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Abstract 

The aim of this essay was to investigate how religious topics and events are pre-

sented in five coursebooks in social studies. To do this the following questions 

were answered: In which context do discussions about religion take place? Are 

religions brought up in different contexts? To which extent do discussions about 

religion occur? The method consisted of a both quantitative and qualitative con-

tent analysis. The results of this essay showed that discussion regarding religion in 

social studies coursebooks mainly focuses on wars, conflicts, terrorism and to 

some degree the human rights. Islam was the religion that occurred most frequent-

ly in the coursebooks. Furthermore, the effects of the results on Swedish students’ 

understanding of religion were discussed with the help of Fairclough’s theory on 

critical discourse analysis. One of the most important conclusions was that the 

coursebooks give the impression that religion in general and Islam in particular is 

a threat against democracy. 

Keywords – Religion, Samhällskunskap, Läroböcker, Läromedelsgranskning, In-
nehållsanalys, Fairclough  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Inledning 
Den svenska gymnasieskolan har nio gymnasiegemensamma ämnen. Med det 

avses de ämnen samtliga elever läser oavsett program och inriktning. Ett av 

dessa ämnen är religionskunskap. Undervisningen i ämnet skall ”[…] syfta till 

att elever utvecklar, breddar och fördjupar kunskaper om religioner, livsåskåd-

ningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.”  1

Med kunskap om olika religioner och livsåskådningar ökar också förståelsen 

för världen. För att förstå händelser i vår egen samtid är kunskaper om religion 

centrala. Vetskap om livsåskådningar och religioner underlättar mötet med and-

ra människor. Kunskapen bidrar även till att förebygga fördomar och stereoty-

pa föreställningar om andra kulturer och människor. De allra flesta ungdomar i 

Sverige hämtar sin kunskap och förståelse för religion i skolan. Därför är un-

dervisningens innehåll och utformning viktig.  2

   Det är inte endast inom ramarna för ämnet religionskunskap religion och 

livsåskådningar behandlas. Ett annat av de nio gymnasiegemensamma ämnena 

är samhällskunskap. I Lgy 11 beskrivs ämnet enligt följande, ”Samhällskun-

skap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom sociologi och 

nationalekonomi men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska di-

scipliner ingår.”  Även inom detta ämne kommer eleverna i kontakt med reli3 -

gion då livsåskådningar, både sekulära och religiösa behandlas. För att under-

visningen om religioner och livsåskådningar skall ha de positiva effekter som 

nämns ovan är innehållet centralt. Den del av undervisningen i samhällskun-

skap som behandlar frågor rörande livsåskådningar och religioner bidrar till 

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 1

Stockholm, 2011, s. 137.

 Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Stu2 -
dentlitteratur, Lund, 2011, s. 9–10.

 Lgy 2011, s. 143.3
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den sammantagna förståelse för religion den svenska gymnasieskolan förmed-

lar till sina elever. Det är därför både intressant och viktigt att klarlägga den 

bild av religion som förmedlas inom ramarna för ämnet samhällskunskap. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att klarlägga den bild som förmedlas av religion i läro-

böcker avsedda för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. För att göra det-

ta kommer undersökningen besvara följande frågeställningar.  

• I vilken utsträckning förekommer de olika världsreligionerna? 

• I vilka sammanhang nämns religion? 

• Skiljer sig sammanhangen åt beroende på religion, och om så är fallet, på 

vilket sätt? 

• Vad får framställningen för konsekvenser? 

1.3. Tidigare forskning 
Det råder ingen brist på forskning om läromedel som används i den svenska 

skolan. Det är för mig varken möjligt eller önskvärt att redogöra för all forsk-

ning inom området. Därför har fokus lagts på forskning som ger en historisk 

bakgrund till läromedelsgranskning samt visar var forskningsläget står idag.  

   Granskning av läromedel har en lång tradition i Sverige och kan sägas ha sin 

grund i den statliga granskningen som blev obligatorisk efter ett riksdagsbeslut 

år 1938. Anna Johansson Harries avhandling Staten och läromedlen – en studie 

av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991 foku-

serar på denna granskning från dess införande år 1938 tills att staten avsade sig 

detta åtagande. Denna statliga granskning av läromedel var aktuell till år 1991 

då detta krav avskaffades utan större debatt. Vad som granskades angående 

böckerna varierade under perioden.   4

  Johnsson Harrie, Anna, Staten och läromedlen - En studie av den svenska statliga förhands4 -
granskningen av läromedel 1938–1991, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2009,Linköping, 2009 s. 10.
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   Johansson Harrie urskiljer fem olika perioder i vilken den statliga förhands-

granskningen kan delas upp. Mellan åren 1938–1974 granskades språk, objek-

tivitet, disposition samt omfång. Andra kriterier såsom överensstämmelse med 

kursplaner och kursmoment var också en del av granskningen, likaså bokens 

pris. Om ett läromedel inte ansågs klara de kriterier som fanns uppställda fick 

den inte användas inom undervisning. Under perioden 1974–1983 granskades 

enbart läromedel avsedda för de samhällsorienterande ämnena, alltså samhälls-

kunskap, historia, religion och geografi. Fokus lades på att kontrollera böcker-

nas objektivitet och överensstämmande med kursplaner, de tidigare faktorerna: 

pris, omfång och språk slopades. Mellan åren 1983–1991 skiftade granskning-

ens syfte från att godkänna eller underkänna läromedel till att ge ett utlåtande 

angående materialets kvalité. Johansson Harrie beskriver detta som en slags 

konsumentinformation avsedd för skolor. Granskningen var inte längre avgö-

rande för om läromedlet fick användas i den svenska skolan.  5

   Den svenska staten bedriver idag ingen granskning av läromedel. Däremot 

har skolverket möjlighet att bedriva granskningar punktvis. Detta har sedan år 

1991 utförts en gång.  6

   Vidare visar Johansson Harrie att läromedel och då framför allt läroböcker 

har en betydande roll inom undervisningen. Hon menar att läroboken är en 

konkretisering av läroplanen. Läroplanens syfte är att beskriva hur ett ämne 

bör behandlas men det är ofta först i läromedel som ämnet faktiskt behandlas. 

