detta i början av kapitlet islam 
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där det nämns att kristendom judendom och islam har samma gud. Läroboken går dock inte in 
på skillnader mellan religionerna. Inom religionerna tar samtliga läroböcker upp skillnaden 
mellan riktningarna sunni och shia SOS 5 och Re: Religion 4–6 gör detta, enligt oss, mycket 
ytligt och läsaren får inte någon riktig förståelse för hur de två riktningarna skiljer sig åt annat 
än deras syn på vem som ska leda religionen. I PULS Religion 4–6 Grundbok tas fler skillnader 
upp och ett större avsnitt dediceras till detta bland annat tas det upp att vissa högtider skiljer 
sig åt. 

7.4.2 Skiljer sig läromedlen åt i forskningsfrågan ” Hur framställs religionen islam i 
förhållande till Jacksons tolkande ansats teori de analyserade läromedlen?” och i så fall 
hur? 

Samtliga tre läroböcker ser främst islam som en religiös tradition. Läromedlen beskriver islam 
i stort och lägger betydligt minder energi på att gå ner på grupp och individnivå. Dock så går 
samtliga läroböcker till viss del ner på gruppnivå genom att ta upp de två riktningarna sunni 
och shia. SOS 5 och Re: Religion 4–6 gör detta mycket ytligt och det framgår inte särskilt väl 
hur detta påverkar individerna inom gruppen. PULS Religion 4–6 Grundbok går något tydligare 
igenom skillnaderna mellan de två riktningarna men inte heller här tas det upp hur detta 
påverkar individen inom gruppen.  På individnivå antar PULS Religion 4–6 Grundbok ett 
intressant perspektiv genom att låta två barn berätta hur det är att växa upp som muslim och 
hur detta påverkat dem samt hur de väljer att utöva sin religion. SOS 5 har en liknande intervju 
med en muslimsk flicka som får svara på ett antal frågor där hon berättar om sitt liv som muslim 
och hur hon väljer att utöva religionen. Re: Religion 4–6 och SOS 5 tar också upp slöjor och 
hur människors ser på dessa samt om en individ väljer att bära slöja eller inte. Läroböckerna är 
relativt lika varandra när en tolkning av dem utifrån Jacksons teori ska göras med undantag för 
hur och om man väljer att gå in på religionen på en individnivå. Detta kommer att diskuteras 
mer utförligt i diskussionskapitlet i studien. 
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8 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet av analysen i förhållande till bakgrund, tidigare forskning 
och teori. Avsnitt delas upp efter varje forskningsfråga där de tre analyserande läromedlen 
diskuteras tillsammans. Sedan ger kapitlet förslag på vidare forskning. 

8.1 Uppfyller de analyserade läromedlen de krav som ställs i LGR 22:s centrala innehåll 
för religionskunskap när det gäller undervisning om islam? 

De analyserade läroböckerna uppfyller de krav som ställs i läroplanen men de går igenom islam 
enligt oss väldigt ytligt. Varför läroböckerna väljer att inte dyka djupare i islam är en intressant 
fråga och det faktum att de inte gör detta kan, enligt oss, leda till negativa konsekvenser i 
samhället. Dessa negativa konsekvenser är något som även Lindgren-Hansen (2022, s. 232) ser 
i sin studie där hon gör kopplingar mellan religionsundervisning och västvärldens koloniala 
tendenser, något som vi går in djupare på senare i diskussionen. Endast Kaba och moskéer tas 
upp när heliga rum ska gås igenom, regler lägger väldigt stort fokus på islams fem pelare och 
(med undantag för slöjor) ger mindre information om andra levnadsregler. Heliga platser 
nämner endast Mecka, Medina och Jerusalem där endast Mecka får tillräckligt med plats för 
att ge läsaren en tydlig förståelse för varför platsen är helig. Även ritualer gås igenom mycket 
ytligt, enligt oss, och de enda ritualer som nämns är födsel, namngivning, bröllop och 
begravningar. Värt att notera är att högtider tas upp men om detta ska räknas till ritualer eller 
ej går att diskutera.  
 
