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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de abrahamitiska religionerna framställs i fyra 

läromedel i religionskunskap för gymnasiet, analysera likheter och skillnader mellan äldre och 

nyare läromedel samt analysera hur eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv 

tar sig uttryck i texterna.   

Mitt material bestod av fyra läroböcker i religionskunskap för gymnasiet. Som metod använde 

jag mig av diskursanalys, vilken även fungerade som en teoretisk utgångspunkt. Övriga teoretiska 

begrepp som jag använde som analysverktyg är orientalism, eurocentrism och kristocentrism. 

Analysen av läromedlen visade att framställningarna av såväl judendomen som islam 

uppvisade ett orientalistiskt/eurocentriskt och kristocentriskt synsätt. Samma förhållande rådde i 

framställningarna av kristendomen. I läromedlen betraktades kristendomen som norm, vilket 

ledde till att kristendomen beskrevs ur ett inifrånperspektiv medan judendomen och islam i stor 

utsträckning beskrevs ur ett utifrånperspektiv. Samtidigt förknippades kristendomen 

genomgående och ensidigt med västvärlden medan judendomen och islam huvudsakligen 

representerade Mellanöstern, trots att samtliga dessa religioner idag är spridda över stora delar av 

världen. 

Den tydliga uppdelningen i väst och öst resulterade i ett ”vi och de”-perspektiv där ”vi” 

utgjordes av västerländska kristna och ”de” av judar och muslimer i andra, främmande, exotiska 

delar av världen. ”De” är allt som ”vi” inte är. Detta motsatsförhållande i kombination med 

generaliseringar och ordval i texterna fick judendomen och islam att framstå som främmande och 

annorlunda, även i de fall då i synnerhet islam beskrevs ur en svensk kontext. 

De fyra läromedlen uppvisade fler likheter än skillnader, vilket innebär att kristendomen haft 

en framskjuten plats i läromedel redan innan skolreformen 2011. De nyare läromedlen uppvisade 

dock en större medvetenhet kring kristocentriska perspektiv och försökte i högre grad beskriva 

judendomen och islam ur ett inifrånperspektiv, genom att i större utsträckning använda begrepp 

som anhängare av dessa religioner själva använder istället för kristna begrepp.   

 

Nyckelord 

Religion, läromedel, diskursanalys, orientalism, eurocentrism, kristocentrism.  
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 Bakgrund 

Enligt den svenska skolans läroplan ska skolan förmedla både kunskaper och de demokratiska 

grundläggande värdena till eleverna. (Skolverket, 2011) I skolans demokratiska uppdrag ingår 

värden såsom jämställdhet, solidaritet och lika rättigheter. Något som ofta framhävs är allas lika 

värde. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011) 

står följande att läsa:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Skolverket, 

2011) 

Intressant att notera är att ovanstående värden ska förmedlas utifrån en uttalat kristen 

tradition, trots att den svenska skolan ska vara konfessionsfri.   

   Ett skolämne som ofta debatteras i media är religionskunskap. 2011 års läroplan och 

ämnesplaner för gymnasieskolan innebär en uttalad särställning för kristendom i 

religionsundervisningen. Detta har varit föremål för debatt och i vissa fall kritik i såväl media som 

bland lärare. SR International skrev om detta innan reformen genomförts i sin helhet, men 

beslutet om kursplanen i religionskunskap redan var fattat. (Lundenmark & Mohamed, 2010) I 

denna artikel framgår att Maria Weståker, som arbetar på Skolverket, är emot regeringens beslut 

om att kristendomen ska ha en uttalad särställning. Istället hade det från Skolverkets sida varit 

önskvärt att samtliga världsreligioner behandlades jämlikt. 

I samma artikel intervjuas ett par verksamma religionslärare. Den ena är positiv till beslutet 

och menar på att kristendomen i realiteten redan har en särställning och fungerar som en 

referensram när andra religioner diskuteras. Eleverna vet ofta mer om kristendom än andra 

religioner, vilket är naturligt eftersom det är den religion som är mest synlig i det svenska 

samhället, menar läraren. En annan lärare som tillfrågas, och som dessutom arbetar på samma 

skola, håller inte med om detta. Hon anser att alla religioner bör behandlas likvärdigt i 

undervisningen. Som argument för hon fram det faktum att skola och religion är åtskilda i 

Sverige, vilket betyder att religionsundervisningen, liksom all annan undervisning, ska vara 

konfessionsfri. Dessutom är dagens svenska samhälle mångkulturellt, hävdar hon.  

Detta är med andra ord en fråga som delar allmänheten, lärarkåren samt högre instanser som 

Skolverket och regeringen i två läger, och som skapar debatt kring religionsämnet. Denna debatt 

väcker frågor kring läromedlens roll i detta. Är kristendomens särställning tydlig i de läroböcker 

som många religionslärare baserar sin undervisning på? Har detta förändrats i och med de nya 

ämnesplanerna i religionskunskap? 
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Svenska läromedel i religionskunskap har varit föremål för granskning och kritik för hur olika 

religioner framställs. Kristendomen och väst tenderar att framställas i en annan dager än andra 

religioner, i synnerhet islam. Socialdepartementet skriver i en artikel (Socialdepartementet, 2012) 

om Trossamfundets diskussion kring kvaliteten läromedel i religionskunskap, och kommer där in 

på just denna problematik. En av de inbjudna sakkunniga till denna diskussion var David 

Thurfjell som forskar om bilden av religion i europeiska läroböcker på Södertörns högskola. Han 

ingår i UNESCOs uppdrag för vilka möjliga riktlinjer som kan sättas upp för hur läromedel i 

olika länder kan skriva på ett positivt sätt om såväl europeisk kristendom som arabisk islam, samt 

relationerna mellan dessa ofta polariserade motpoler. ”- Motbilden mellan kristendom och islam 

präglar läroböcker i såväl väst som öst, sa Thurfjell.” (Ibid.) Detta sker dock på olika sätt; i väst 

tenderar islam att utmålas som den våldsamma av religionerna, medan muslimska läromedel 

snarare pekar ut kolonialismen och den kristna missionen i Mellanöstern som orsaken till att 

problem uppstått i dessa områden.  

Just islam är idag ett mycket omdebatterat ämne i västvärlden, inte minst i svenska medier. 

Ämnen som diskuteras är bland annat muslimska kvinnors bruk av slöja (Eriksson, 2009), 

muslimska friskolor (Erikshed, 2013) och halalslaktat kött i svenska skolor. (Muqtar, 2011) 

Samtidigt pekar Integrationsverket i sin rapport från 2006 på att både antisemitism och 

islamofobi förekommer i stor utsträckning i det svenska samhället. Rapporten pekar på en rad 

händelser i västvärlden som resulterat i en misstro mot kanske framförallt muslimer; 

terrorattackerna den 11 september 2001 och självmordsattackerna i London den 7 juli 2005 är två 

av de exempel som anges. Genom Internet sprids propaganda och hat av såväl antisemitisk som 

islamofobisk art. (Integrationsverket, 2006:15ff) Detta är med andra ord ett reellt problem idag. 

 Skolan har, som kunnat ses ovan, ett ansvar att förmedla alla människors lika värde i sin 

undervisning. Integrationsverkets rapport visar att detta uppdrag är synnerligen viktigt just nu. 

Religionsundervisningens specifika uppdrag är bland annat att ta upp och behandla olika 

religioner och livsåskådningar som eleverna möter i samhället. Därmed finns en möjlighet att 

forma elevernas uppfattning kring det de ser i exempelvis olika medier samt få dem att ta 

ställning till islamofobi och antisemitism. Denna undersökning kommer endast att fokusera på en 

liten del i religionsundervisningen, nämligen läromedlen. 

Hur ser det egentligen ut i de svenska läromedlen? Vilken bild av judendomen och islam är det 

elever möter? Hur framställs kristendomen? Är framställningen av andra religioner influerad av 

teorier om västerlandets och kristendomens överlägsenhet? Finns ett västerländskt och kristet 

perspektiv, liknande det som nämns i läroplanen, representerat i läromedlen?  

Denna uppsats syftar med andra ord till att undersöka hur orientalistiska/eurocentriska och 

kristocentriska perspektiv framträder i framställningar av judendom, kristendom och islam i 

läromedel för gymnasiet samt huruvida dessa framställningar förändrats i samband med 

skolreformen 2011. Viktigt att notera är att de läromedel som analyseras i denna studie endast 
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utgör ett fåtal exempel och kan därför inte anses representera hela det urval av läromedel i 

religionskunskap som finns tillgängligt.  



   

 

8 

 

Litteraturöversikt 

Läromedel i religionskunskap har varit föremål för granskning och stundtals även för kritik för 

sitt innehåll. Den tidigare forskning som bedrivits kring dessa läromedel utgörs av olika typer av  

textanalyser och har bland annat intresserat sig för huruvida innehållet i läromedlen stämmer 

överens med kunskapskraven i rådande läroplan. Den läroplan man utgått ifrån har i stor 

utsträckning varit Lpo94 (läroplan för grundskolan) respektive Lpf94 (läroplan för 

gymnasieskolan). I dessa analyser har forskaren intresserat sig för värdegrundsfrågor och skolans 

demokratiska uppdrag i relation till läromedlen. Dock har detta inskränkt sig till den föregående 

läroplanen, medan det ännu inte forskats med utgångspunkt i den nya läroplanen för 

gymnasieskolan (Gy 2011).  

Det har även gjorts läromedelsanalyser som fokuserat på framställningen av enstaka religioner, 

ofta islam. Dock har inte de abrahamitiska religionerna, tillsammans och enbart, stått i fokus. Inte 

heller har det tidigare gjorts en tydlig jämförelse mellan läromedel skrivna i enlighet med Lpf 94 

och läromedel skrivna under den nya läroplanen, Lgy 11. Begreppet abrahamitiska religioner 

förklaras närmare under rubriken Teoretiska utgångspunkter.  

 

Tidigare forskning 

Det har tidigare skrivits läromedelsanalyser som syftar till att undersöka framställningen av 

olika religioner eller andra aspekter av det stoff och det innehåll som ämnet religionskunskap 

omfattar. Olov Dahlin skriver i artikeln Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? (Lindgren 

Ödén & Thalén (red), 2006:38f) om hur etniska religioner framställs i svenska läromedel. Med 

etniska religioner avses här olika typer av skriftlösa religioner, ibland även kallade naturreligioner. 

(Dahlin, 2006:38) Metoden som används i studien är diskursanalys. Läroböcker i ämnet 

religionskunskap för gymnasieskolan och grundskolans senare år, publicerade i början av 1970-

talet och fram till tidigt 2000-tal, har analyserats. (Dahlin, 2006:39)                                

   Det forskaren ämnar ta reda på är huruvida de etniska religionerna överhuvudtaget tas upp i 

läromedlen och hur mycket utrymme de då får, huruvida de framställs på ett sakligt sätt, vilka 

källor som använts, vilka termer som förekommer i texterna och vilka bakomliggande värderingar 

det finns kopplade till dessa termer, på vilket sätt bilderna framställer religionerna samt om 

texterna präglas av könsmedvetenhet. (Dahlin, 2006:39) 

   De slutsatser forskaren drar av sin undersökning är att etniska religioner får olika mycket 

utrymme i olika läromedel. I några böcker nämns de inte alls, medan de i andra böcker får såväl 

tillfredsställande utrymme som saklig framställning. I vissa fall kan dock presentationen av 
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religionerna få dem att framstå som exotiska, avskilda och annorlunda. Forskaren uttrycker även 

förvåning inför bristen på könsmedvetenhet i avsnitten om etniska religioner. (Dahlin, 2006:52f) 

 

Kjell Härenstam skriver i sin bok Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja 

kunskap (2000) om hur tibetansk buddhism beskrivs i läromedel. Han ställer frågor kring 

objektivitet, allsidighet och saklighet. Härenstam undersöker hur man ger elever en rättvis bild av 

främmande religioner. Han kommer fram till slutsatser som att läromedelsbilden förändras över 

tid, att man fokuserar på andra aspekter av religionen i nyare läromedel. Exempelvis fokuseras 

religiös praxis i mindre grad. Härenstam menar alltså att läroböcker är föränderliga och att 

kursplanen spelar in här. (s. 108) 

I en annan av sina böcker, Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap 

(1993), jämför Härenstam bilden av islam i olika läromedel som författats i enlighet med olika 

läroplaner. De slutsatser han kom fram till i sin undersökning var att flertalet läromedel 

förmedlade en bild av islam som våldsam, främmande eller exotisk. Islam som religion stod i 

motsats till västvärlden och kristendomen.  