Läromedel blir därför en faktor bland andra som är med och påverkar under-

visningens innehåll i skolan.   7

   Skolverket utförde år 2006 en granskning av läromedel som resulterade i 

rapporten I enlighet med skolans värdegrund. Bakgrunden till denna rapport 

utgörs av ett beslut taget av regeringen den 12 maj år 2005. Syftet med under-

sökningen var att klarlägga om böckerna avviker från skolans värdegrund an-

gående: etnisk tillhörighet, kön, religion eller trosuppfattning, funktionshinder 

 Johansson Harrie, Anna 2009, s. 12–13.5

 Johansson Harrie, Anna 2009, s. 14.6

 Johansson Harrie, Anna 2009, s. 16 & 25.7
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och sexuell läggning. Den värdegrund som här avses är den som står beskriven 

i läroplanerna från år 1994.  8

   Denna granskning bedrevs av en grupp forskare med specialkompetens inom 

den aspekt som undersöktes. Fyra ämnen ingick i studien: biologi/naturkun-

skap, religionskunskap, historia samt samhällskunskap. Materialet bestod av 

läroböcker för grund- och gymnasieskolan. Tre läroböcker per ämne och skol-

form, sammanlagt 24 böcker. Undersökningen omfattade både bild och text i 

läroböckerna.  9

   Relevant för denna studie är den del i rapporten som behandlar hur religion och 

trosuppfattning framställs och då framför allt i de böcker som är avsedda för sam-

hällskunskap. Kjell Härenstam är professor emeritus i religionsvetenskap vid 

Karlstads universitet och har ansvarat för den del i undersökningen som behandlar 

religion och trosuppfattning. Undersökningen har skett i samförstånd med hans 

referensperson Eva Hellman som är professor i religionshistoria vid Uppsala uni-

versitet.  Härenstam valde efter en överblick av böckerna i biologi/naturkunskap 10

att inte inkludera dessa i studien då han inte fann någonting relevant för ämnet i 

dem. Hans del av denna studie omfattar således läroböcker avsedda för religions-

kunskap, samhällskunskap samt historia. Han valde att lägga fokus på religioner-

na hinduism och islam, detta på grund av nödvändigheten att avgränsa sig.  

   Resultatet av studien visar att läromedel avsedda för samhällskunskap förmedlar 

en problematisk bild av traditionerna och då främst islam. Hinduismen får ett 

mycket begränsat utrymme i dessa böcker. När väl traditionen behandlas så är det 

i relativt positiva ordalag. Vidare kopplas hinduismen ihop med Mahatma Gandhi 

och hans verk. Religionen framställs på ett sådant sätt att den nödvändigtvis inte 

krockar med skolans värdegrund. I kontrast till detta visar Härenstam att den 

islam som framkommer i böckerna nästan uteslutande knyts ihop med militant 

islamism. Vidare behandlas islam i samband med internationella konflikter och 

 I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 8

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, 
2006, (33–37) s. 6.

 Skolverket 2006, s. 16.9

 Vid undersökningens utförande var Hellman lektor i religionshistoria vid samma universitet.10
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kriser och det bidrar till en väldigt ensidig bild av traditionen. Härenstam framhål-

ler att det inte nödvändigtvis handlar om faktafel i böckerna, snarare är informa-

tionen böckerna presenterar korrekt. Däremot framhåller han risken med att ele-

verna uppfattar denna bild av islam som en generell bild och påpekar att det i sin 

tur kan bidra till ökad främlingsfientlighet.  Vidare för Härenstam ett intressant 11

resonemang om kunskapsvalet inom läromedel. Han menar att det är svårt, om 

inte omöjligt att ge en korrekt bild av en religion på några få sidor. Därav framhål-

ler han att viss fakta kanske bör undvikas att tas med då det bara rör en liten del 

av traditionen och inte kan generaliseras.   12

   Härenstam utvecklade diskussionen om vikten av att välja rätt kunskap i sin bok 

Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap. I den 

utför han en undersökning om bilden av tibetansk buddhism i läroböcker. Han 

kommer fram till att bilden varierar över tid, från att ha haft ett fokus på praxis 

övergår böckerna till att lyfta fram det ideologiska budskapet i traditionen.  Ge13 -

nom att visa på denna variation framhåller Härenstam att ”Kunskap om andra kul-

turer är ’någons kunskap’”.  Med det menar han att författare till läroböcker for14 -

mar informationen efter egna preferenser omedvetet. Detta bidrar till att olika bil-

der om samma religion uppstår trots att böckerna innehåller fakta. Härenstam pe-

kar på att valet av fakta bör göras i enlighet med skolans värdegrund. Detta för att 

undvika generaliserande och eventuellt kränkande framställningar.  15

   Det är intressant att jämföra denna studies kommande resultat med det som 

framgår i Skolverkets rapport. Till skillnad från Härenstam begränsar sig inte 

denna studie genom att lägga större fokus på någon speciell religion utan tittar på 

den sammantagna bilden av världsreligionernas framställning. Genom detta kom-

pletteras Härenstams undersökning. Samtidigt fyller denna studie en komparativ 

aspekt då resultatet kommer att ställas mot Härenstams resultat och på så vis visa 

 Skolverket 2006, s. 36–37.11

 Skolverket 2006, s. 33–34.12

 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, 13

Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 108.

 Härenstam, Kjell 2000, s. 131.14

 Härenstam, Kjell 2000, s. 133.15
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på eventuella förändringar över tid.  

Det förekommer många studier med olika perspektiv på muslimer och islam inom 

olika typer av läromedel. Olika källor, samma islam? är ett examensarbete i ut-

bildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde skriven av Johan Dynevall 

och Greta Sundh. Detta arbete ger en bra bild över bland annat det aktuella forsk-

ningsläget om muslimer och islam i svenska läroböcker. Relevant för denna studie 

är den del av undersökningen som behandlar islam inom läroböcker då det utgör 

en stor del av området gällande läromedelsforskning. Materialet av studien består 

av: studentuppsatser, material från skolverket och andra fallstudier.  16

   Resultatet av studien visar att muslimer ofta får stå som representant för ”den 

andre”. Även om läroböcker tar upp och belyser muslimer som bor i Sverige så 

görs det i en kontext där muslimerna ställs mot det som anses vara svenskt. På 

samma sätt påtalas det ofta att muslimer är invandrade till Sverige. Vidare visar 

resultatet att läroböcker ofta jämför islam med kristendom och förklarar religio-

nen utifrån en kristen kontext. Detta menar Dynevall och Sundh bidrar till en ori-

entalistisk bild av religionen. Likt resultatet från skolverkets rapport I enlighet 

med skolans värdegrund visar detta arbete på att det förekommer en viss fokuse-

ring på terrorism och militant islamism när islam presenteras i läromedel.  17

   Antologin Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan syftar till att 

bredda både blivande och aktiva religionslärares didaktiska medvetande genom att 

bidra med nya perspektiv på ämnets olika delar.  Kapitlet Didaktisk textkompe18 -

tens behandlar hur både läroböcker samt andra texter bör väljas och användas i 

undervisningssituationer och är skrivet av Johan Wickström, teologie doktor i re-

ligionshistoria vid Uppsala universitet och utbildad gymnasielärare i religionskun-

skap.  