Flensner (2020, s. 392) skriver att Sverige är ett sekulariserat land och att svenskar själva 
kopplar detta till tolerans och öppenhet. Men Sverige har under större delen av sin historia och 
är till viss del i dag fortfarande ett kristet protestantiskt land. Man har i Sverige en mer negativ 
syn på islam än vad man har på kristendomen (Willander, 2018, s. 13). Detta skulle kunna vara 
en anledning till att man ger läsaren en mycket ytlig bild av islam, man anser inte att islam är 
tillräckligt viktigt för att en djupdykning skulle vara nödvändig. Detta syns också i hur skolor 
väljer att fira kristna högtider under skolåret. Reimers (2020) skriver att 92 procent av 
tillfrågade skolor i hennes studie firar jul i någon form och 92 procent av de tillfrågade skolorna 
firar påsk. Dessa högtider ses dock av de tillfrågade skolorna som svenska högtider och inte 
kristna högtider (2020, s. 280). Detta kan då enligt författarna till denna studie leda till att 
ickekristna högtider ses som osvenska och bör därför ägnas mindre tid. Denna inställning ser 
författarna till denna studie som en möjlig förklaring till varför islam inte ges den plats som 
skulle vara nödvändig i svenska läroböcker. Wiseman skriver också att det funnits ett stort 
fokus på terrorism inom islam i läroböcker (2014, s. 312). Detta är dock inte fallet i de 
analyserade läroböckerna. Värt att ha i åtanke här är dock att det kan vara en god idé att ha 
konstruktiv kritik i läromedlen för att få eleverna att förstå att det finns förbättringspotential i 
alla religioner. Vad som ej får ske är att en sekularistisk kritik kommer fram där man då ser ner 
på islam på grund av att det finns vissa individer som genomför negativa religiöst motiverade 
handlingar (Löfstedt, 2020, ss. 8–9). Wiseman (2014, s. 312) visar även i sin studie att 
majoriteten av innehållet i läromedel presenterar muslimer och deras samhällen på ett plågsamt 
sätt. I de läroböckerna som han analyserade beskrivs muslimska samhällen på tre sätt:  
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• muslimers samhällen beskrivs som socialt, politiskt och ekonomiskt förtryckta;  
 
I de läroböcker som har analyserats beskrivs inte muslimska länder på detta sätt. 
Läroböckerna har en neutral ton i sin framställning av dessa typer av frågor. 
 
• religiöst och ideologiskt förtryckta; och 
 
Här framställs människor inte direkt som förtryckta. I SOS 5 och RE: Religion 4–6 
diskuteras frågan om huruvida slöjor ska bäras eller inte. Läromedlen nämner att alla inte 
vill bära slöja och gör därför inte detta. De nämner dock att vissa tvingas bära slöja och att 
klädkoder idag är mer konservativa än den var förr.  

 
• både typiska och våldsamma 
 
De analyserade läromedlen tar här upp att Muhammed tog över staden Mecka under sitt liv 
när han spred islam. PULS Religion 4–6 Grundbok går så långt som att säga att Muhammed 
besegrade sina fiender och rensade Mecka på bilder av andra gudar än Allah. Ordet rensa 
ser författarna av denna studie som ett våldsamt ordval som framställer Muhammed som 
en mycket våldsam man. Detta kan då uppfattas som att religionen spreds endast via våld 
och tvingades på människor. Vilket då kan ge bilden av att islam är en våldsam religion.  

 
Ytligheten som kan observeras i läroböckerna kan leda till att det uppstår negativa stereotyper 
då eleverna inte får en djup förståelse för andra kulturer eller religioner. Detta är något som 
Olsson (2010, s. 41) visat i sin studie där hon skriver att man i läromedel inte tar hänsyn till 
hur muslimer är som individer. Författarna av läroböckerna väljer att visa en förenklad bild av 
islam som leder till att elever som är muslimer ses som “de andra”. Detta är något som 
författarna av denna studie anser bör undvikas och av denna anledning ses läromedlens 
översiktliga karaktär som problematisk.  
 