Härenstam har även forskat om hur skolans demokratiska värden gestaltas i läromedel i 

religionskunskap, med utgångspunkt i den förra läroplanen (Lpo 94 respektive Lpf 94). I denna 

studie har fokus legat på hinduism och islam. Han menar även att religionsforskning i allt 

väsentligt handlar om: 

storheter och mängder, som den enskilde läroboksförfattaren inte rimligtvis kan förväntas ha en 

något som helst fullständig bild av. Detta gäller i synnerhet som vederbörande ska beskriva ett 

stort antal religioner och ideologier. Man kan knappast ens rimligen begära att en 

läroboksförfattare ska ha någon slags helhetsuppfattning om det nationella svenska 

forskningsläget. (Härenstam, 2006:4)  

 

Vad som skiljer min studie från tidigare forskning inom samma område är således den tydligt 

jämförande aspekten, där fokus ligger på jämförelse mellan framställningar av de abrahamitiska 

religionerna samt att läromedlen som studeras inkluderar böcker publicerade såväl innan som 

efter 2011, då den nya skollagen trädde i kraft, vilket ger en tudelat jämförande aspekt.  

Läromedel i religionskunskap har tidigare granskats i stor omfattning, även titlar som publicerats 

efter 2011, men någon jämförande studie av den art som här ska presenteras har tidigare inte 

gjorts. Härenstam (1993) har jämfört läromedel som publicerats under olika 

läroplansförordningar, men hans studie inkluderar inte den nya läroplanen från 2011.  

Tidigare forskning har även i stor utsträckning valt att fokusera på religioner och 

livsåskådningar som till utformning och innehåll är olika kristendomen, så som buddhismen och 

olika naturreligioner. Denna studie intresserar sig istället för de religioner som till utformning och 

innehåll står kristendomen närmast; islam och judendomen. Studien inkluderar således samtliga 

abrahamitiska religioner och inskränker sig inte till en jämförelse mellan exempelvis islam och 

kristendomen. Trots att islam och judendomen är kristendomens närmaste grannar kan de, sett ur 
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ett eurocentriskt och kristocentriskt perspektiv, betecknas som ”de andra”, som främmande 

religioner, som inte är som ”vi”. Intressant i sammanhanget är också att dessa två religioner i hög 

grad är representerade i det svenska samhället, med andra ord den kontext i vilken de studerade 

läromedlen kommit till. Det gör att denna studie, till skillnad från tidigare läromedelsanalyser, 

fokuserar på andrafieringen av människor som både trosmässigt och rent fysiskt är ”våra” 

grannar. 

Teoretiska utgångspunker 

Boel Englund skriver i en artikel att läromedel har inflytande i undervisningen och att dessa 

generellt sett ”fortfarande har en mycket stark ställning som riktningsgivare i undervisningen.” 

(Englund, 1999:329f) Enligt Englund (1999:328) kan ett läromedel vara i stort sett vad som helst, 

beroende på i vilket sammanhang det används. Jag kommer i min undersökning att fokusera på 

läroböcker, vilket är det jag syftar på vid användningen av begreppet läromedel. 

En annan teoretisk utgångspunkt för denna uppsats gäller läromedlens förhållande till 

styrdokument så som gällande läroplan. I sin studie pekar Juhlin Svensson (2000) på att 

läromedlet i praktiken realiserarstyrdokumentens innehåll och ska alltså ha en nära koppling till 

exempelvis läroplan och ämnesplaner. Läromedlet ska garantera att styrdokumentens mål och 

kunskapskrav är det centrala i undervisningen. Juhlin Svenssons studie bygger på tre olika 

undersökningar; intervjuer med lärare och annan skolpersonal, observationer av undervisning 

samt en enkätundersökning där lärare från ett tjugotal gymnasieskolor fått besvara frågor kring 

sina undervisningsmetoder och användning av läromedel.  

Det bör dock poängteras att det är omöjligt att på detaljnivå avgöra i vilken utsträckning lärare 

använder läromedel i sin religionsundervisning och ännu omöjligare att avgöra exakt vilka 

läromedel det i så fall rör sig om. Denna uppsats ämnar endast undersöka huruvida 

framställningar i ett urval av läromedel förändrats i och med införandet av nya styrdokument, inte 

hur den svenska religionsundervisningen ser ut i den pedagogiska praktiken.  

I denna uppsats används begreppet abrahamitiska religioner. De abrahamitiska religionerna 

utgörs av judendom, kristendom och islam. Dessa religioner har ett gemensamt ursprung och 

räknar alla Abraham som sin stamfader, därav namnet. Stora likheter kan skönjas i de tre 

religionernas tillkomsthistoria, heliga skrifter och trossatser. En annan benämning på dessa 

religioner är Abrahams barn. (Rosenblad & Rosenblad, 2003:8ff) Abrahams barn är även namnet 

på en förening grundad 1991 av Dorothea Rosenblad. Denna förening använder integrerande 

arbetssätt och fokuserar på de abrahamitiska religionernas gemensamma rötter. De pedagogiska 

verktyg som utarbetas genom föreningens arbete riktar sig till skolans alla stadier och har som 

mål att inspirera lärare i deras religionsundervisning. Utgångspunkten är att det svenska samhället 

är i kulturell förändring, vilket kräver en annorlunda och nytänkande religionsundervisning. 

Föreningen Abrahams barn håller även föreläsningar och utbildningar, och är i ökande 

utsträckning en del av utbildningen av religionslärare. (Ibid. 6)  
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Denna studie kommer även att använda följande teorier om begreppen orientalism och 

eurocentrism. Dessa båda begrepp ligger nära varandra och kommer att fungera som verktyg 

under den läromedelsanalys som denna studie syftar till. Nedan följer en redogörelse för dessa 

teorier.  

 

Orientalism 

Edward W. Said skriver i sin bok Orientalism (1978) om hur västerlandet och övriga världen 

ställs emot varandra när världen ska beskrivas. Begreppet orientalism innebär enligt honom att 

västerländska förhållanden och värderingar framställs som det normala, det överlägsna, det 

mänskliga. De andra, den övriga världen, representerar istället det avvikande, det underlägsna, det 

rent ut sagt mindre mänskliga. (Said, 1978:64f) Said skriver: ”Därtill har Orienten bidragit till 

definitionen av Europa (eller västerlandet) genom att vara dess motbild, motidé, motsatta 

personlighet och en motsatt erfarenhet.” (Ibid. 64) Orienten, eller öst, är med andra ord allt det 

som västvärlden inte är, en spegelbild mot vilken västvärlden definierar sig själv och skapar sin 

identitet. Vidare menar Said att orientalismen innebär att västvärlden ser på folken i Orienten, i 

synnerhet araberna, som historielösa och kulturlösa. Dessa människor har inte format sin kultur 

eller konst till något bestående, vilket innebär att denna kultur eller konst endast kommer till liv 

då den betraktas av europeiska ögon som något exotiskt. (Said, 1994:232)  

Detta kan tolkas som att Orientens existens i sig själv till stor del saknar värde och mening, att 

den är beroende av den västerländska kulturen. Enligt Said har historieskrivningen utgått från just 

detta; att den icke-europeiska världens historia är obefintlig eller åtminstone ointressant. Här blir 

det med andra ord tydligt att orientalism och eurocentrism ofta går hand i hand; historieböckerna 

utgår från europeiska förhållanden och menar att den icke-europeiska världen saknar såväl 

historia som kultur och litteratur. Said motsätter sig detta och hävdar bland annat att dagens 

västerländska nationer fortfarande är starkt präglade av sina forna utomeuropeiska kolonier, 

kolonier som haft stark påverkan på västerländsk historia och kultur. (Said, 1994:22, 339)  

Said har i sin senare bok Culture and Imperialism (1994) utvecklat sina teorier kring 

postkolonialism och menar där att orientalismen alltjämt lever kvar och påverkar dagens globala 

samhälle. I våra försök att förklara vår egen kultur hamnar vi fortfarande i ett läge där vi genom 

andrafiering samtidigt säger något om den kultur som är annorlunda; att den västerländska 

kulturen i sina försök att definiera sig själv samtidigt definierar det som kan betraktas som 

främmande; öst eller Orienten. (Said, 1994:70) 

Även Magnus Berg skriver om den orientaliska stereotypen som en motbild till det 

västerländska, en motbild som i populärkulturen ofta tar formen av ”brutala patriarker, kuvade 

kvinnor, en dogmatiskt och religiöst och existentiellt tillplattad islam”. (Berg i Matthis, 2005:57) 

På samma sätt har västvärlden, ”vi”, framställts som ”upplysta, utbildade, jämlika och jämställda.” 

(Matthis, 2005:11)  
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Edward W. Said har inte undgått att bli kritiserad. Invändningar har kommit från såväl 

motståndare till hans teori som från forskare som egentligen ställer sig positiva till Saids tankar. 

Kritiken går ofta ut på att Said fokuserar för mycket på kolonialmakternas föreställningar, alltså 

européernas föreställningar, och inte ser de kolonialiserades perspektiv. En annan vanlig 

invändning mot hans teorier är att han i sina publikationer homogeniserar väst på motsvarande 

sätt som han anklagar väst för att homogenisera öst. Kritikerna, exempelvis Aijaz Ahmad, menar 

att Said låter påskina att förhållandet mellan öst och väst är statiskt, har sett likadant ut i 

århundraden samt att västvärlden är oförmögen att förändra sitt, enligt Said, orientalistiska 

synsätt. Européers attityd gentemot utomeuropéer har aldrig förändrats genom historien. Det 

finns inget som kan bryta detta sakernas naturliga tillstånd, vilket innebär ett underkännande av 

västvärldens förmåga till attitydförändring och indikerar att väst aldrig kommer att kunna bryta 

gamla, historiska mönster när det gäller förhållandet till öst. (Loomba, 2006: 57f)  

Det finns dock invändningar mot denna kritik, som menar att Said snarare valt ett 

forskningsområde än förutsatt att förhållandet väst-öst är obrytbart och homogent. Han har 

enbart studerat härskarnas tekniker och har i detta fall gjort ett medvetet val att fokusera på 

européers förhållningssätt till öst eller Orienten.  Detta val innebär inte att Said anser att 

européers diskurs eller attityder står över alla andra. Vidare framhålls att ”(d)e som studerar 

härskarnas idéer och tekniker kan inte automatiskt anklagas för att vara delaktiga i dem”. 

(Loomba, 2006: 58f)  

 

 

Eurocentrism 

Stefan Jonsson skriver i sin bok Världen i vitögat om sin definition av begreppet eurocentrism som 

ett sätt att normalisera västerländska värden, där Europa befinner sig i världens centrum och 

europeiska/västerländska värderingar är överlägsna alla andra. Ett eurocentriskt perspektiv 

innebär att det västerländska ses som det normala. Samtidigt ses västerländsk kultur och kunskap 

som det överlägsna, som den modell som resten av mänskligheten strävar att efterlikna. Den 

västerländska kulturen är universell. (Jonsson, 2005:16f)  

Ett eurocentriskt synsätt har som utgångspunkt att den europeiska kulturen utvecklats utan 

inflytande utifrån. Man påstår att det finns vissa arv som är enbart europeiska, vilket inkluderar 

kristendomen. Eurocentrismen förnekar således att den europeiska kulturen påverkats av 

utomeuropeiska kulturer, men även det faktum att den europeiska kulturens framgångar vilar på 

förtryck av andra kulturer. Den västerländska civilisationen har med andra ord bara sig själv att 

tacka för sin nuvarande ställning. (Jonsson, 2005:184f)  
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Enligt Jonsson bottnar detta synsätt i en tydlig åtskillnad mellan ”vi” och ”de”, en åtskillnad 

som har sin grund i berättande. Ett exempel som tas upp är den grekiske Herodotos som i sin 

skildring av Egypten framställde de egyptiska sederna som motsatta de seder som förekom i hans 

eget hemland. Detta för att åhörarna skulle förstå berättelsen och de obekanta företeelser som 

skildrades i denna. Eftersom de egyptiska sederna beskrevs som motsatsen till det grekerna var 

vana vid blev alltså denna motsats negativ; de egyptiska sederna var dåliga och de grekiska goda. 