   Wickström tillskriver likt Johansson Harrie läroböckerna en stor inverkan på 

undervisningen. Han framhåller att böckerna kan betraktas som en konkretisering 

 Dynevall, Johan & Sundh, Greta, Olika källor samma islam Uppsala universitet, 2014, Uppsala 16

2014, s. 12–13.

 Dynevall, Johan & Sundh, Greta 2014, s. 36.17

 Löfstedt, Malin 2011, s. 13.18
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av läroplanen. För att kunna påverka undervisningens innehåll är det därför viktigt 

att både blivande och aktiva lärares kunskap om läroböcker är goda.   19

   Wickström för en intressant diskussion angående läromedelsgranskning. Wick-

ström förespråkar vad han kallar för didaktiskt textkompetens istället för allomfat-

tande läromedelsgranskning. Med det avser han förmågan att kunna tolka, värdera 

och reflektera kring och analysera texter. Denna förmåga beskrivs som en yrkes-

kompetens som var lärare bör besitta.  Istället för ett problem ser Wickström tex20 -

ter som väcker reaktioner som en möjlighet. Sådana texter kan användas som ett 

verktyg i skolan för att belysa ideologiska, existentiella och etiska frågor. Detta 

finner han även grund för i läroplanen för religions ämnet.   21

1.4. Metod 
För att uppnå studiens syfte behandlas materialet bäst genom en innehållsanalys. 

Denna metod har visat sig vara framgångsrik när det gäller att klarlägga mönster 

och gemensamma drag inom specifika områden.  I studien kommer innehållsana22 -

lysen bidra till både kvalitativa och kvantitativa aspekter av materialet.  

   För att besvara frågeställningarna kommer materialet vid analys att delas in i 

kategorier. De fem övergripande kategorierna utgörs av de fem världsreligionerna: 

kristendom, islam, buddhism, hinduism och judendom. Utrymmet som tillägnas 

varje religion kommer sedan att jämföras. Även begrepp som är starkt kopplade 

till traditionerna kommer att räknas med. Till exempel begrepp som rör religiösa 

högtider eller praxis. Denna kategorisering baseras på nödvändigheten av att av-

gränsa studien. Att kategorierna består av de fem världsreligionerna beror på att 

diskussioner om religion i materialet begränsar sig till dessa.  

   För att komplettera bilden bör även sammanhanget i vilket religionerna nämns 

klarläggas. Beroende på sammanhanget religionerna behandlas i kommer de att 

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

skolan, (153–173) s. 157.

 Wickström, Johan 2011, s. 167.20

 Wickström, Johan 2011, s. 160.21

 Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research methods in the 22

study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon, 2011 s. 111.
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placeras inom någon av dessa två kategorier: Fredlig eller Hotfull. Detta görs ge-

nom en kvalitativ textanalys. Kategorin Fredlig utgörs av resonemang om religion 

i fredssträvan, kamp för demokratiska värderingar eller funktionella betydelser. I 

kategorin Hotfull placeras de resonemang som beskriver religion som anledning 

till krig och konflikter, religiöst motiverad terrorism, hot mot demokrati eller de 

mänskliga rättigheterna. För att få ett tydligt resultat är det nödvändigt att placera 

in de olika sammanhangen i någon av de två övergripande kategorierna.  

   Genom att fastslå i vilken kvantitet de olika religionerna nämns samt i vilket 

sammanhang de förekommer synliggörs de diskurser läroböcker avsedda för sam-

hällskunskap befinner sig i gällande religion.  

   En kritik mot innehållsanalys som metod utgörs av att den inte bidrar med in-

formation gällande orsaker och effekter av det studerade innehållet. Genom att 

analysera resultatet av undersökningen med utgångspunkt i sociologens Norman 

Faircloughs teoribildning inom kritisk diskursanalys kompenseras denna svaghet 

och en diskussion om orsaker och effekter blir möjlig. 

1.5. Material och avgränsning  
Grundkursen i samhällskunskap är utformad olika beroende på om den ges inom 

ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. Vid de program som är 

yrkesförberedande ges den mindre kursen Samhällskunskap 1a1. Vid programmen 

som är studieförberedande ges kursen Samhällskunskap 1b, den är dubbelt så stor. 

Undersökningen omfattar böcker avsedda för Samhällskunskap 1b. Detta för att 

böcker avsedda för Samhällskunskap 1b är mer omfattande och ger mer stoff än 

de som är avsedda för den mindre kursen.  

   Undersökningens material utgörs av fem läroböcker. Det har varit nödvändigt 

att avgränsa studien till fem läroböcker på grund av denna undersöknings begrän-

sade utrymme. Samtidigt ger fem olika läroböcker en bred bild av hur religion 

framställs i sådana läromedel för samhällskunskap. Samtliga läroböcker i studien 

anger att de är skrivna med hänsyn till den senaste läroplanen från skolverket som 

innefattas i Lgy 11. Detta urval baseras på att materialet skall vara aktuellt i da-

gens gymnasieskola. Nedan följer en presentation av de läroböcker som inklude-
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ras i studien.  

   Kompass till samhällskunskap 100 är skriven av Maria Eliasson och Gunilla 

Nolervik. Första upplagan är utgiven av Gleerups förlag år 2011 och är 243 sidor.  

   Reflex 123 samhällskunskap för gymnasieskolan är en samlingsbok för samtliga 

kurser inom samhällskunskap och är skriven av Hans Almgren, Stefan Höjelid 

och Erik Nilsson. Första upplagan är utgiven år 2012 av Gleerups förlag och 

boken är totalt 475 sidor. De kapitel som inte är ämnade för kursen samhällskun-

skap 1b kommer att bortses.  

   Z-classic samhällskunskap 1b är skriven av Bengt-Arne Bengtsson. Bokens 

femte upplaga är utgiven år 2011 av Liber och är 434 sidor.  

   Exposé samhällskunskap 1 är skriven av Mats Andersson och är 384 sidor. Fjär-

de upplagan är utgiven år 2011 av Liber.  

   Forum samhällskunskap 1 är skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen. 

Bokens andra upplaga är utgiven 2012 av Sanoma Utbildning och är 494 sidor.  