Ytterligare en anledning till att islam får en väldigt översiktlig genomgång i läroböckerna skulle 
kunna vara det faktum att västvärlden har en tendens att se kristendom som en viktigare 
religion. Kristendom ses som universell och andra religioner får då ge vika i läromedel för att 
kristendomen ska kunna ta större plats. Detta är ett resultat av de koloniala tendenser som 
fortfarande existerar i västvärlden (Lindgren-Hansen, 2022, s. 232). Även läroplanen LGR 22 
visar tydligt att islam inte är den viktigaste av de fem världsreligionerna. I denna studie har vi 
valt att fokusera på tre delar i det centrala innehållet men om man ser över ändringarna i 
läroplanen syns det tydligt att islam inte har gets lika mycket plats som kristendomen och 
läromedlen har även, av läroplanen, getts större frihet att tolka vad som är tillräckligt jämfört 
med tidigare läroplaner. Skolverket (2022a) skriver detta i ett dokument där de går igenom 
ändringarna i läroplanerna, “det centrala innehållet är mindre omfattande och detaljerat” 
(Skolverket, 2022a, s. 23). Man skriver även i kommentarmaterialet till den nya kursplanen att 
“ordningsföljden i uppräkningen av de religioner som ska studeras kan vara en vägledning för 
läraren när det gäller tyngdpunkten i undervisningen” (Skolverket, 2022a, s. 23). Detta betyder 
alltså att islam inte bör ta lika stor plats i läromedel och undervisning som kristendomen 
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eftersom den alltid nämns efter kristendomen i det centrala innehållet. Jonsson och Månsson 
skriver om politikers och samhällets inflytande på religionskunskap och hur detta kan liknas 
med alkemi. Detta betyder att religionsvetenskap “förvandlas” till ett skolämne, 
religionskunskap, när läroplanen utformas (2021, s. 15). Instruktionerna i kommentarmaterialet 
kan därför vara ett resultat av det politiska inflytande som är närvarande när nya läroplaner tas 
fram. Men även det inflytande som samhället har på religionskunskapsämnet kan påverka 
kommentarmaterialets utformning. Lindgren-Hansen (2022) skriver att risken med att inte gå 
djupt in på vad islam är och tydligt lägga vikt på att det är den näst viktigaste religionen i svensk 
skola blir att ett “vi och dem” tänk kan uppstå vilket kan leda till att barn och vuxna får en 
felaktig bild av en religion (2022, s. 232).  
 
Otterbeck skriver att läsare kan ha svårt att tolka vilken typ av islam som framställs i ett 
läromedel (2005, s. 765). Detta är något som de analyserade läromedlens innehåll bidrar till. 
Det framgår inte om det är en specifik tolkning som ligger för grund till vad som tas upp i 
kapitlet utan allt framstår som något alla muslimer tror på och utövar. Olika tolkningar av 
religion är representerade i olika utsträckning i läroböckerna. De tolkningar som är 
representerade är shia och sunni. Här presenteras dock endast de absolut största 
skiljaktigheterna, frågan om vem som bör leda islam. I SOS 5 och Re: Religion 4–6 tar man 
även upp slöjan och de olika åsikter som finns relaterat till denna. I detta avsnitt av de båda 
läromedlen talar man om klädkod inom islam. Man väljer här att inte nämna manlig klädkod 
och inte heller att fokusera på kvinnlig klädsel generellt utan lägger fokus på slöjan. Det står i 
läromedlen att mycket lite finns skrivet om den i Koranen. Detta kan ses som ett sätt av 
författarna att ta fram slöjan som något negativt även om man också nämner att vissa kvinnor 
bär slöja frivilligt. Detta skulle kunna ses som att läromedlen innehåller sekularistisk kritik. 
Vad läromedlen har gemensamt är att de lätt kan skapa en bild av att alla inom islam tror på 
och utövar religionen näst intill identiskt med mycket små avvikelser så som hur man fastar 
och om man väljer att ha slöja eller ej.  
 