Detta uppstår, enligt Jonsson, oundvikligt vid en berättelse. Berättaren befinner sig i centrum och 

allt som inte är i centrum är i periferin. Porträttet av de andra blir då etnocentriskt och utgår från 

den verklighet berättaren lever i. (Jonsson, 2005:42f) 

På samma sätt berättar läromedelsförfattarna historier om de andra och skildrar det okända, 

det främmande. Dessa berättelser färgas på ett liknande sätt som ovan av berättarens verklighet, 

position och perspektiv på omvärlden. När berättaren befinner sig i en europeisk, västerländsk 

kontext tenderar detta perspektiv att bli eurocentriskt. I berättandet om och skildringen av ”de 

andra” blir detta eurocentriska perspektiv ett sätt att utöva makt över ”de andra”. (Jonsson i 

Matthis, 2005:165)  

 

Kristocentrism 

Ett annat begrepp som är aktuellt att använda sig av i religionssammanhang är kristocentrism, 

vilket innebär att andra religioner tolkas och framställs ur ett perspektiv där kristendomen är 

normen (Kamali, 2006:25) I västerländska sammanhang tenderar begreppet religion att likställas 

med kristendom. Detta skapar ett religionsbegrepp som är eurocentriskt färgat och har 

kristendomen som utgångspunkt. Andra religioner förklaras och förklarar sig själva utifrån ett 

kristet synsätt och ett västerländskt perspektiv. (Saelid Gilhus & Mikaelsson, 2003:27ff)  

 

Begreppens användning 

Idag förs en diskussion kring eurocentrism och orientalism i en betydligt större utsträckning 

än tidigare; Edward W. Saids teori har resulterat i ett ökat intresse för forskning kring dessa 

perspektiv. Detta innebär dock inte att eurocentriska och orientalistiska tankesätt försvunnit. I 

den svenska skolans läroplan kan utläsas att skolan har ett ansvar att fostra demokratiska 

medborgare, vilket bland annat innebär förespråkande av alla människors lika värde. Denna 

studie kommer att fokusera på en del av detta arbete, nämligen de läromedel som används i 

undervisningen av ett av de ämnen där frågor om intolerans, oliktänkande och 

främlingsfientlighet har en särskild tendens att väckas; religionskunskap.  

Som kunnat ses ovan ligger begreppen orientalism och eurocentrism nära varandra; bägge 

teorier handlar om att definiera ”de andra” utifrån ett västerländskt perspektiv, där Europa och 
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västvärlden anses vara normen. Därför kommer dessa begrepp användas synonymt i denna 

uppsats.  

Begreppet kristocentrism hänger nära samman med eurocentrism/orientalism, då det även här 

handlar om att göra skarp åtskillnad mellan ”oss” och ”dem” där ”vi” är normen. Denna studie 

kommer därmed att fokusera dels på möjliga eurocentriska/orientalistiska perspektiv i 

läromedlen, dels på möjliga kristocentriska perspektiv på judendom och islam.  
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur de abrahamitiska religionerna framställs i fyra läromedel 

i religionskunskap för gymnasiet, analysera likheter och skillnader mellan äldre och nyare 

läromedel samt analysera hur eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv tar sig 

uttryck i texterna.   

Frågeställningar 

De frågeställningar jag kommer att behandla i denna studie är följande: 

 På vilket sätt framträder eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv i 

framställningar av judendomen, kristendomen och islam i ett urval av läromedel 

publicerade innan skolreformen 2011, med avseende på formuleringar och 

informationsurval? 

 På vilket sätt framträder eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv i 

framställningar av judendomen, kristendomen och islam i ett urval av läromedel 

publicerade efter skolreformen 2011, med avseende på formuleringar och 

informationsurval? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de äldre och nyare läromedlen?  
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Metod 

Metod för datainsamling 

Denna studie är en läromedelsstudie med syftet att analysera framställningar av de 

abrahamitiska religionerna i ett fyra utvalda läroböcker. Därmed utgörs metoden av diskursanalys 

som är en typ av textanalys. Forskningsobjektet utgörs med andra ord av ting, läromedel, vilket 

innebär att metoder som exempelvis intervju eller enkät inte är aktuella.  

Datainsamlingsmetoden består således av att välja ut och analysera ett visst antal läromedel. 

De data som resultat- och analysdelen kommer bygga på är de kapitel i de valda läromedlen som 

specifikt behandlar judendomen, kristendomen och islam; alltså tre kapitel per läromedel.  

Urval 

Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ och jämförande diskursanalys av läromedel. 

Det huvudsakliga urvalskriteriet för de läromedel som analyseras har varit att titlarna ska vara 

kursböcker i kurserna religionskunskap A respektive religionskunskap 1, då dessa kurser är 

obligatoriska för samtliga gymnasieelever. Ett ytterligare urvalskriterium har varit att böckerna ska 

vara publicerade på olika förlag och skrivna av olika författare. Syftet med detta urvalskriterium är 

att de analyserade läromedlen ska vara så olika varandra som möjligt.  

 Av utrymmesskäl begränsas antalet läromedel i denna analys till fyra stycken; två publicerade 

innan 2011 och två publicerade senare än 2011. Ännu ett urvalskriterium har varit att de två 

böcker som är publicerade innan 2011 inte ska vara alltför gamla, i syfte att spegla en relativt 

nutida skola. Ett av läromedlen är således från 2005 och det andra från 2009, för att ändå skapa 

lite spridning i tid. Av de nyare läromedlen är det ena publicerat strax efter att reformen trädde i 

kraft 2011, medan det andra är ännu nyare och publicerades 2012. Därefter har en diskursanalys 

gjorts av de avsnitt i böckerna som tar upp de abrahamitiska religionerna.  

 

Genomförande 

Insamlingen av data har påverkats av de urvalskriterier som nämns ovan. Detta tillsammans 

med uppsatsens omfattning har begränsat materialets omfattning och resulterat i att endast fyra 

olika läroböcker analyserats, trots att det varit värdefullt att ett större antal titlar varit 

representerade.  

Datainsamlingen har med andra ord utgjorts av att fysiskt samla in läromedel efter 

ovanstående urvalskriterier för att därefter sätta sig in i texten och analysera den enligt 
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diskursanalytisk metod. Något som påverkat studien i stor utsträckning är antalet läromedel. Det 

blev tidigt tydligt att endast ett fåtal läromedel kunde analyseras. Ett ytterligare urvalskriterium 

blev då att läromedlen skulle vara skrivna av olika författare och utgivna av olika förlag. Detta 

urval gjordes för att kunna dra en del mer generella slutsatser utifrån resultaten och för att inte 

riskera att analysera snarlika texter. Dock är det viktigt att poängtera att det för denna 

undersökning inte varit betydelsefullt vilka läromedelsförfattarna är, då bakomliggande faktorer 

inte är relevant enligt diskursanalytisk teori. I genomförandet av datainsamlingen har det därför 

inte varit nödvändigt att undersöka läromedelsförfattarna.  

 

Material 

Det material som analyseras i denna studie är läromedel i ämnet religionskunskap för 

gymnasieskolan och utgörs av följande titlar: Söka svar av Malin Mattsson Flennegård och Leif 

Eriksson (2005), Religionskunskap för gymnasiet. Kurs A av Lars-Göran Alm (2009), Lika och unika av 

Olof Franck (2011) samt Relief Livsvägar. Religionskunskap för kurs 1 av Nils-Åke Tidman & Kerstin 

Wallin (2012). 

 Studien inriktar sig på att analysera böcker som hör till kurserna religionskunskap A (enligt 

den förra läroplanen, Lpf 94) samt religionskunskap 1 (enligt den nya läroplanen, Lgy 11), 

eftersom detta är den obligatoriska kurs som samtliga gymnasieelever läser. De texter som ska 

analyseras är de kapitel som specifikt tar upp judendomen, kristendomen respektive islam, och 

således fokuserar på en av dessa religioner åt gången. Detta innebär att eventuella andra texter i 

läromedlen som tar upp de abrahamitiska religionerna utelämnas.   

 

Databearbetning och analysmetod 

Diskursanalys 

I denna studie är diskursanalys en passande metod att använda, då syftet med studien är att 

undersöka hur framställningar av islam och judendomen ser ut i förhållande till framställningar av 

kristendomen. Denna metod är alltså kvalitativ, eftersom undersökningens syfte kräver en 

djupare analys och det då är lämpligast att sätta sig in i hela texten.  

Diskursanalys är såväl en vetenskaplig metod som en teori som till stor del bygger på ett 

poststrukturalistiskt synsätt, vilket gör att den inte går att tillämpa på vilka teoretiska ramar som 

helst. Diskursanalysen förutsätter att språket spelar en avgörande roll i världens sociala 

konstruktion; att vi ser verkligheten med hjälp av språket. Framställningar speglar dock inte 

verkligheten, utan skapar den och bidrar till att bevara de sociala processer som hjälper oss att 
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förstå världen och bibehålla vår uppfattning om den. På så sätt hänger språkliga framställningar 

och sociala konstruktioner samman. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:9ff)  

Det finns ingen framställning som är bättre eller mer sann än någon annan, våra uppfattningar 

om vad som är sant färgas av den sociala kontext vi befinner oss i. Vår syn på kunskap formas 

även utifrån vår historiska och kulturella bakgrund, och vår världsbild kan förändras över tid. 

Därmed kan inte den egna världsbilden betraktas som objektiv och allmängiltig sanning; den egna 

världsbilden och kunskapssynen säger snarare något om det egna sättet att kategorisera världen. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11ff) 

Läromedelstexterna i denna studie har analyserats utan att några analysfrågor eller 

analysområden bestämts och formulerats i förväg. I analysen av materialet har dock ett antal olika 

teman utkristalliserats. Dessa är:  

 Väst och öst – eurocentriska/orientalistiska perspektiv, 

 språkliga generaliseringar och exotisering, 

 jämställdhetsfrågor och kvinnosyn, 

 Abrahams barn – hänvisningar till de gemensamma rötterna, 

 ”vi och de”-perspektiv samt 

 våld och intolerans. 

Dessa teman är ett sätt att strukturera upp resultaten av diskursanalysen och utgör 

underrubriker i resultat- och analysdelen av denna studie. Konstruerandet av dessa teman har, 

som nämnts, gjorts i efterhand, vilket innebär att analysen bestått av en nära textläsning där 

texten i sig har fått tala.  

Diskursbegreppet 

Diskursanalys är en metod som används inom många olika forskningsdiscipliner och olika 

forskare menar således olika saker när de talar om diskursanalys. (Bergström & Boréus, 2012:355) 

Detta hänger ihop med att det finns olika sätt att definiera begreppet diskurs, vilket påverkar hur 

denna metod används samt vilka analysverktyg forskaren använder under analysen.  

En vanlig definition av begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.” 

(Börjesson & Palmblad, 2007:13) Bergström & Boréus (2012) skiljer mellan snäva och vida 

diskursbegrepp. Snäva diskursbegrepp förekommer oftast i lingvistiska sammanhang och 

inskränker sig till att analysera text utan att koppla det till det sammanhang i vilket texten ifråga 

befinner sig. Ett vidare diskursbegrepp menar istället att en diskurs är en praktik för 

kommunikation, vilket i sin tur även kan omfatta sådant som bilder. Dessutom omfattar 

diskursbegreppet det omgivande sammanhanget samt dess betydelse för frågor som makt. Med 

detta menas att diskurser påverkar och påverkas av sociala praktiker. Andra forskare tar 

diskursbegreppet ett steg längre och hävdar att det inte kan sägas finnas någon skillnad mellan det 

diskursiva och det icke-diskursiva; att alla typer av sociala fenomen i själva verket präglas av 

diskurser. Begreppet diskurs syftar alltså på såväl språklig som annan social praktik. (Bergström & 
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Boréus, 2012:355f) I denna studie definieras begreppet diskurs enligt denna tredje, ytterligare 

vidgade, definition.   