   Många upplagor av en bok tyder på att det finns en efterfråga. Efterfrågan styr-

ker i sin tur antagandet att böckerna faktiskt används i undervisningen. Ovan 

framgår det att denna studie innefattar två böcker som endast utgivits i en uppla-

ga, Kompass till samhällskunskap samt Reflex 123 samhällskunskap för gymna-

sieskolan. Dessa bör dock betraktas i skenet av att dess föregångare som var 

skrivna i relation till den förra läroplanen utgavs i flertalet upplagor. 

1.6. Teoretisk referensram 
Norman Fairclough är professor i lingvistik vid universitetet i Lanchester. Fair-

clough förknippas närmast med den typ av kritisk diskursanalys han har utvecklat. 

Denna studies resultat kommer att analyseras utifrån den teoretiska grund Fair-

clough bygger sin kritiska diskursanalys på. Innan en genomgång av den teoretis-

ka grunden är en definition av begreppet diskurs nödvändig.  

   Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet diskurs. Louise 

Phillips, lektor i communication studies vid Roskilde universitet har tillsammans 

med Marianne Winther Jorgensen, lektor i kultur, samhälle och mediegestaltning 

vid Linköpings universitet författat boken Diskursanalys som teori och metod. I 
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denna definieras begreppet diskurs enligt följande; ”[…] en diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”  Begreppet an23 -

vänds i enighet med den förståelsen i denna undersökning.  

   Utgångspunkten i Faircloughs kritiska diskursanalys baseras på antagandet att 

diskurser både konstitueras av världen samtidigt som de bidrar till att konstituera 

den sociala världen. Alltså bidrar inte bara diskurser till att skapa eller förändra 

sociala mönster och processer utan är på samma gång en reflektion av det rådande 

samhället. Diskurser tänks även innefatta ideologiska effekter. Med detta menas 

att diskurser bidrar till att både reproducera samt skapa ojämlika relationer sett till 

makt gällande sociala grupper såsom minoriteter och majoriteter samt sociala 

klasser. Fairclough menar därför att syftet med hans kritiska diskursanalys är att 

synliggöra dessa ideologiska effekter inom olika diskurser för att bryta den ojäm-

lika maktfördelningen. Genom att göra detta är förhoppningen att maktfördel-

ningen kommer att jämnas ut både i processer kopplade till kommunikation samt i 

samhället i allmänhet.  24

   Det är med inspiration av ovanstående teoribildning resultatet i denna undersök-

ning kommer att tolkas och analyseras. Detta kommer att bidra till ytterligare en 

aspekt av det läroböckerna förmedlar gällande religion till sina läsare. Det kom-

mer även att bidra till ett perspektiv som innefattar eventuella effekter av och or-

saker till resultatet, ett element innehållsanalys som metod saknar.  

   Denna teoribildning har fått kritik, främst från forskare som befinner sig i det 

postmodernistiska forskningsfältet. Fairclough utgår från resonemanget att det 

finns en objektiv verklighet som går att klarlägga och förändra. Postmodernismen 

utgår från tanken att verkligheten är subjektiv då den uppfattas olika av människor 

och att det därför inte går att tala om en objektiv verklighet. Denna studie utförs i 

enighet med Faircloughs resonemang medveten om den ovan beskrivna kritiken. 

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlit23 -
teratur, Lund, 2000 s. 7.

 Phillips, Louise & Winther Jorgenssen, Marianne 1999, s. 68–69.24
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1.7. Disposition 
Undersökningens disposition utgörs av fem rubriker. Varje lärobok redogörs under 

sin egen rubrik. Därefter följer en sammanfattning och diskussion av det samman-

tagna resultatet för att besvara frågeställningarna under rubriken sammanfattande 

analys. I kapitel 3 sammanfattas resultatet av undersökningen samt diskuteras. 

Därefter följer en redogörelse för de fastställda slutsatserna.  
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Kapitel 2 Undersökning 

2.1. Kompass till samhällskunskap 100 
Religion förekommer redan i det inledande kapitlet. Under rubriken Vad är demo-

krati? syftar texten till att visa läsaren vad begreppet demokrati innebär i prakti-

ken. Under en bild som visar Katarina kyrka och Stockholms moské på Söder-

malm i Stockholm beskrivs religionsfrihet som en av grunderna till ett demokra-

tiskt samhälle. Bildtexten tar även upp att det i Sverige förutom kyrkor och mos-

kéer finns synagogor samt buddhistiska och hinduiska tempel.  25

   När religionsfrihet tas upp nämner boken att det finns representanter för alla de 

fem så kallade världsreligionerna i Sverige. Det är bara i detta sammanhang som 

hinduism, buddhism och kristendom omnämns explicit i boken.  

   I sista kapitlet Sverige och omvärlden förekommer religion under rubriken Krig 

och konfliktlösning. I detta avsnitt behandlas orsaker till krig och konflikter samt 

terrorism som vapen i konflikter. Läsaren får ta del av en lista på sex av de vanli-

gaste orsakerna till att krig uppstår. Bland annat nämns motsättningar angående 

politik, konflikter med territoriella bakgrunder samt ekonomiska intressen. Reli-

giösa motsättningar utgör också en egen orsak på denna lista. Under punkten står 

det ”Ibland vill en religiös grupp ta makten i samhället och sprida sin religion till 

andra. I Israel finns en konflikt mellan judar och palestinier. Orsakerna till kon-

flikten där är många, men en orsak är religiösa motsättningar.”  Eliasson och No26 -

lervik exemplifierar en religiös konflikt genom att peka på motsättningarna mel-

lan judar och palestinier i Israel. Det framgår även i citatet ovan att konflikten inte 

endast beror på religiösa motsättningar. Religion tas även upp under en annan ru-

brik i ovan nämnda lista på sex punkter. Under punkten Motsättningar mellan et-

 Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla, Kompass till samhällskunskap. 100, 1. uppl., Gleerup, 25

Malmö, 2011 s. 22.

 Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla 2011, s. 219.26
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niska grupper nämns religion vara en av de beståndsdelar som utgör en etnicitet.  27

   Under rubriken Terror som vapen beskrivs terrorism vara våld riktat mot tredje 

part med syfte att skrämma människor och få uppmärksamhet för den egna orga-

nisationen i media och bland allmänheten. Två fall av terrorism presenteras, båda 

exemplen är kopplade till islam och rör händelser i Sverige och omvärlden. 