Broberg (2020) ser i sin studie att 85 Procent av de tillfrågade lärarna i hans studie använder 
läroböcker i sin undervisning (2020, s. 49). Enligt författarna av denna studie betyder detta att 
hur en religion representeras och till vilken utsträckning den gör det är av stor vikt. Genom sitt 
arbetsliv och i sina universitetsstudier har författarna av denna studie observerat hur många 
lärare baserar sin religionsundervisning helt på läroböcker i skolan. Detta tyder på att 
läroböcker har en stor inverkan på hur elever ser på vissa religioner och kulturer, och visar än 
en gång vikten av en läromedelstudie som våran. 

8.2 Hur framställs islam i förhållande till Jacksons tolkande ansats i de analyserade 
läromedlen? 

Jackson ser religioner som en helhet som är sammansatt av olika traditioner inom vissa grupper 
som i sin tur är influerade av individer inom dessa grupper. Jackson föredrar av denna anledning 
att använda ordet religiös tradition i stället för religion då ordet religion kan missuppfattas och 
göra att den som studerar religionen tror att alla tror på samma sätt (Jackson, 2009, ss. 1–2). 
Läromedlen som analyserades talar främst om religioner som en helhet, alltså ”religiösa 
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traditioner”. Dock används inte detta ord utan i stället används ordet ”religion”. I läroböckerna 
framstår det oftast som att alla tror på samma sätt med vissa undantag. Läroböckerna fokuserar 
på att översiktligt förklara stora koncept såsom de fem pelarna inom islam, koranen, moskéer, 
heliga platser (Mecka, Medina och Jerusalem) samt ritualer såsom bröllop och begravningar. 
Religiösa traditioner är alltså helheten (Jackson, 2009, s. 2) och samtliga läroböcker presenterar 
religionerna som en helhet. De går igenom de viktigaste koncepten och ger läsaren en 
övergripande blick av vad vissa nyckelkoncept inom islam innebär. Detta kan ge läsaren en 
möjlighet att till viss del ifrågasätta sin egen världsbild (Jackson, 2009, s. 2). Dock visar 
läromedlen samtidigt brister då dessa koncept gås igenom väldigt snabbt (med undantag för 
islams uppkomst och Muhammeds liv) vilket då kan leda till att läsaren inte ges möjligheten 
att ifrågasätta sin världsbild och vad Lindgren-Hansen kallar för ett “vi och dem” tänk kan 
uppstå (2022, s. 232). 
 
Jackson är också kritisk till att man kopplar specifika religioner till vissa länder eller kulturer 
(Jackson, 2009 s. 2). Det finns flera olika religioner i flera olika länder och kulturer. Det finns 
även olika riktningar av en specifik religion i ett och samma land. Samtliga tre läroböcker väljer 
att koppla riktningarna shia och sunni till specifika länder vilket kan ge läsaren en felaktig bild 
av hur läget ser ut egentligen. Att säga att majoriteten av ett lands befolkning tillhör antingen 
shia eller sunni hade varit mer lämpligt än att säga att alla invånare i ett land tillhör en viss 
riktning inom islam. Detta leder oss in på nästa nivå i Jacksons tolkande ansats: ”grupper”. 
Grupper kan komma i flera olika skepnader, det kan vara riktningar så som shia- och 
sunnimuslimer eller etniska grupper. Det kan även vara mindre grupper så som separata 
moskéer eller familjer. Läromedlen går igenom kortfattat vad shia och sunni är. De går dock 
endast igenom vad den huvudsakliga skillnaden mellan riktningarna är, deras syn på vem som 
bör leda islam. Detta gör att läsaren inte kommer att ha någon tydlig bild av vad dessa två 
riktningar faktiskt innebär då det finns många andra skillnader inom riktningarna också. 
Läromedlen går inte ner på en lägre nivå än så. Man diskuterar inte hur vissa etniska grupper 
ser på islam eller hur det kan skilja sig från moské till moské och familj till familj.  
 