Diskursteori 

Det finns olika teorier kring diskursanalys och olika diskursanalytiska verktyg. Något som 

skiljer dessa olika teorier åt kan sägas vara huruvida diskursen sägs skapa verkligheten eller skapas 

av den. I denna studie fokuseras på hur den språkliga diskursen i läromedlen skapar verkligheten. 

Således omfattar diskursbegreppet såväl sociala praktiker som språkliga, men målet med studien 

är att undersöka språkliga diskurser som ingår i ett socialt sammanhang. Därmed används Laclau 

och Mouffes diskursteori som verktyg i denna uppsats, då denna teori enbart fokuserar på 

diskursen som skapande, inte som skapad av olika sociala praktiker. (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:26ff) 

Enligt diskursteorin är sociala fenomen stadda i ständig förändring och konstrueras av 

diskurser. Samtidigt menar denna teori att diskurs som begrepp omfattar såväl språk som sociala 

fenomen, vilket är den definition som används i denna studie. Både språk och samhällsstrukturer 

är dessutom flytande och ständigt föränderliga. Målet med analysen är med andra ord inte att 

klarlägga någon objektiv sanning om sociala fenomen eller att fastställa hur verkligheten ter sig, 

utan analysens uppgift är att studera hur verkligheten skapas. (Ibid. 40) 

Inom denna diskursteori förekommer begreppet nodalpunkter, som används som analysverktyg 

i denna uppsats. För att förklara detta begrepp blir ytterligare ett begrepp och analysverktyg 

relevant, nämligen element. Med element avses de delar av ett språkligt innehåll som är mångtydigt. 

Det kan exempelvis handla om mångtydiga ord vars betydelse är omstridd, som demokrati och 

frihet. (Bergström & Boréus, 2012:365f)  

En nod är ett element som innehar en särskild betydelse i ett visst sammanhang och kan 

således spela en avgörande roll i detta sammanhang. (Ibid. 367) Det kan uttryckas som att 

nodalpunkterna är själva centrum för diskursen, vilket kan fungera avgränsande för 

diskursanalysen. (Winther Jørgensen & Philips, 2000:33) 

Ovan nämns ett antal teman som kunnat skönjas efter genomförd analys av materialet. I dessa 

teman kan i sin tur skönjas vissa nodalpunkter som analysen centrerats kring. Två tecken som 

återkommer vid flera tillfällen i denna studie är ”vi” och ”de”. I de teoretiska utgångspunkterna 

ligger stort fokus på begreppen eurocentrism/orientalism och kristocentrism, begrepp där en 

uppdelning i ”vi” och ”dem” står i centrum. Därför betraktas ”vi” och ”de” som nodalpunkter i 

denna studie. Kopplat till dessa kategorier finns även tecknet ”de Andra”, vilket i likhet med ”vi” 

och ”dem” visar på en differentiering och ett andrafierande.  

Ytterligare ett analysverktyg som återfinns i Laclau och Mouffes diskursteori är ekvivalenskedjor. 

Detta innebär att vissa tecken sätts i relation till andra tecken, vilket ger tecknen betydelse och 

bildar en kedja av ekvivalens. (Bergström och Boréus, 2012:367) De två tecken som utgör 

nodalpunkter i denna studie, ”vi” och ”de”, får sin betydelse av att de utgör varandras motsatser. 
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Som kunnat ses tidigare i denna uppsats tenderar ”vi” att representera den upplysta västvärlden. 

”De Andra” beskrivs som betydligt mindre utvecklade och får representera de icke-västerländska 

delarna av världen, ofta Orienten. (Matthis, 2005:11) ”Vi” och ”de” innebär allt som oftast även 

en differentiering mellan kristendomen och övriga religioner. 

Reflektion av metod 

Denna undersökning syftar till att analysera läromedel, vilket förutsätter någon form av 

textanalytisk metod, då forskningsobjektet är ett ting. Diskursanalys förefaller vara den mest 

fördelaktiga textanalysmetoden för denna studie, eftersom denna typ av analys främst lämpar sig 

för att studera olika typer av diskurser, ofta över tid.  

Diskursanalys som metod fokuserar på hur något skildras eller hur man talar om något. Språket 

står i fokus. Detta överensstämmer väl med denna studies syfte. Begrepp som eurocentrism och 

orientalism kommer att vara en del av min analys av materialet, liksom begreppet kristocentrism. 

Det senare syftar på företeelsen att ”främmande” religioner skildras ur ett kristet perspektiv, där 

kristna värderingar och synsätt utgör normen. Diskursanalys utgör även en teori, där 

utgångspunkten är att språket skapar människors sätt att se på världen och påverkar vilka 

attityder dessa har om ämnet ifråga. Detta är något som är centralt i denna studie; att 

lärobokstexterna påverkar hur läsarna ser på världen och vilken attityd de har till religionerna 

ifråga. 

I denna undersökning är diskursanalys en fördelaktig metod att använda, då studien i fråga 

syftar till att undersöka vilken bild av de olika religionerna som framträder i de utvalda 

läromedlen, samt eventuella förändringar i synsätt över tid. Här kan såväl likheter som skillnader 

och motsättningar lyftas fram, vilket är denna studies utgångspunkt. Undersökningen ämnar 

studera eventuella diskursiva förändringar i läromedel publicerade innan respektive efter 2011. 

Däremot är det inte diskursanalysens uppgift att söka förklara orsaken bakom olika fenomen, 

vilket heller inte är syftet med denna studie. (Bergström & Boréus, 2012:410) 

En nackdel med diskursanalys som metod är att den inte säger något om de enskilda 

människorna i texten, att den inte konkretiserar dem som individer. (Bergström & Boréus, 

2012:402) Dock är det inte den enskilde individen som står i fokus i denna studie, utan snarare 

grupper av människor och kollektiva identiteter.  

Etiska aspekter 

Vid en textanalys finns inte lika många etiska aspekter att ta i beaktande som vid exempelvis 

en intervju, eftersom forskningsobjektet inte är en eller flera personer utan ett ting, i detta fall 

läromedel. Dock finns det vissa punkter som påverkar diskursanalysen.  

Traditionellt ställs ett antal krav på forskare om vetenskaplig objektivitet. Enligt 

diskursanalysen finns ingen absolut sanning tillgänglig för oss, vilket gör det svårt att rätta sig 
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efter de traditionella kraven. Istället brukar man tala om vilken roll forskningen ifråga spelar när 

det gäller maktrelationer i samhället. Detta kallas för graden av giltighet och fungerar som 

kvalitetssäkring av forskarens arbete. (Winther Jörgensen & Philips, 2000:111) 

Denna studie syftar till att synliggöra maktstrukturer i läromedlen som analyseras genom att 

studera möjliga orientalistiska/eurocentriska samt kristocentriska perspektiv i framställningar av 

de abrahamitiska religionerna. Religionsläromedel utgör en stor del av den textmängd som elever 

möter i religionsundervisningen och enligt diskursanalysen som teori påverkas våra uppfattningar 

av språket, i detta fall läromedelstexterna. Målet med denna studie är med andra ord att studera 

de diskurser som påverkar unga människors uppfattningar och på vilket sätt maktstrukturer är 

synliga i de utvalda läromedlen.  

För att en studie ska anses vetenskaplig är ett vanligt krav att den ska kunna upprepas av en 

annan forskare, som då ska komma fram till liknande resultat. När det gäller en diskursanalys 

hävdas det dock att man som forskare alltid intar en position till det som studeras, vilket i viss 

mån påverkar det resultat forskaren kommer fram till. Därför är det viktigt att forskaren dels är 

medveten om sin position dels kan redogöra för denna. (Winther Jörgensen & Philips, 2000:29)  

Min position till det jag ska undersöka präglas av min bakgrund. Som född och uppvuxen i 

västvärlden är jag en del av den del av världen varifrån makten utgår. (Loomba, 2006:27) Jag är 

även en del av den religion som fungerar som maktutövare gentemot andra delar av världen eller 

”kolonin” – kristendom. Däremot ska poängteras att det samhälle jag vuxit upp i är mindre 

påverkat av religion än övriga västvärlden.  

Det är även av stor vikt att poängtera att det analyserade materialet endast representerar ett 

litet urval av den uppsjö av läromedel som finns. De slutsatser som kunnat dras säger därmed 

ingenting om den generella framställningen av de abrahamitiska religionerna i svenska läromedel, 

utan endast ett axplock. Denna undersökning strävar inte heller efter att säga något om svensk 

religionsundervisning, då det är omöjligt att veta i vilken utsträckning samtliga lärare baserar sin 

undervisning på läromedel.  
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Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen presenteras och analyseras resultaten av diskursanalysen. De 

frågeställningar som ligger till grund för studien besvaras och utgör var sin underrubrik.   

På vilket sätt framträder eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv i 

framställningar av judendomen, kristendomen och islam i ett urval av läromedel 

publicerade innan skolreformen 2011, med avseende på formuleringar och 

informationsurval? 

Först ska de äldre läromedlen studeras. Religionskunskap för gymnasiet och Söka svar är utgivna 

2009 respektive 2005.  

Väst och öst – eurocentriska/orientalistiska perspektiv 

I såväl som Söka svar framstår islam som geografiskt avlägset. Kapitlet om islam i 

Religionskunskap för gymnasiet innehåller en karta över ”Islams utbredning idag.” (Alm, 2009:83) På 

denna karta syns endast islams utbredning i Afrika och Asien. Dock nämns det att ”Muslimska 

minoriteter finns även i många andra länder.” (Ibid.) Vilka länder det rör sig om specificeras inte.  

Även i Söka svar nämns att islam är en växande religion, men det fokuseras nästan enbart på 

muslimer i Afrika och Asien. Den enda tydliga västerländska koppling som finns utgörs av 

Sverige. Enligt författarna finns ”mer än en miljard muslimer, varav omkring 300 000 bor i 

Sverige”. (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2005:199) Muslimer i Sverige är ett återkommande 

tema i texten.  

Judendomen ges i båda läromedlen en något mer västerländsk kontext, men fokus ligger på 

judendomen i Israel. Det finns heller inga kopplingar mellan judendomen och Sverige, vilket kan 

förstärka bilden av judendomen som ett främmande element i västvärlden.  

Samtidigt beskrivs kristendomen som en nästan uteslutande västerländsk religion, dock något 

mer i Religionskunskap för gymnasiet.  De exempel på kristna gudstjänster och församlingar som 

förekommer finns i Grekland (Alm, 2009:63f) och i Sverige (Ibid. 70) Den enda gång 

kristendomen sätts i en utomeuropeisk kontext är när de ortodoxa kyrkorna behandlas, då nämns 

kyrkor i Mellanöstern under 1000-talet. (Ibid. 74) Detta visar på ett eurocentriskt perspektiv, där 

kristendomen ses som ett enbart västerländskt arv. ( Jonsson, 2005:184f) I Söka svar nämns vid ett 

tillfälle en kristen församling i Indien. (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2005:213) Dock handlar 

de flesta exemplen om kristendomen i Sverige och övriga västvärlden, exempelvis nämns inte 

kristendomens framväxt i Afrika eller Latinamerika. Trots att Sverige inte beskrivs som ett kristet 

land tar kapitlet upp kristna företeelser i en svensk kontext, kristendomen präglar det svenska 



   

 

23 

 

samhället. (Ibid.:164) Kristna i Sverige är ett begrepp som återkommer ett par gånger i texten, 

men kristna och svenskar likställs inte. Däremot nämns att svenskar i mångt och mycket påverkas 

av kristna värderingar och traditioner.  