Självmordsbombare beskrivs tillhöra vanligheten i Mellanöstern. Det berättas om 

hur medlemmar av organisationen Hamas har skadat och dödad många människor 

genom att spränga sig själva. Läsaren får veta att människorna som utfört dessa 

självmordsbombningar ses som terrorister av Israel medan många palestinier be-

traktar dem som frihetskämpar. Det förekommer även en bild i faktarutan. Denna 

illustrerar en polis som lägger en filt över den självmordsbombare som sprängde 

sig själv i december år 2010 i anslutning till Drottninggatan mitt i Stockholm. 

Motivet för detta dåd sägs bestå av svenska soldaters närvaro i Afghanistan.  28

2.1.1 Sammanfattande analys 
Det går att konstatera att religion inte får något betydande utrymme i Kompass till 

samhällskunskap 100. Religion förekommer endast i två av totalt tio kapitel och 

när det behandlas ges det inte mer utrymme än ett fåtal rader.  

   Alla världsreligioner omnämns i boken. Kristendom, buddhism och hinduism 

förekommer endast en gång. Dessa tillsammans med islam och judendom tas upp 

som exempel på religioner som förekommer i Sverige, detta i anslutning till en 

diskussion om vad demokrati är i praktiken. Religionsfrihet anses vara en av de-

mokratins förutsättningar.  

   Under rubriken Krig och konfliktlösning anges religiösa motsättningar vara en 

av de vanligaste anledningarna till krig. Det är i denna kontext religion får störst 

utrymme. Konflikten mellan judar och palestinier ges som exempel. När fenome-

net terrorism förklaras tas två exempel upp och båda behandlar självmordsbomba-

re som har kopplingar till islam. Genom påståendet att många palestinier ser 

självmordsbombare som frihetskämpar medan de fördöms av israeler som terro-

 Eliasson, Matia & Nolervik, Gunilla 2011, s. 219.27

 Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla 2011, s. 221.28
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rister framstår många palestinier – som till en betydande majoritet är muslimer – 

ha en positiv inställning till terrorism. Det är även intressant att terrorism endast 

exemplifieras genom religion medan anledningarna till och aktörerna i krig får en 

mer varierad framställning.  

   Islam är den religion som förekommer mest i Kompass till samhällskunskap 

100. Religionen förekommer i exempel och resonemang kring terrorism och krig. 

Även judendomen förekommer i vissa exempel, dock inte i samma utsträckning 

och endast i relation till islam. I kontrast till detta omnämns kristendom, hinduism 

och buddhism endast i samband med demokrati och religionsfrihet och då som en 

förutsättning för en fungerande demokrati. Detta bidrar till att judendom men 

framför allt islam uppfattas som mer kopplade till krig än övriga traditioner. 

2.2. Reflex 123 samhällskunskap för gymnasieskolan 
Kapitlet Individ och identitet inleds med att en tjej som heter Mirela ger en be-

skrivning av sig själv. Hon läser vid det samhällsvetenskapliga programmet i 

gymnasieskolan. Mirela uppfattar sig själv som svensk då hon både är född i Sve-

rige och har svenskt medborgarskap. Hon framhåller att hennes familj är muslimer 

men att religionen inte har haft någon betydelse för familjen. Religionen har inte 

heller spelat någon roll för henne själv men hon påpekar att om någon skulle fråga 

henne om trostillhörighet så skulle hon titulera sig själv som muslim. Vidare be-

skriver Mirela sitt engagemang för jämställdhet. Hon kommer aldrig acceptera 

ojämna villkor för kvinnor och är därför aktiv i feministgruppen som finns på sko-

lan. Intill denna beskrivning finns en bild som visar en ung tjej i jeans, uppkavla-

de armar och utsläppt hår.  29

   Längre fram i samma kapitel beskrivs diskrimineringslagen och läsaren får ta 

del av vad den innefattar. Vidare presenteras ett fall av diskriminering samt en 

elevuppgift som går ut på att ta ställning i fallet. Under rubriken Inte handhälsa - 

kvinnoförakt eller religiös rättighet? presenteras fallet Adrian. År 2006 var Adrian 

inskriven hos Arbetsförmedlingen. Han fick genom Arbetsförmedlingen påbörja 

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 29

123, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2012 s. 46–47.
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en utbildning och blev därav berättigad till ersättning från Försäkringskassan. Ge-

nom utbildningen blev han kallad till ett möte med ett företag angående möjlighe-

ten till en praktikplats vid företaget. Vid mötets början tog Adrian alla i hand föru-

tom den kvinna som var närvarande. Han lade istället handen på sitt bröst och 

nickade medan han förklarade att han inte kunde ta kvinnor i hand eftersom han 

var religiös. Detta ledde till att Adrian inte fick praktikplatsen och att Arbetsför-

medlingen avbröt hans utbildning. Därmed försvann också rätten till ersättning. 

Adrian anmälde detta till Diskrimineringsombudsmannen och fick rätt i sak ef-

tersom anledningen till den avbrutna utbildningen berott på hans religiösa överty-

gelse.  30

   Förutom att döma i fallet skall läsaren även ta ställning till följande frågeställ-

ning ”Vad ska väga tyngst, enligt din åsikt: Respekt för andras religioner eller 

krav på jämställdhet mellan män och kvinnor?”  31

   I det ovan beskrivna fallet framgår det inte vilken religion Adrian bekänner sig 

till. Frågeställningen som framgår i citatet ovan gör dock klart att det verkar fin-

nas en motsättning mellan att respektera andras religion och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Frågan är också formulerad på ett sådant sätt att den förutsätter 

att läsaren inte är av samma trosuppfattning som Adrian eftersom det gäller re-

spekt för andras religioner eller jämställdhet. Detta sammantaget med Mirelas 

beskrivning av sig själv förstärker antagandet om en motsättning mellan religion 

och jämställdhet. Hon inleder sin beskrivning med att påpeka att även om hon kal-

lar sig själv för muslim har inte religionen haft någon betydelse för varken henne 

eller hennes familj. Därefter får läsaren veta att hon brinner för just jämställdhet 

och är aktiv i skolans feministgrupp.  

   Det ovan beskrivna motsatsförhållandet mellan religion och andra värden är ett 

återkommande tema. I avsnittet Mänskliga rättigheter får läsaren veta att det finns 

dokument framtagna av FN som visar att islamska rättssystem ofta bryter mot tre 

punkter gällande de mänskliga rättigheterna: Trosfrihet och yttrandefrihet, förbud 

mot grymma straff och stympning samt jämlikhet mellan kvinnor och män. Till 

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 61–62.30

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 62.31
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denna information ges läsaren en diskussionsuppgift som består av frågan huruvi-

da opinion bör väckas gentemot dessa rättssystem eller om det bästa är att tiga och 

på så sätt visa respekt för religionsfriheten.  Religion, och i detta exempel islam 32

kan framstå oförenligt med de mänskliga rättigheterna när kritik mot rättssyste-

men ställs mot respekt för religionen. Religion och mänskliga rättigheter tillsam-

mans med jämställdhet får bilden av att vara varandras motsatser.  