Den sista nivån är individnivå. Med individnivå menar Jackson att alla individer inom en 
religion har sin egen relation till religionen. Alla muslimer har sitt eget sätt att utöva sin 
religion. De behöver inte skilja sig stort men det skiljer sig från individ till individ. Individen 
påverkas av flera faktorer men främst påverkas grupper och den religiösa traditionen av 
individer (Jackson, 2009, ss. 2–3). SOS 5 och PULS Religion 4–6 Grundbok har avsnitt med 
intervjuer. Här får barn berätta om deras religion och deras förhållande till religionen. De får 
också berätta hur de väljer att utöva sin religion. Detta ger läsaren en insikt i individers vardag 
och hur deras religion påverkar dem och hur de påverkar sin religion. Jackson skriver att 
personliga berättelser är viktiga att se och höra eftersom det ger möjligheten att bryta 
stereotyper (2009, s. 2). Re: Religion 4–6 saknar dock detta.  
 
Slutligen tar Jackson upp några didaktiska punkter och hur väl lärare ges möjlighet att använda 
läromedlet som utgångspunkt om undervisningen skulle utformas efter dessa punkter är 
intressant att diskutera.  
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Punkterna är: 
 

• an overview of key concepts from a tradition  
• a personal story (whether that be from a visitor to the school or from some other source) 
• the study of a group of some kind  
• pupils' own previous knowledge and experience (including their own experience of 

religious practice or the absence of religion from their lives). 

(Jackson, 2009, s. 3) 
 
Punkt ett fokuserar på att ge elever en överblick av religionens huvudsakliga drag. Detta gör 
läroböckerna. Som tidigare nämnt är dock bilden mycket översiktlig och saknar detalj. Av 
denna anledning måste läraren antingen själv bidra till att gå djupare in på islam eller 
komplettera med andra informationskällor. SOS 5 och PULS Religion 4–6 Grundbok kan bidra 
till den andra punkten med sina intervjuer som beskriver individuella erfarenheter av 
religionerna. Jobbar läraren med Re: Religion 4–6 kommer hen att behöva hitta en annan 
informationskälla eller använda sig av att någon som kan ge en bild av vad det innebär att vara 
muslim besöker klassen. Att studera en grupp inom religionen är svårt att göra om man endast 
vill använda sig av läroböckerna. Detta kommer att begränsa antalet grupper som går att studera 
då endast shia och sunni tas upp. Bristen på information om shia och sunni blir dock också 
problematisk då det inte går att noggrant studera riktningarna utifrån den information som ges 
i läroboken. Den sista punkten är något som läroböcker har svårt att ta upp och den är menad 
att utgå från eleverna i klassrummet. Intervjuerna i SOS 5 och PULS Religion 4–6 Grundbok 
skulle kunna vara goda utgångspunkter men det är inte rimligt att klandra läroböckerna i 
förhållande till denna punkt.   

8.3 Förslag på vidare forskning 

Förslagsvis hade en jämförelse mellan hur islam och kristendom representeras i läromedel varit 
intressant att göra då detta hade gett en ännu tydligare bild av hur islam representeras i svenska 
läromedel. Att undersöka andra religioner hade också varit intressant. Att med utgång i denna 
studie kunna undersöka själva undervisningen om islam i skolor runtom i Sverige hade också 
varit intressant. Författarna av denna studie har observerat i sitt arbetsliv och på VFU kurser 
att digitala läromedel blir allt populärare. Av denna anledning hade en studie med utgång i 
Kardemarks (2022) studie om SO-rummet som studerar representationen av islam och andra 
religioner varit intressant att göra. Denna studie skulle då kunna undersöka olika typer av 
digitala läromedel.   
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9 Konklusion 