Språkliga generaliseringar och exotisering 

Språket i såväl Religionskunskap för gymnasiet som Söka svar resulterar i generalisering av judar 

och muslimer. Uttryck som ”judarna” och ”muslimerna” förekommer, dock även ”de kristna” 

vid något tillfälle. (Alm, 2009:223) Religionskunskap för gymnasiet förmedlar en bild av islam som 

främmande och exotisk, exempelvis genom följande beskrivning av den dagliga bönen: ”En 

muslim ska be fem gånger om dagen. Detta måste ske på ett visst sätt. Man läser texter, man 

faller på knä och gör andra rörelser som visar att man underkastar sig Allah.” (Ibid. 87) Här är det 

tänkbart att läsaren får ett visst avstånd till de ospecificerade texterna och rörelserna, som inte får 

någon förklaring; det framgår inte varför bönen går till på detta sätt. Även begrepp som ”måste” 

och ”underkastar sig” kan resultera i en exotisering.  

Begreppet Gamla Testamentet används genomgående i Religionskunskap för gymnasiet, både när 

det handlar om kristendomen och om judendomen. Detta begrepp bär på en stark kristen 

laddning och innehåller dessutom en negativ klang gentemot judendomen; Gamla antyder att 

detta förbund är en del av det förflutna och inte längre aktuellt, det är istället det nya förbundet 

med Jesus som gäller.  

Den hebreiska beteckningen för dessa skrifter, Tanak, nämns och förklaras, men samtidigt 

poängterar författaren att ”(v)i använder oftast det kristna namnet på judarnas heliga skrifter – 

Gamla testamentet.” (Ibid. 53) Här finns alltså ett uttalat ”vi” och det är tydligt att detta ”vi” inte 

inkluderar judar, utan snarare är kopplat till kristendomen. Faktum är att mycket få paralleller 

dras mellan judendomen och kristendomen, trots det gemensamma ursprunget. Det tycks alltså 

viktigt att skilja på kristna och judar, på ”oss” och ”dem”. Inte heller islam kopplas till de båda 

andra abrahamitiska religionerna. Kristendomen framstår då obunden av judiska och muslimska 

kontexter, vilket bidrar till en ökad differentiering mellan dessa tre religioner. (Saelid Gilhus 

&Mikaelsson, 2003:52) 

I Söka svar används också ett annat begrepp än Tanak. De olika delarna i Tanak förklaras, men 

skriften kallas aldrig just Tanak, utan ”den hebreiska Bibeln, det som kristna kallar Gamla 

Testamentet.” (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2005.:139) Ordet Bibeln är ett kristet begrepp 

som visar på en kristen förståelsehorisont. Det finns alltså ett behov av att ”översätta” det 

hebreiska begreppet till ett centralt kristet begrepp som anses begripligt av majoriteten. 

Kristendomen är med andra ord normgivande.  
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Jämställdhetsfrågor och kvinnosyn 

Vidare innehåller kapitlet om islam i Religionskunskap för gymnasiet ett avsnitt om kvinnosyn. Här 

gör författaren en tydlig jämförelse med kvinnans situation inom kristendomen: ”Egentligen har 

vi mött samma spänning mellan ideal och verklighet i avsnittet om kristendomen och kvinnan (se 

s 77-79). I grunden är det kanske inte så stor skillnad mellan kvinnans situation i islam och 

kristendom som många kristna gärna vill tro.” (Ibid. 91) Däremot finns ingen hänvisning till 

islam i avsnittet om kvinnan inom kristendomen. Det är enbart i kapitlet om islam som det 

hänvisas till kristendomen och inte tvärtom.  

Samtidigt kopplas jämlikhet starkt med kristendomen: ”I vår tids västerländska samhälle 

accepterar kvinnan inte längre rollen som en andra klassens medborgare.” (Ibid. 77) Den kristna 

kvinnan beskrivs som bestämd och redo att ställa krav. Detta kan tolkas som att kvinnor i andra 

samhällen och inom andra religioner accepterar en lägre ställning. Överhuvudtaget hänvisas 

kvinnans ställning inom kristendomen till textställen i Gamla Testamentet och problematiseras 

inte lika mycket som i kapitlet om islam. (Ibid.) Vidare beskrivs kyrkans syn på kvinnan som 

”gammaltestamentlig”, (Ibid.) som något som Jesus protesterade emot. Med Gamla Testamentet 

avses judendomens heliga skrifter, vilket antyder att Bibelns syn på kvinnan som en lägre stående 

varelse är kopplad till judendomen snarare än kristendomen. Islam framstår som än mer 

kvinnofientlig. Aspekter som skilsmässa och bruket av slöja tas upp, medan kristendomskapitlet 

snarare fokuserar på kvinnans ställning inom kyrkan, i synnerhet avsaknaden av kvinnliga präster. 

Kvinnlig könsstympning diskuteras även i kapitlet om islam, vilket författaren betonar inte har 

något med islam specifikt att göra. (Ibid. 91) Därför är det särskilt anmärkningsvärt att detta 

endast nämns i samband med islam.  

Abrahams barn – hänvisningar till de gemensamma rötterna 

I Söka svar dras flertalet paralleller mellan de abrahamitiska religionerna i kapitlet om islam. En 

tydlig koppling finns i kapitlet om islam. Avsnittet om profeten Muhammed inleds med en 

jämförelse mellan Jesus och Muhammed. (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2005:203) I samma 

avsnitt nämns även Abraham som en profet inom islam samt stamfadern till alla muslimer. 

I likhet med avsnittet om profeten Muhammed inleds avsnittet om Koranen med en 

jämförelse. Denna gång jämförs samtliga abrahamitiska religioner: ”Koranens betydelse för 

muslimer kan närmast jämföras med den betydelse Jesus har för kristna och Tora för judar.” 

(Ibid.:206) Författarna är samtidigt noga med att betona skillnaden mellan Koranen och Nya 

testamentet; Nya testamentet betraktas inte som gudomligt och direkt återgivet av Gud vilket är 

fallet med Koranen.  

I Söka svars kapitel om judendomen är dock kopplingarna till de båda andra abrahamitiska 

religionerna betydligt svagare. I avsnittet som handlar om ondska och godhet jämförs samtliga 

abrahamitiska religioners synsätt, men det fokuseras nästan enbart på likheter; det nämns endast 
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mycket kort att det även finns skillnader. Även i avsnittet om gudsbilden tas likheter mellan de 

abrahamitiska religionerna upp. Angående skillnader nämns endast att ”de kallar Gud vid olika 

namn.” (Ibid.:145) I det följande berättas att det inom judendomen inte är ”tillåtet att avbilda 

Gud eftersom inga bilder kan göra hans ofattbara storhet rättvisa.” (Ibid.) Ett liknande 

förhållande råder inom islam, men författarna drar inga paralleller till vare sig islam eller 

kristendomen. Detta indikerar en strävan att minska avståndet mellan de abrahamitiska 

religionerna, men även att denna strävan tycks viktigare i sammanhang där islam behandlas. I 

kapitlet om islam tycks det viktigt att ofta betona kopplingen till judendomen och kristendomen 

för att begripliggöra muslimska företeelser. Innebär detta att islam är en mer svårbegriplig religion 

än kristendomen och judendomen?  

”Vi och de”-perspektiv 

En uppdelning i ”vi” och ”de” finns på flera håll i Religionskunskap för gymnasiet. I kapitlet om 

kristendomen beskrivs en önskan att världens kristna ska utgöra en sammansvetsad enhet. Det 

hävdas att: ”I det tidigare kristna Västerlandet har religiös likgiltighet brett ut sig, och sekulära 

livsåskådningar har lockat många anhängare. Därför känns det idag viktigare att betona det som 

förenar alla kristna att slå vakt om nedärvda skillnader.” (Alm, 2009:79) Ett enat ”vi” är alltså 

odelat positivt. En tydlig enhet möjliggör nämligen en tydlig kategorisering i ”vi” och ”de”. För 

att upprätthålla denna kategorisering krävs även att ”de” är enhetliga. I Söka svar beskrivs den 

muslimska sharialagen som en enhetlig lag, trots att denna lag skiftar betydligt mellan olika 

muslimska länder och att det därmed är mer fördelaktigt att tala om flera sharialagar. För att 

bättre få grepp om ”de Andra” krävs med andra ord någon form av förenklande generalisering, 

så att kategorierna ”vi” och ”de” blir så tydliga som möjligt.   

Våld och intolerans 

I Religionskunskap för gymnasiet tas nynazism i västvärlden upp som ett problem som präglar 

dagens samhälle. Här finns en tydlig skillnad mot kapitlet om islam, då författaren inte nämner 

något om islamofobi och västvärldens misstro mot muslimer. Faktum är att terrorattackerna den 

11 september 2001 och dess efterverkningar för världens muslimer inte nämns överhuvudtaget, 

varken i Religionskunskap för gymnasiet eller Söka svar. Däremot beskrivs i Religionskunskap för 

gymnasiet islams tidiga historia som våldsam; bland annat står följande att läsa om islams 

utbredning: ”Islam enade araberna till ett folk, och deras ledare hade stora maktambitioner.” 

(Ibid. 83) Detta ger bilden av att islam spreds över Mellanöstern främst genom våld, medan 

exempelvis expansionen genom handelsförbindelser inte nämns.  

Även Gud beskrivs som mer våldsam inom islam än inom judendomen och kristendomen; det 

betonas att Allah fungerar som domare. I kapitlet om kristendomen beskrivs Gud som ensidigt 
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god och kärleksfull, och författaren betonar att: ”Det är denna sida hos Gud som kristendomen 

betonar mer än någon annan av de religioner som vilar på Gamla Testamentets grund.” (Ibid. 69) 

När det gäller våld i religionens namn beskrivs dock kristendomen betydligt mer våldsam än 

både judendomen och islam. Ett helt avsnitt tillägnas kristendomen och våld, och såväl historiska 

som nutida våldsyttringar tas upp. Däremot beskrivs såväl judendomen och islam i politiska 

sammanhang, något som inte gäller kristendomen. Exempelvis fokuseras det mycket på 

sionismen i kapitlet om judendomen och det islams politiska påverkan i några muslimska länder i 

kapitlet om islam. Detta är helt i linje med den kristna tradition som berättar om en åtskillnad 

mellan religion och politik. (Saelid Gilhus &Mikaelsson, 2003:54) Med religion åsyftas här den 

normgivande kristendomen, som således tendererar att studeras avskild från maktaspekter, vilket 

blir tydligt i såväl Religionskunskap för gymnasiet som Söka svar. (Ibid. 85) 

I Söka svar ägnas stort utrymme åt fördomar om islam. Västvärldens, i synnerhet många 

svenskars, syn på islam problematiseras och diskuteras. Däremot nämns inget om nutida 

antisemitism eller nynazistiska grupperingar i västvärlden. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett ”vi och de”-perspektiv kan skönjas i ovan nämnda 

läromedel. Såväl judendomen som islam skildras som främmande religionerna som är avlägsna 

”oss”, de kristna, såväl trosmässigt som geografiskt. Muslimska och judiska traditioner och 

ritualer beskrivs på ett sätt som får dem att framstå som exotiska och märkliga. Samtidigt 

representerar kristendomen västvärlden och likställs ofta med ett ”vi”.  

Relativt stort utrymme ges åt temat islam i Sverige. I övrigt beskrivs islam som en religion 

utanför västvärlden. Judendomen beskrivs inte i en svensk kontext.  

Språket i läromedlen bidrar till en generaliserande bild av samtliga abrahamitiska religioner, i 

synnerhet judendomen och islam. ”Muslimerna” och ”judarna” framstår vid flera tillfällen som en 

homogen folkgrupp som tror och handlar likadant och i lika hög grad. Andra språkliga val visar 

på ett kristocentriskt perspektiv; exempelvis bruket av uttrycken Gamla Testamentet och den 

hebreiska Bibeln framför den hebreiska benämningen på judendomens heliga skriftsamling, 

Tanak.  