   Islam får ett stort utrymme under rubriken Religionens roll där en diskussion 

förs om religionens roll i samhället. Egyptens moderna historia beskrivs vara 

präglat av stridigheter sett till relationen mellan religion och samhälle. Muslimska 

brödraskapet och islamistiska rörelsers aktioner och terrordåd framhålls. Andra 

exempel på religionens förhållande till samhällen ges genom beskrivningar av 

islam i Turkiet och i diktaturens Iran. Dessa är alla exempel på stater som har eller 

har haft ett problematiskt förhållande till de mänskliga rättigheterna. Kristendo-

mens påverkan i västvärlden tas även upp. Det påpekas att den katolska kyrkan 

ibland har haft koppling till konservativa högerdiktaturer, såsom den spanska 

Francodiktaturen. Samtidigt får läsaren veta att kyrkan varit delaktig i kampen för 

mänskliga rättigheter och demokrati. Den katolska kyrkan i Polen framhålls vara 

en av anledningarna till att kommunistdiktaturen där föll.  33

   Även om utvecklingen av de mänskliga rättigheterna tillskrivs bland annat forna 

muslimska riken som Andalusien och Mogulriket framstår islams relation till nu-

tida samhällen vara problematisk. Urvalet av exempel hade med fördel kunnat 

innehålla organisationer med koppling till islam som idag kämpar för mänskliga 

rättigheter och jämställdhet. Avsaknaden av sådana exempel blir extra påtaglig när 

författarna valt att framhålla den katolska kyrkans kamp för just demokrati och 

mänskliga rättigheter.  

   I samband med diskussionen om mänskliga rättigheter framhålls buddhismen ha 

bidragit med respekt inför andra människors tänkande, liv och egendom. Amartya 

Sen, som presenteras som professor vid Harvard i USA kommer till tals och påpe-

kar att tankarna om tolerans och frihet har sitt ursprung i bland annat 

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 79.32

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 74–75.33
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buddhismen.  Det är endast i detta samband buddhism tas upp i denna lärobok.  34

   När terrorism diskuteras i kapitlet Internationella relationer skiljer författarna 

på tre olika typer av terror: nationell terrorism, internationell terrorism och stats-

terrorism. Både nationell och internationell terrorism exemplifieras genom grup-

per som har anknytning till islam. Palestinska självmordsbombare får stå som ex-

empel under kategorin nationell terrorism medan al-Qaida exemplifierar interna-

tionell terrorism.  I samma kapitel diskuteras även frågan varför krig uppstår. Där 35

får läsaren ta del av Samuel P. Huntingtons teori om civilisationernas kamp. Hun-

tington menar att världen i framtiden kommer att vara uppdelad i olika civilisatio-

ner och att dessa även kommer utgöra motståndare till varandra i framtida kon-

flikter. I denna teori är den muslimska civilisationen tillsammans med den konfu-

cianska civilisationen ett hot mot västvärlden.   36

   I anslutning till detta förs även en diskussion om morgondagens krigsföring, för-

fattarna hänvisar till attacken mot World Trade Center och Pentagon för att visa på 

att morgondagens krigsföring redan är här. Trots att USA har världens största 

armé kunde de inte försvara sig mot attacken när den inte var av traditionell mo-

dell. Med anledning av denna nya typ av attacker tränar ofta israeliska säkerhets-

styrkor på olika scenarier kopplade till terrorism då staten ”står under ständigt hot 

av organisationerna Hizbollah och Hamas.”   37

   Vid denna diskussion om terrorism och krigsföring blir det tydligt vem fienden 

är, individer som är muslimer och organisationer kopplade till islam. Ingen annan 

religion förekommer i exempel på genomförda attacker eller framtida hot. Detta 

selektiva urval sammantaget med den korta genomgång av Huntingtons teori om 

civilisationernas kamp får islam att framstå som en aggressiv religion och ett di-

rekt hot mot västvärlden. 

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 77–78.34

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 420.35

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 425.36

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik 2012, s. 427.37
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2.2.1 Sammanfattande analys 
I kapitlet Individ och identitet förekommer religion i anknytning till frågor röran-

de jämställdhet mellan könen. När Adrian inte tar den kvinnliga representanten för 

företaget i hand får han avsluta sin utbildning och blir därav också av med rätten 

till ersättning. Läsaren uppmanas att ta ställning till vad som väger tyngst, respekt 

för andras religioner eller jämställdhet mellan kvinnor och män. Denna frågeställ-

ning är problematisk på två sätt. För det första är den formulerad på ett sådant sätt 

att läsaren antas vara icke-religiös alternativt inte dela den trosuppfattning som 

Adrian i det beskrivna fallet har. Religioner som förhindrar jämställdhet är andras 

religioner. För det andra antyder frågeställningen att det finns ett motsatsförhål-

lande mellan religioner och jämställdhet. Genom rådande formulering tycks reli-

gion vara oförenligt med jämställdhet, ett val måste ske. Det blir således en fråga 

om antingen/eller. Detta motsatsförhållande går igen i exemplet Mirela. Mirela får 

stå exempel för en muslim född i Sverige där religionen inte har spelat någon roll. 

Det hon brinner för är just jämställdhet mellan könen och detta kämpar hon för 

genom att vara aktiv i skolans feministgrupp. Bilden på Mirela som återfinns 

bredvid texten visar en ung tjej i jeans och tröja med uppkavlade armar. Hon bär 

på bilden inga synliga religiösa symboler. Denna beskrivning av Mirela svarar på 

frågan läsaren får i anknytning med fallet Adrian om vad som väger tyngst. För 

Mirela väger jämställdhet tyngst medan religionen inte spelar någon roll i hennes 

liv. Vidare kan beskrivningen av Mirela som både född i Sverige och svensk med-

borgare tolkas som att det inte är någonting som förväntas av någon som bekänner 

sig till islam. Denna dubbla motivering framstår som överflödig.  

   Motsatsen mellan religion och andra värden går som en röd tråd genom boken. 

När de mänskliga rättigheterna behandlas tas rättssystem under inverkan av islam 

upp som en motsättning mot dessa. Läsaren får till uppgift att diskutera om religi-

onen skall respekteras eller om opinion skall väckas. Här återkommer den tidigare 

nämnda dikotomi mellan religion och andra värden. Intressant att notera är att alla 

religioner inte framställs vara oförenliga med mänskliga rättigheter. Kristendo-

mens kamp för demokrati samt buddhismens bidrag till ideal om frihet tas upp. 