Stora delar av svensk religionsundervisning utgår från de läroböcker som används i skolan. 
Detta betyder att de författare som skriver dessa läroböcker har ett stort ansvar och måste 
representera alla religioner som tas upp i läromedlet väl. Detta är inte helt enkelt och det är 
något som syns tydligt i de analyserade läromedlen. Den nya läroplanen har inte heller gjort 
jobbet lättare för författarna av nya läroböcker då de har minskat mängden tydliga riktlinjer i 
det central innehållet för religionskunskap. Man har även gjort det klart och tydligt att 
kristendomen ska komma först och andra religioner kommer i andra hand. Skolan ska uppfostra 
demokratiska medborgare och då är det en förutsättning att elever får god förståelse och 
kunskap om andra kulturer och religioner. Så som läromedlen är utformade just nu visar studien 
att elever får en mycket översiktlig genomgång av islam. Samtliga analyserade läroböcker i 
studien har en övergripande karaktär och ger en generaliserande bild av islam. Detta leder till 
bristande kunskap som i sin tur kan leda till en så kallad “vi och dem” syn på andra kulturer 
och religioner där man ser minoriteter som “de andra” som man ska hålla på armlängds avstånd. 
 
Studien utgår från Jacksons tolkande ansats och vi har visat att läromedlen ger en överblick av 
religionerna och kan därför anses väl utformade sett från den första av Jacksons nivåer ”religiös 
tradition”. Dock brister läromedlen på nivån i den tolkande ansatsen ”gruppnivå” då de ger 
alldeles för lite information om de grupper inom islam som de tar upp (shia och sunni). På 
”individnivå” inkluderar SOS 5 och PULS Religion 4–6 Grundbok avsnitt där individer får 
berätta om hur det är att vara muslim, vilket är positivt enligt Jacksons tolkande ansats. Här 
visar dock Re: Religion 4–6 upp stora brister då läsaren inte får se religionen ur detta perspektiv. 
 
Om man skulle använda sig av Jacksons tolkande ansats vid utformandet av kommande 
läroplaner och läromedel skulle eleverna kunna få en god förståelse för andra religioner och 
kulturer. Detta skulle antagligen leda till att eleverna skulle bli mer toleranta och att vårt 
samhälle med gott samvete skulle kunna titulera sig som ”öppet och accepterande” som ofta, 
redan i dag, kopplas till vårt samhälle, men kanske på felaktiga grunder. Man skulle kunna 
uppfostra demokratiska invånare på ett bättre sätt än vad man har möjlighet att göra idag vilket 
skulle kunna komma att leda till en bättre svensk skola. Religionsundervisningen och 
läromedlen som används där är ju, redan i dag, mycket viktiga och kommer även att vara viktiga 
för att detta ska kunna ske.  
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Bilaga 1  

Centralt innehåll i årskurs 4–6 LGR 22 
 
Religioner och andra livsåskådningar  

• Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin 
religiositet. 
 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendom, islam och judendom.  

 
• Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom 

kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och 
andra religiösa urkunder.  

 
• Några huvuddrag inom hinduism och buddhism.  

 
• Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.  

 
• Begreppen religion och livsåskådning.  

 
Religion och samhälle  

• Hur religioner framställs och representeras på olika sätt i media och i andra 
sammanhang och hur det kan påverka människors bilder av sig själva och andra.  
 

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.  
 

• Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur 
detta har förändrats över tid.  

 
Etik och livsfrågor  

• Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna 
argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om 
ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet. 
 

• Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika 
religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet 
och olika föreställningar om vad som händer efter döden. 
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Centralt innehåll i årskurs 4–6 LGR 11 
 
Religioner och andra livsåskådningar  
 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 
buddhism. 

 
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen 

och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i 
Bibeln och andra urkunder.  

 
• Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. 

 
•  Begreppen religion och livsåskådning.  

 
Religion och Samhälle 

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. 
Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och 
psalmer.  

 
• Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.  

 
Identitet och livsfrågor  

• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara 
en bra kamrat, skildras i populärkulturen.  

 
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, 

skildras i religioner och andra livsåskådningar.  
 

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil 
och grupptillhörighet. 

 
Etik 

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.  
 

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.  

 
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

 