Kristendomen framstår, som nämnts, som en snart sagt enbart västerländsk religion. Jämlikhet 

och kvinnors frigörelse är teman som kopplas starkt till kristendomen och västvärlden, vilket får 

till följd att kvinnor i andra religioner och delar av världen framstår som mindre medvetna om 

sina rättigheter och mindre jämställda. Kristendomen beskrivs dock som en våldsam religion i 

större utsträckning än islam och judendom, även om Gud beskrivs som mer intolerant och 

våldsam inom islam. Däremot behandlas inte kristendomen i samband med politik, vilket är fallet 

i såväl kapitlet om judendomen som i kapitlet om islam. Detta kan ses som en del av en lång 

tradition av åtskillnad av religion och politik. Religionsbegreppet tycks i detta fall enbart omfatta 

kristendomen.  
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I kapitlet om islam förekommer talrika och tydliga jämförelser mellan de abrahamitiska 

religionerna, något som inte är fallet i de kapitel som behandlar judendomen och kristendomen. I 

de senare kapitlen är dylika jämförelser och paralleller betydligt färre och svagare. Detta kan 

tolkas som att islam som religion är i större behov av att förklaras och sättas i ett sammanhang 

där de övriga abrahamitiska religionerna figurerar.  

 

På vilket sätt framträder eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv i 

framställningar av judendomen, kristendomen och islam i ett urval av läromedel 

publicerade efter skolreformen 2011, med avseende på formuleringar och 

informationsurval? 

De båda nyare läromedlen, Lika och unika och Relief livsvägar, är utgivna 2011 respektive 2012. 

Relief livsvägar är en reviderad version av den upplaga som publicerades 2008. 

Väst och öst – eurocentriska/orientalistiska perspektiv  

I båda dessa läromedel beskrivs såväl judendomen som islam som geografiskt avlägsna väst, 

med några få undantag. I inledningen till kapitlet om islam i Lika och unika finns en karta över 

judendomens utbredning i världen. Den låter förstå att ett ”stort antal judar lever i Israel och 

USA” samt att människor som bekänner sig till den judiska tron finns i ”alla delar av världen”. 

(Franck, 2011:223) Anmärkningsvärt här är att islam, som är en snabbt växande religion, nästan 

uteslutande beskrivs som en religion utanför västvärlden. Den karta som återfinns i början av 

kapitlet om islam visar att ”Majoriteten av världens muslimer lever i länder i norra Afrika, 

Mellanöstern och delar av Asien.” (Ibid.:277)  

Samtidigt framstår judendomen, som har betydligt färre anhängare och mindre spridning än 

islam, som den mer globala religionen. Förutom kartan över dess utbredning framställs dock 

judendomen enbart i en icke-västerländsk kontext. Den information som ges om judiskt 

samhällsliv behandlar uteslutande de judar som är bosatta i Israel. Trots att en stor andel av 

världens judiska befolkning lever i västvärlden, nämns inget om judendomen i exempelvis USA. 

Judendomen i Sverige får relativt lite utrymme i boken, och behandlar nästan uteslutande 

historiska företeelser så som judisk invandring till Sverige under 1700-talet och under det andra 

världskriget. Om dagens judiska invånare i Sverige får läsaren endast information om antal, i vilka 

svenska städer judiska församlingar finns samt att det bland svenska judar går att ”urskilja 

varierande förhållningssätt när det gäller tro och religiös övertygelse.” (Ibid. 244)  

Temat islam i Sverige får mycket utrymme i boken, bland annat genom en intervju med en 

svensk imam. Han ger sin syn på hur det är att leva som muslim i Sverige och vad han anser att 

svenska skolelever bör lära sig om islam. Exempelvis menar han att han ofta sett den svenska 

skolan måla upp en negativ bild av islam. (Ibid.:282) Förutom detta nämns islam i väst endast när 
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förbudet att bära slöja i skolor i Frankrike tas upp. (Ibid. 289) Den enda gång islam nämns i en 

europeisk kontext utanför Sverige är med andra ord i samband med den kontroversiella 

slöjdebatten, vilket kan bidra till att västerländsk islam uppfattas som problematisk och att 

muslimska traditioner inte passar in i det västerländska samhället. 

 I Relief livsvägar förknippas däremot islam nästan uteslutande med Mellanöstern. Det enda 

undantaget är tre intervjuer med svenska muslimer. Förutom detta finns ingen information om 

islam i Sverige eller i väst. Även judendomen framstår som en utomeuropeisk religion. Ett relativt 

kort avsnitt ägnas åt judendomen i världen, där begrepp som diasporan får en kortfattad 

förklaring. (Tidman & Wallin, 2012:41) Judar i Sverige nämns på ett fåtal ställen, bland annat får 

läsaren veta att: ”Omkring 25 000 svenskar har judisk bakgrund.” (Ibid. 35) 

I båda läromedlen beskrivs kristendomen som en global religion som har spridning över hela 

världen. I Lika och unika finns en karta över kristendomens utbredning. Bildtexten till denna 

lyder: ”Kristendomen är till antalet troende den största av världsreligionerna. Det finns stora 

grupper av kristna över hela världen.” (Franck, 2011.:249) I Relief livsvägar nämns att ”Sydamerika 

är den världsdel som har störst andel kristna invånare i vår tid.” (Tidman & Wallin, 2012:70) Båda 

läromedlen lägger dock särskild vikt vid kristendomen i Sverige och kristna i Sverige får 

överlägset mest utrymme. I Relief livsvägar blir kopplingen mellan Sverige och kristendom särskilt 

tydlig genom den tidslinje som finns i början av kapitlet. Denna innehåller en ungefärlig tidpunkt 

då kristendomen kom till Sverige. (Ibid. 47) I kapitlet om judendomen (Ibid. 22f) och kapitlet om 

islam (Ibid. 86f) finns också tidslinjer, men i dessa står det inte utmärkt när de första judarna 

respektive muslimerna kom till Sverige.  

Språkliga generaliseringar och exotisering 

Kapitlet om judendomen i Relief livsvägar innehåller ett antal exempel på exotisering. Bland 

annat beskrivs matregler inom judendomen genom att tillåten och otillåten mat radas upp utan 

vidare förklaringar. Det saknas en förklarande bakgrund till exempelvis det faktum att ”Mjölk och 

köttmat får inte blandas eller ens tillagas i samma grytor.” (Ibid.:36) Genom att låta dylika 

företeelser stå utan förklaring bidrar detta till bilden av judendomen som mystisk och mycket 

annorlunda. På ett par ställen i texten förekommer generaliserande beskrivningar som: ”Inom 

judendomen är det viktigt med religion i vardagen.” (Ibid. 35) Detta ger lätt intrycket att alla judar 

dagligen värderar religionen högt, vilket inte stämmer. I övrigt undviks det generaliserande 

begreppet ”judarna”, vilket även gäller för kapitlet om islam. Där är författarna istället noga med 

att betona att det finns ”många islamer”, precis som det finns olika typer av kristendom. (Ibid. 

119) 

I båda läromedlen benämns judendomens heliga skriftsamling Tanak, vilket är judarnas eget 

namn på skrifterna. Detta indikerar en viss medvetenhet om kristocentriska perspektiv och visar 

på en strävan att förklara judiska företeelser ur ett inifrånperspektiv istället för genom kristna 

begrepp 
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Jämställdhetsfrågor och kvinnosyn 

I Lika och unika tas kvinnans ställning inom islam upp. I samband med detta diskuteras 

exempelvis synen på skilsmässa och könsroller. (Franck, 2011:289) Det faktum att kvinnor och 

män har olika roller enligt vissa traditioner inom judendomen och kristendomen tas dock inte 

upp. Detta ger intrycket att det särskilt är inom islam som det behövs en jämställdhetsdebatt och 

att kvinnor är särskilt marginaliserade inom islam. 

I Relief livsvägar fokuserar ett helt avsnitt i kapitlet om islam på könsroller. Här diskuteras 

kvinnosyn inom islam och bland annat nämns bruket av slöja. Genomgående används begreppet 

huvudduk, även om det arabiska ordet hidjab nämns och översätts. (Tidman & Wallin, 2012:112f) 

Att på detta sätt inte använda muslimers egna ord på det som diskuteras visar på ett 

utifrånperspektiv. När det gäller kristendomen och judendomen tas kvinnosyn knappt upp alls. 

Det nämns att kvinnor inte får bli präster inom alla kyrkor (Ibid. 81) och att kvinnorna i en del 

synagogor får sitta avskilda från männen. (Ibid. 37) Det är med andra ord enbart i kapitlet om 

islam som det anses nödvändigt att ägna ett eget avsnitt åt könsroller. Detta kan antyda att islam 

är annorlunda och har en mer problematisk kvinnosyn än de båda andra abrahamitiska 

religionerna, eller att det anses av större vikt att förklara könsroller inom islam på grund av 

fördomar i västvärlden.  

Abrahams barn – hänvisningar till de gemensamma rötterna 

I Lika och unika lyfts de abrahamitiska religionernas gemensamma rötter upp och relationen 

mellan de tre religionerna diskuteras. Centrala gestalter som är gemensamma för samtliga dessa 

religioner tas upp. (Ibid. 279) Den absoluta majoriteten av sådana jämförelser mellan de 

abrahamitiska religionerna sker dock i samband med islam, när företeelser inom islam ska 

förklaras. I kapitlet om judendomen dras betydligt färre paralleller till de andra abrahamitiska 

religionerna, och i kapitlet om kristendomen uteblir sådana jämförelser nästan helt. Judendomen 

nämns i samband med att Nya Testamentet diskuteras. (Ibid. 254) Kristendomen framstår då 

som oberoende av judendomen och islam, vilket resulterar i att kristendomen blir avskild från 

dessa religioner. (Saelid Gilhus &Mikaelsson, 2003:52) Detta kan tolkas som att begrepp och 

företeelser inom islam är främmande och annorlunda till den grad att de måste jämföras med i 

första hand kristendomen för att kunna förstås, medan judendomen och kristendomen i sig själva 

är mer begripliga och framstår som självklara.  

Även i Relief livsvägar dras ytterst få paralleller mellan de abrahamitiska religionerna i det kapitel 

som handlar om judendomen. De likheter som nämns inskränker sig till det faktum att ”Abraham 

är en viktig person även för kristna och muslimer. Därför kallas judendomen, kristendomen och 

islam gemensamt för abrahamitiska religioner.” (Tidman & Wallin, 2012:28) 
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”Vi och de” - perspektiv 

Ett visst ”vi och de”-perspektiv är synligt i kapitlet om judendomen. Beskrivningen av judiska 

levnadsregler fokuserar generellt på olikheter mellan judisk kultur och ”vanlig” svensk kultur, 

vilket främst visar sig i avsnittet om matregler samt avsnittet om högtider. I avsnittet om högtider 

dras inga paralleller till kristna traditioner, exempelvis att den judiska sabbaten har en ungefärlig 

motsvarighet i den kristna traditionen. (Ibid. 35f) 

Våld och intolerans 

Islamofobi nämns inte explicit i Relief livsvägar, men företeelsen antyds i texten. I samband med 

terrorattackerna den 11 september 2001 problematiseras fördomar kring islams våldsamma sidor. 

(Ibid. 117f) Dagens västerländska syn på judendomen tas däremot inte upp överhuvudtaget. 

Förintelsen och andra förföljelser av judar ges snarare ett dåtida perspektiv, och antyds därmed 

vara något som inte påverkar dagens judendom i någon större utsträckning. (Ibid. 42) 

Det finns ett visst fokus på krig och väpnade konflikter i kapitlet om islam. Det nämns väldigt 

kort att många muslimer inte stödjer exempelvis terrorattentaten i USA 11 september 2001. Dock 

står det även att: ”Terrorhandlingar är ibland uttryck för den vanmakt som många unga 

människor i fattiga muslimska länder känner inför de växande klyftorna mellan den rika världen i 

väst och människor i deras egna länder.” (Ibid.:117) Detta kan tolkas som att en stor andel av 

muslimerna i fattiga länder har relativt lätt att ta till våld. I själva verket är det en mycket liten del 

av världens totala muslimska befolkning som begår dylika handlingar, eftersom det enligt en klar 

majoritet av världens muslimer tar avstånd från allt dödande. 