Därav framstår framför allt islam vara en religion som har en problematisk rela-
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tion till mänskliga rättigheter.  

   Genom det selektiva urvalet gällande exempel på terrorism och krigsföring 

framstår islam vara både aggressiv och hotfull. När Huntingtons teori om civilisa-

tionernas kamp tas upp i samband med detta cementeras denna bild av islam. 

Dessutom presenteras inte någon kritik av denna teori och den framstår som opro-

blematisk. Författarna skapar inte denna bild av missvisande information, tvärt 

om har de exempel på terrorism och krigsföring som förekommer sin grund i fak-

ta. Som framgår under rubriken ”Tidigare forskning” för Kjell Härenstam ett re-

sonemang angående vikten av att välja kunskap.  Eftersom dessa läroböcker på 38

några få sidor gör förklaringsanspråk på komplicerade samhällsfrågor blir kun-

skapsvalet centralt. Det urval som förekommer i Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasiet angående islam bidrar i sin helhet till en förenklad och missvisande 

bild av traditionen. 

2.3. Z-Classic samhällskunskap 1b 
I kapitlet Internationella relationer behandlas internationell ekonomi och politik. 

Stater beskrivs vara de viktigaste aktörerna sett till internationella förbindelser. 

Andra viktiga aktörer är bland annat storföretag, militära pakter, icke- och mellan-

statliga organisationer samt religiösa rörelser. Rubriken Religiösa rörelser kom-

pletteras med en bild som illustrerar ett flygplan som är sekunder bort från att kra-

scha in i ett av de två torn som tillsammans var kända under namnet World Trade 

Center. Genom bildtexten får läsaren veta att dådet utfördes av muslimska fanati-

ker som ingick i närverket al-Qaida och att organisationen tros ha kring 1000 

medlemmar, dessa från olika ”muslimska länder”.  Vidare beskrivs religiösa rö39 -

relsers påverkan sett till politiska aspekter variera beroende på var i världen dessa 

rörelser befinner sig och verkar. Fyra exempel ges för att visa på några händelser 

kopplade till religiösa rörelser som påverkat internationella relationer. Det första 

exemplet handlar om hur muslimska fundamentalister har uppmanat anhängare att 

 Härenstam, Kjell 2000, s. 133.38

 Bengtsson, Bengt-Arne, Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b i GY 2011, 4. uppl., Liber, Stock39 -
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delta i ett heligt krig mot USA och Israel. Det andra beskriver hur kristna funda-

mentalister har stöttat de före detta amerikanska presidenterna Ronald Reagan och 

George W. Bush. Spänningarna mellan det ”muslimska Pakistan” och det ”hindu-

iska Indien” är det tredje exemplet och slutligen tas före detta Jugoslavien och 

dess politiska förändringar upp. Läsaren får sedan veta att många experter på ter-

rorism är av den uppfattningen att framtiden kommer innebära fler exempel på 

terrordåd utförda av muslimska fundamentalister. På grund av detta har USA se-

dan attacken på World Trade Center startat en kampanj som är internationellt in-

riktad på att bekämpa ”muslimsk terrorism”.  40

   Ett annat avsnitt handlar om det svenska undret. Det framgår där att Sveriges 

BNP ökade med 2,5% per år mellan åren 1870–1970. Detta beskrivs som ett ”un-

der” då det är en mycket god siffra internationellt sett. Läsaren får ett antal olika 

delförklaringar till denna ekonomiska utveckling. En av förklaringsmodellerna 

utgörs av den teori Max Weber la fram i sitt kända verk The protestant ethic and 

the spirit of capitalism. Teorin utgörs av att den nya etik som innefattades i prote-

stantismen skulle ha bidragit till en ökad arbetsmoral och således också bidragit 

till framväxten av den moderna kapitalismen. Författaren menar att Martin Luther 

bidragit till den positiva utvecklingen av den svenska ekonomin eftersom hans 

lära har gjort folket både lydiga och arbetsamma.  41

2.3.1 Sammanfattande analys 
Det går att konstatera att Z-Classic samhällskunskap 1b inte ger diskussioner om 

religion något betydande utrymme. När väl religion behandlas är det begränsat till 

främst två traditioner, kristendom och islam. Av dessa två får islam med god mar-

ginal störst utrymme.  

   När religiösa rörelser beskrivs ha möjligheter att påverka internationella samt 

politiska förhållanden ges läsaren fyra olika exempel på detta. Exemplen innefat-

tar fundamentalister kopplade både till islam och kristendom. Även spänningar 

kopplade till hinduism framhålls. Gemensamt för alla exempel är att de inte tar 
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upp någon självklar positiv inverkan. Två av fallen kan sägas vara neutrala, det 

angående att kristna fundamentalister stöttat två amerikanska presidenter samt att 

religion påverkade den politiska utvecklingen i före detta Jugoslavien. Dessa två 

exempel innehåller inte några självklart negativa aspekter. De två andra fallen 

som tar upp muslimers heliga krig mot USA och Israel samt spänningarna mellan 

det muslimska Pakistan och hinduiska Indien visar båda på religions negativa in-

verkan. Sammantaget kan dessa exemplifieringar tolkas som att religion överlag 

inte har någon positiv påverkan gällande internationella relationer.  

   Vid diskussionen om terrorism kopplas begreppet tydligt samman med islam. 

Terrorattacken mot World Trade Center tas upp som exempel. Vidare får läsaren 

veta att liknade attacker från muslimska fundamentalister är att vänta och som re-

aktion på detta har USA startat en global kampanj mot muslimsk terrorism. Vad 

som skiljer muslimsk terrorism från annan terrorism framgår inte tyvärr inte i tex-

ten. Eftersom det inte ges någon förklaring till varför terrorism används kan an-

ledningen uppfattas utgöras av att de är muslimer. Att islam som ensam religion 

nämns i detta sammanhang stärker denna slutsats. Vidare beskrivs al-Qaida rekry-

tera personer från ”muslimska länder”. Detta är ett problematiskt begrepp då det 

är svårt att definiera vad som utgör ett muslimskt land. Det finns även skäl att be-

tvivla att rekryteringen endast sker från länder som kan betraktas som muslimska. 