Samtidigt problematiseras bilden av islam som en särskilt våldsförespråkande religion. Som 

exempel nämns de kristna korstågen och dagens kristna abortmotståndare i USA. (Ibid. 118) Vid 

en analys av kapitlet om kristendom blir det dock tydligt att det där inte nämns någonting om 

korstågen eller abortmotståndarna. Det är nästan enbart i samband med islam som 

kristendomens våldsamma sidor tas upp, och då mycket kortfattat. Möjliga anledningar bakom 

exempelvis terrordåden 11 september 2001 gås igenom relativt noggrant, och det återfinns en 

detaljerad analys av vilka typer av personer som kan tänkas bli islamistiska självmordsbombare 

och varför. (Ibid. 118) Däremot finns ingen information om bakgrunden till korstågen eller andra 

våldsdåd som kristna utfört i Guds namn.  Det enda som nämns om kristna våldshandlingar är i 

samband med mission: ”Tyvärr har kristen mission ofta kommit tillsammans med västerländska 

erövrare och kolonisatörer. Detta har gett missionen dåligt rykte.” (Ibid.70) Mission beskrivs 

dock överlag i positiva termer, exempelvis som en hjälp till asiatiska och afrikanska länder.   

Även i kapitlet om judendomen tas krig och konflikter upp, i detta fall i samband med Israel-

Palestinakonflikten. (Ibid. 43) Författarna beskriver båda sidor i konflikten, men undviker att 

nämna att palestinierna främst utgörs av muslimer. I och med användningen av uttrycket 

”araberna” kan detta tyckas vara underförstått, men israelerna ges en religiös aspekt genom att 



   

 

31 

 

författarna talar om ”en judisk och en arabisk del.” (Ibid.) Det enda tillfälle då religiositet på den 

palestinska sidan nämns är i meningen: ”Fundamentalistiska religiösa grupper på båda sidor är 

små men har stort inflytande över politiken, och många kan inte tänka sig en palestinsk och en 

judisk stat vid sidan av varandra.” (Ibid.)På så sätt förknippas den israeliska sidan med religiös 

tillhörighet och religiösa motiv i högre grad än den palestinska sidan. Inga religiösa motiv 

tillskrivs den palestinska sidan. Detta gör att konflikten utmålas som religiöst färgad enbart från 

en sida, vilket kan få till följd att judar framstår som mer benägna att ta till våld i religionens 

namn, medan islam inte nämns i samband med denna konflikt. Samtidigt finns i kapitlet om islam 

en diskussion kring islam och våld där det poängteras att islam inte förespråkar våld i religionens 

namn. Ett liknande resonemang saknas kring judendomen och våld.  

I Lika och unika framställs inte judendomen som en särskilt våldsam eller krigsbenägen 

religion. Israel-Palestinakonflikten får ingen närmare förklaring eller analys. Den lilla inblick som 

ges i bakgrunden ges ur israelernas synvinkel, medan ingen information ges kring palestiniernas 

belägenhet och syn på saken. Därmed kan framställningen bidra till misstro mot muslimer, som 

är en del av konflikten utan synbar anledning. (Franck, 2011:227ff) 

Till skillnad från de äldre läromedlen diskuteras i Lika och unika kristendomens roll i det nutida 

samhället och politiska sammanhang i västvärlden. Exempelvis ställs frågan hur kristendomen 

påverkade demokratiseringen av Polen. (Ibid. 267ff) Detta visar ett avståndstagande från den 

kristna tradition som säger att religion, underförstått kristendom, och politik ska hållas åtskilda. 

(Saelid Gilhus & Mikaelsson, 2003:54) Judendomen och islam diskuteras inte i samband med 

politik i samma utsträckning. I kapitlet om judendomen nämns kortfattat sionismen och 

grundandet av staten Israel. (Franck, 2011:235f) I kapitlet om islam diskuteras sharialagarnas roll i 

traditionella muslimska samhällen och sekulära samhällen. (Ibid. 290) Kristendomen diskuteras 

med andra ord på ett mer uttömmande sätt i detta sammanhang, medan judendomen och islam 

kopplas till specifika företeelser. Judendomen i politiska sammanhang beskrivs dessutom endast i 

termer av dåtid, medan islam och kristendomen ter sig mer framåtblickande.  

Sammanfattning 

I ovanstående läromedel kan ett visst ”vi och de”-perspektiv skönjas; kristendomen 

förknippas starkt med västvärlden och Sverige, medan judendomen och islam i stor utsträckning 

framställs i en icke-västerländsk kontext. Dock skildras judendomen och i synnerhet islam i en 

svensk kontext. I kapitlet om islam diskuteras islams plats i det svenska samhället och teman som 

fördomar om muslimer tas upp. Detsamma gäller inte för judendomen, där fokus tenderar att 

ligga på historiska skeenden, främst den judiska invandringen under andra världskriget. Av de 

abrahamitiska religionerna är det dock kristendomen som ges den starkaste kopplingen till svensk 

historia, kultur och samhälle.  

Kristendomen beskrivs även som en global religion, spridd över hela världen, vilket resulterar i 

att den framstår som en världsreligion i större utsträckning än judendomen och islam. 
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I kapitlen om judendomen och islam finns exempel på beskrivningar som bidrar till 

exotisering, såsom en skildring av de traditionella, judiska matreglerna, där ingen närmare 

förklaring ges. På några ställen i texten förekommer även språkliga uttryck som bidrar till en 

generaliserande bild, exempelvis: ”Inom judendomen är det viktigt med religion i vardagen.” 

(Tidman & Wallin, 2012:35) Däremot undviks uttryck som ”judarna” eller ”muslimerna”.  

Andra språkliga val visar på en viss medvetenhet om kristocentrism. Det tydligaste exemplet 

på detta är bruket Tanak på judendomens heliga skrifter istället för Gamla Testamentet eller den 

hebreiska Bibeln.  

Könsroller och jämställdhet är teman som nästan enbart förekommer i kapitlet om islam, där 

ett helt avsnitt är tillägnat detta. Muslimska kvinnor framställs som mer marginaliserade än 

judiska och kristna kvinnor. Den information som ges om kvinnors ställning inom judendomen 

och kristendomen är mycket kortfattad och går således inte in på diskussioner om jämställdhet 

och religion.  

Kapitlet om islam innehåller även överlägset flest jämförelser med de övriga abrahamitiska 

religionerna. Detta indikerar ett större behov av att förklara islam samt muslimska traditioner och 

företeelser än traditioner och företeelser inom judendomen och kristendomen.  

I såväl kapitlet om judendomen som i kapitlet om islam finns ett visst fokus på våld och 

väpnade konflikter. Den information som återfinns om detta är dock mer nyanserad i kapitlet om 

islam, där våld i religionens namn problematiseras och diskuteras. I kapitlet om judendomen 

beskrivs och diskuteras Israel-Palestinakonflikten. Det nämns inte att judarnas motståndare i 

denna konflikt är muslimer, utan de benämns genomgående palestinier. Detta medför att 

konflikten framställs som religiöst färgad enbart från ett håll, det judiska/israeliska. 

Kristendomen beskrivs som den minst våldsamma av de tre abrahamitiska religionerna, och 

kristna våldsyttringar nämns endast i samband med islam och inte i kapitlet om kristendomen. 

Däremot innehållet kapitlet om kristendomen ett stort antal politiska aspekter, vilket innebär en 

brytning med traditionen att inte diskutera religion (kristendom) i samband med politik.   

Vilka likheter och skillnader finns mellan de äldre och nyare läromedlen?  

 

Fyra olika läromedel i religionskunskap har analyserats. Mellan de äldre och de nyare böckerna 

kan en del likheter och skillnader skönjas.  

Den nya läroplanen innebär en särställning för kristendomen som är något starkare och 

tydligare än innan. Trots livliga debatter anses kristendomen vara av särskild vikt i den svenska 

religionsundervisningen. Denna särställning är märkbar i de läromedel som analyserats ovan, i 

såväl de äldre som de nyare. Av detta är det möjligt att dra slutsatsen att kristendomen länge haft 

en stark särställning i dessa läromedel, oavsett hur uttalad den varit i kursplanerna.  

Gemensamt för samtliga läromedel är att kristendomen genomgående beskrivs ur ett 

europeiskt perspektiv i betydligt högre grad än judendomen och islam. De två sistnämnda 
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religionerna framställs huvudsakligen som icke-västerländska och geografiskt avlägsna. Därmed 

är ett eurocentriskt perspektiv tydligt i kapitlen om kristendomen. Dock skildras kristendom i 

andra delar av världen än västvärlden i de båda nyare läromedlen. Tonvikten ligger dock alltjämt 

på västerländsk, i synnerhet europeisk, kristendom.   

En annan likhet mellan samtliga läromedel är att islam i Sverige ges betydligt mycket utrymme 

än judendomen i Sverige, som i några fall inte nämns överhuvudtaget. De få gånger islam 

beskrivs i en västerländsk kontext är då det handlar om muslimer i Sverige. Även fördomar mot 

muslimer och islamofobi diskuteras i betydligt större utsträckning än antisemitism och 

västvärldens syn på judendomen. Antisemitism förknippas i läromedlen huvudsakligen med 

Förintelsen och beskrivs i termer av dåtid snarare än nutid och framtid. Detta visar en växande 

medvetenhet om hur västerländska maktstrukturer påverkar islam, men innebär samtidigt att 

judendomen glöms bort. Överhuvudtaget beskrivs judendomen i snarare i dåtid än framtid, 

exempelvis när det kommer till politik. (Franck, 2011:235f) 

Exempel på exotisering och mystifiering av judendomen finns i såväl de äldre som de nyare 

läromedlen, huvudsakligen genom att judiska företeelser och begrepp får stå utan förklaring. 

(Tidman & Wallin, 2012:36) Även islam framstår på en del textställen som märklig och 

annorlunda, exempelvis då bönen beskrivs i Religionskunskap för gymnasiet. (Alm, 2009:87)  

Ytterligare en likhet är hur kvinnosyn inom de abrahamitiska religionerna tas upp. När det 

handlar om islam finns ett helt avsnitt tillägnat könsroller och kvinnans ställning, medan detta 

knappt nämns i kapitlen om judendomen och kristendomen. Undantaget är Religionskunskap för 

gymnasiet där kvinnosynen inom kristendomen får ett visst utrymme och jämförs med islams 

kvinnosyn. Kristna kvinnor beskrivs dock som mer medvetna om sina rättigheter och mer 

beredda att ställa krav. (Ibid. 77) Detta visar en differentiering mellan kristendomen och andra 

religioner, där kristendomen beskrivs stå närmare jämlikhet och andra ideal som enligt 

orientalismen/eurocentrismen är traditionellt västerländska. De andra religionerna är 

kristendomens motbild på samma sätt som Orienten eller öst utgör en motbild mot väst. 

(Jonsson, 2005:16f; Said, 1978:64)   

I samtliga läromedel framstår kristendomen som obunden av de båda andra abrahamitiska 

religionerna. Mycket få paralleller dras till judendomen och islam när kristna begrepp och 

företeelser ska förklaras. Detta antyder att kristna begrepp inte behöver förklaras i samma 

utsträckning som judiska begrepp och, i synnerhet, muslimska begrepp. Det är i kapitlen som 

behandlar islam som de flesta jämförelserna mellan de abrahamitiska religionerna hittas. Islam 

måste med andra ord förklaras utifrån kristendomen och i viss mån judendomen för att bättre 

kunna förstås, ett förhållande som inte gäller omvänt. Detta indikerar att islam är den 

abrahamitiska religion som är mest avlägsen ”oss”.  

Ett ”vi och de”-perspektiv är tydligt i de äldre läromedlen, där ”vi” är nära sammankopplade 

med kristendom och kristna begrepp, medan ”de” är judar och muslimer med för ”oss” 

främmande traditioner och begrepp. (Alm, 2009:53) Ett sådant ”vi och de”-perspektiv är inte lika 
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tydligt i de nyare läromedlen, som i större utsträckning beskriver religionerna ur ett 

inifrånperspektiv snarare än att använda kristna begrepp för att förklara dem. En stor skillnad är 

att de båda äldre läromedlen kallar judendomens heliga skriftsamling för Gamla Testamentet 

respektive den hebreiska Bibeln, medan båda de nyare läromedlen istället använder judarnas eget 

begrepp, Tanak. Detta tyder på att de nyare läromedlen är mer medvetna om kristocentriska 

perspektiv och strävar efter att beskriva judendomen ur ett inifrånperspektiv. Däremot finns det 

ett par andra ställen i böckerna där judars och muslimers egna begrepp inte används, exempelvis 

kallas hidjab (slöjan) genomgående för huvudduk i kapitlet om islam i Relief livsvägar.  

En annan skillnad mellan läromedlen är att de äldre tenderar att använda generaliserande 

begrepp som ”judarna” och ”muslimerna”, vilket antyder att alla judar och muslimer tror och gör 

likadant. Detta undviks i de nyare läromedlen, där judendomen och islam i likhet med 

kristendomen beskrivs som mångfacetterade religioner.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis förekommer eurocentrism/orientalism och kristocentrism i samtliga 

läromedel, om än i varierande grad. De nyare läromedlen visar dock tendenser mot mer 

nyanserade framställningar samt en medvetenhet om och försök att undvika ett kristocentriskt 

perspektiv. Förekomsten av orientalistiska och eurocentriska perspektiv tycks dock inte vara 

beroende av huruvida läromedlet är äldre eller nyare, då likheterna är fler än skillnaderna.  
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Diskussion 

Stefan Jonsson skriver i Världen i vitögat om den grekiske berättaren Herodotos och dennes 

berättelser om egyptierna. För att kunna begripliggöra de främmande fenomen han förmedlade 

för sina åhörare var han tvungen att använda sig av ett eurocentriskt perspektiv; att jämföra med 

grekerna och deras sätt att leva. Egyptierna skildrades med andra ord som grekernas raka motsats. 

(2005:42f)  

Idag innehar läromedlen en liknande roll som historieberättare och kunskapsförmedlare. Är 

det inte i själva verket detta som är undervisningens mest centrala uppgift – att begripliggöra 

obekant information för eleverna? I de studerade läromedlen finns en tydlig uppdelning mellan 

”vi” och ”de”, en tydlig kategorisering som är en del av detta nödvändiga begripliggörande. 

(Loomba, 2006:110) Med andra ord är ett eurocentriskt eller orientalistiskt perspektiv inte odelat 

negativt, utan har ett tydligt pedagogiskt syfte. Däremot utgör dessa perspektiv likafullt grunden i 

en kolonial diskurs där kategorierna ”vi” och ”de” lätt kan tolkas som en sann bild av 

verkligheten. Det finns dock inte en enda sann verklighetsbild och ingen framställning är i sig 

själv mer sann än någon annan. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11ff)Vi behöver bli 

medvetna om hur vi kategoriserar och hur vi tolkar kunskap, samt vilka kortsiktiga och 

långsiktiga effekter det får. 

I bakgrunden till denna uppsats nämns en intervju med en religionslärare som menar att de 

nya kursplanerna i religionskunskap inte innebär en särskilt stor förändring för kristendomens 

plats i religionsundervisningen. Läraren hävdar att kristendomen mycket länge haft en särställning 

och att det länge betraktats som helt naturligt att eleverna vet mer om kristendomen än om 

övriga religioner. De studerade läromedlen bekräftar detta; kristendomen ses som norm och är 

den av de abrahamitiska religionerna som starkast förknippas med Sverige och övriga västvärlden. 

Med andra ord finns ett tydligt eurocentriskt/orientalistiskt perspektiv i kapitlen om kristendom. 

Övriga delar av världen beskrivs som främmande, annorlunda och förknippas med islam och 

judendomen. Orientalismen i religionsläromedlen har även uppmärksammats på regeringsnivå, i 

och med Socialdepartementets artikel från 2012.  

Samtidigt talar Integrationsverkets rapport från 2006 om ökad intolerans mot både judar och 

muslimer i det västerländska samhället i allmänhet och det svenska samhället i synnerhet. Med 

andra ord tycks det bli allt vanligare med verklighetsbilder som präglas av intolerans och misstro 

mot det som beskrivs som annorlunda och avvikande från normen. Vilken är skolans, eller 

närmare bestämt läromedlens roll i denna utveckling? De kategoriseringar och generaliseringar 

som syftar till att främja elevernas förståelse för andra människors religionsutövning kanske i 

själva verket spär på deras fördomar och misstro? Enligt den teori som metoden diskursanalys 

omfattar kan konstateras att framställningar är oerhört betydelsefulla för samhällets attityder och 

människors sociala samspel. Språket skapar verklighetsbilder, men språket representerar aldrig 
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den enda sanningen. Ur detta perspektiv har läromedelstexter stor påverkan på vilken bild unga 

människor får av samhället och världen. 

I likhet med tidigare forskning kan denna studie konstatera att andra religioner än 

kristendomen tenderar att beskrivas som främmande och exotiska. Skillnaden gentemot tidigare 

studier där det funnits någon form av jämförelse över tid är att kristendomens särställning tycks 

vara relativt oförändrad i läromedlen. Härenstam har i sin studie av bilden av islam i läromedel 

pekat på olika tendenser under olika läroplaner. Detta är alltså inte fallet med Lpf94 och Lgy11. 

Kristendomens tydliggjorda särställning som livligt diskuterats i media har i själva verket varit 

realitet redan i tidigare läromedel.  

Tidigare forskning har fokuserat mycket på framställningar av islam, bland annat Härenstam 

(1993). Islam är även den religion som brukar lyftas när man i media diskuterar det 

mångkulturella samhället. Som tidigare setts i denna uppsats är islam mycket synlig i svenska 

media och är ett mycket omdebatterat ämne. Även Socialdepartementets artikel från 2012 hävdar 

att det i synnerhet är islam som drabbas när kristendomen ses som norm i läromedlen. Min studie 

visar dock att även framställningar av judendomen påverkas i hög grad av kristocentriska 

perspektiv. Något som är värt att lyftas fram är det faktum att de läromedel som studerats i denna 

uppsats frekvent diskuterar islam i Sverige, och i några fall även västvärldens problematiska syn 

på islam samt begreppet och fenomenet islamofobi. Detsamma gäller inte för judendomen, som 

mycket sällan beskrivs i en svensk kontext. Antisemitism beskrivs i stor utsträckning i dåtida 

ordalag och kopplas främst till Förintelsen. Den ökande antisemitism som Integrationsverket 

(2006) slår larm om lyser med sin frånvaro i de läromedel jag studerat. Detta visar en ökad 

medvetenhet om hur islam och muslimer påverkas av orientalistiska/eurocentriska och 

kristocentriska perspektiv. Samtidigt finns en möjlig risk att judendomen hamnar i skuggan av 

framförallt islam i diskussioner kring orientalism/eurocentrism och kristocentrism.  

Utifrån denna studies resultat kan konstateras att läromedlen beskriver kristendomen utifrån 

ett ”vi”-perspektiv och judendomen och islam utifrån ett ”de”-perspektiv. Detta får till följd att 

de två religioner som kristendomen har mest gemensamt med och som dessutom har stark 

representation i det svenska samhället framstår som främmande och inte som ”vi”.  Ett hårdare 

och mer intolerant samhällsklimat vittnar om problemen med detta sätt att skildra ”de Andra”. 

En möjlig lösning ligger i att försöka minska klyftan mellan ”oss” och ”dem” genom att göra 

framställningarna mer likvärdiga, att den kritiska granskningen gäller ”oss” i lika hög grad som 

”dem”, att visa på fler sätt att kategorisera världen och göra den begriplig. I en krympande värld 

är det viktigt att vi vågar närma oss varandra och inte stirra oss blinda på skillnaderna mellan oss, 

utan även se likheterna.  
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Konklusion 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur orientalistiska/eurocentriska och 

kristocentriska perspektiv framträder i framställningar av de abrahamitiska religionerna i ett antal 

utvalda läromedel i religionskunskap på gymnasienivå. Jag har intresserat mig för huruvida det 

skett någon märkbar förändring i läromedlens framställningar sedan de nya kursplanerna trädde i 

kraft 2011. Studien har kommit fram till att eurocentriska/orientalistiska samt kristocentriska 

perspektiv förekommer i samtliga studerade läromedel. Detta perspektiv har inte förstärkts i de 

nyare läromedlen, utan snarare är det kristocentriska perspektivet betydligt mer nedtonat. I övrigt 

kan inga större skillnader skönjas i framställningarna.  

Läromedel i religionskunskap är ett ämne som ständigt debatteras. De senaste åren har de nya 

kursplanerna i religionskunskap föranlett än mer debatt och diskussion. Det denna studie kan 

tillföra den debatten är att det finns läromedel som är skrivna i enlighet med de nya kursplanerna, 

men som samtidigt är mer medvetna om kristocentrism och dolda maktstrukturer än läromedel 

som publicerats innan 2011. Kristendomens framskjutna plats i kursplanerna behöver således inte 

nödvändigtvis innebära mer onyanserade framställningar av andra religioner. Framställningarna är 

inte fria från generaliseringar, men mina resultat pekar på tendenser till mer nyanserade 

framställningar. Dock bör återigen poängteras att de resultat denna studie kommit fram till endast 

kan säga något om ett fåtal exempel på läromedel. 

Det vore därmed intressant att se fördjupade läromedelsstudier där möjlighet finns att 

analysera ett större antal läromedel, vilket skulle ge en betydligt mer heltäckande bild av svenska 

religionsläromedel. Detta skulle sannolikt medföra en annan ansats än den som anförts i denna 

studie, eftersom det då skulle röra sig om en kvantitativ undersökning, men det skulle fortfarande 

vara möjligt att fokusera på de abrahamitiska religionerna och hur de framställs. På så sätt skulle 

mer generella slutsatser kunna dras av olika religioners framställningar och positioner i läromedel. 

Likaså vore det värdefullt att forska kring huruvida föreningen Abrahams barn lyckats påverka 

religionsundervisningen och om lärare faktiskt använder sig av de metoder som enligt föreningen 

ökar elevernas förståelse för de abrahamitiska religionerna. I en sådan studie skulle med all 

sannolikhet andra metoder än textanalys komma ifråga, så som observationer. På så sätt skulle 

religionsundervisningen synliggöras på ett helt annat sätt än vad som är möjligt genom en 

läromedelsstudie. Vidare skulle det vara intressant att se fler läromedelsanalyser där judendomen 

står i fokus, för att få syn på kristocentriska perspektiv i ett bredare urval av läromedel. När 

kristendomen som norm studeras kan det vara lätt att förbise judendomen, och istället fokusera 

på islam samt religioner och livsåskådningar som till innehåll och utformning ligger längre bort 

från kristendomen, vilket mig veterligen är fallet i största delen av den forskning kring 

religionsläromedel som finns i skrivande stund. Detta får till följd att judendomen ofta glöms 

bort i diskursanalyser av läromedel. Därmed vore det enligt mig intressant att se analyser av 
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läromedel med fördjupning på judendomen och hur den framställs i förhållande till 

kristendomen, samt hur detta kan påverka elevers uppfattningar om judendomen och 

antisemitism. På detta sätt kan en djupare textanalys göras och det kan finnas utrymme att ställa 

fler frågor till materialet för att på ett mer uttömmande sätt analysera huruvida 

eurocentriska/orientalistiska och kristocentriska perspektiv förekommer i läromedlen.  

Avslutningsvis kan konstateras att läroplanens värderingar, vilka innefattar alla människors lika 

värde, ska genomsyra all undervisning. Läromedel utgör en stor del av det textmaterial som 

många elever möter i skolan. Religionskunskap är kanske det av alla skolämnen där flest tillfällen 

ges att problematisera och diskutera fördomar och förutfattade meningar. Därmed finns ett värde 

i att läroplanens värderingar inte glöms bort eller förbises i de texter eleverna möter i samband 

med undervisning i detta ämne. I religionsundervisningen finns möjlighet att såväl bekräfta som 

tillbakavisa fördomar, att främja eller motarbeta misstro, att vidga eller minska klyftan mellan 

”oss” och ”dem”.   
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