Organisationen är internationell och det är rimligt att anta att rekryteringen även 

är det, därav är det en olycklig formulering. På samma oproblematiska sätt an-

vänds begrepp som ”muslimska Pakistan” och ”hinduiska Indien”. Genom denna 

benämning framstår dessa länders samhörighet bestå av en gemensam religiös 

tradition. Detta bidrar även till att endast en religion kopplas ihop med länderna. 

Sammantaget bidrar det till en problematisk bild då till exempel Indien är en seku-

lär stat som innefattar många miljoner människor som bekänner sig till andra reli-

gioner än hinduism.  

   Tillsammans får religion i allmänhet och islam i synnerhet en negativ framställ-

ning i kapitlet som syftar till att behandla internationella relationer och terrorism.  

   Kristendomen tas upp i samband med den positiva utveckling den svenska eko-

nomin hade under en period på hundra år. Författaren använder sig av Max We-
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bers teoribildning för att förklara den moderna kapitalismens framväxt och det 

svenska folkets arbetsmoral. I kontrast mot att de andra religionerna inte behand-

las i sammanhang som kan betraktas vara positiva ger detta kristendomen och 

dess etiska innehåll en särställning. 

2.4. Exposé samhällskunskap 1 
Kapitlet Människan, samhället och kulturen innefattar redogörelser för identiteter 

kopplade till grupper och kulturer. I samband med de svårigheter som kan infinna 

sig vid kulturmöten tas religion upp. Författarna menar att varje kultur har sin 

egen referensram och när två personer möts vars referensramar inte stämmer 

överens kan det vara svårt att förstå varandra. För att konkretisera detta resone-

mang exemplifieras det på följande sätt; ”Om man t.ex. kommer från Mella-

nöstern och har en religiös uppfattning av verkligheten kan det bli problem när 

man samtalar med svenskar som har en icke-religiös (sekulariserad) världsbild, 

individerna talar förbi varandra.”   42

   Vidare förs en diskussion om huruvida en person skall anpassa sig till majori-

tetskulturen vid flytt till ett annat land. Resonemanget landar i slutsatsen att ett 

demokratiskt land borde säkerställa att alla människor har rätt till sin kultur samt 

rätten att utöva den så länge det aktuella landets lagar respekteras. Det framhålls 

dock att även om lagarna respekteras finns det åsikter och värderingar som skapar 

problem. En sådan problematisk värdering utgörs av att; ”Flera kristna människor 

är emot att kvinnan kan välja att göra abort”.  Det beskrivs även att föräldrar som 43

tillhör islam kanske vill att det inte skall visas sex på tv och att den svenska sko-

lan skall ge konfessionell undervisning i traditionen som de tillhör.  44

   Gemensamt för denna framställning är att religion utgör ett problem i dagens 

samhälle. Religion innebär uppfattningar om verkligheten som kan vara svåra att 

förstå samtidigt som religiösa människor kan ha problematiska värderingar.  

   Ovanstående resonemang stärks vid fortsatt analys av Exposé samhällskunskap 
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1. I kapitlet som benämns Demokrati, ideologier och politiska partier följer en 

redogörelse för de klassiska politiska ideologierna liberalism, konservatism och 

socialism. Även andra ideologier behandlas och religiöst präglade ideologier får 

en egen rubrik, Religiös fundamentalism. Under denna följer en redogörelse där 

läsaren får veta att religion har haft ett stort politiskt inflytande under hela den 

period människan har existerat. Det trettioåriga kriget ges som exempel på hur 

religion historiskt har påverkat samhället. Detta krig utspelade sig under 1600-ta-

let i Europa och beskrivs enbart som ett krig mellan protestanter och katoliker.  45

Denna beskrivning är bristfällig. Att endast förklara trettioåriga kriget genom reli-

gion är en förenklad bild av de bakomliggande orsakerna till krigsutbrottet då ett 

flertal andra aspekter spelade en stor roll.  

   Det ges även exempel på mer aktuella händelser med kopplingar till religiös 

fundamentalism. Författarna menar att fundamentalism är någonting som finns 

inneboende i samtliga världsreligioner. Konflikten mellan Israel och Palestina är 

ett exempel på en konflikt som präglas av politiska motsättningar som har sin 

grund i religiösa övertygelser. I USA finns en konservativ form av kristen funda-

mentalism som utgörs av karismatiska väckelserörelser. Dessa rörelser tar ofta 

ställning offentligt i politiska frågor och uppmanar både medlemmar och allmän-

heten att rösta på kandidater som företräder frågor som ligger i linje med rörelsen 

övertygelser. Genom citat hämtade från Bibeln kämpar dessa rörelser bland annat 

för att förbjuda kvinnors möjligheter till abort och för en förändring i skolans bio-

logiundervisning gällande evolutionsläran. Undervisningen i biologi skall istället 

bygga på den skapelseberättelse som återfinns i Bibeln. Författarna påpekar att 

denna typ av religiös fundamentalism inte är förbehållen USA utan att den även 

återfinns i Sverige. Vissa frikyrkoförsamlingar sägs omfatta liknade uppfattningar, 

som exempel nämns Livets Ord.  46

   Religiös fundamentalism återfinns även som grund för styrelseskick runt om i 

världen. Läsaren får veta att det år 1979 skedde det en islamsk revolution i Iran 

som innebar att det rådande styrelseskicket kullkastades och ett religiöst statsskick 
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infördes, landet blev en så kallad teokrati. Detta märktes bland annat genom att 

lagstiftningen hämtades från Koranen samtidigt som medborgarna i Iran fick se 

sina demokratiska fri- och rättigheter begränsas. En annan rörelse kopplad till 

islam tas upp. Muslimska brödraskapet grundades år 1929 i Egypten och är en 

tydligt politisk organisation. Som mål har det Muslimska brödraskapet att upprätta 

en muslimsk gemenskap oberoende av nationsgränser.   47

   Författarna för även en diskussion om varför religiös fundamentalism växer i 

länder där integrationen av människor från andra kulturer fungerar dåligt. Religiös 

övertygelse beskrivs i detta sammanhang vara ett sätt för individer att få mer makt 

över sitt liv då känslor av just maktlöshet är vanliga vid utanförskap. Religiös 

övertygelse kan även vara ett sätt att hantera svåra upplevelser av till exempel 

krig.  48

   Under rubriken Internationell politik fortsätter författarna att utgå från det tidi-

gare beskrivna perspektivet som gör gällande att religiösa och sekulära människor 

har svårt att förstå varandras värderingar och världsbild. Det framhålls att religio-

nens roll i Sverige inte har samma inflytande i samhället som den har i vissa andra 

länder. På grund av detta kan vi i Sverige ha svårt att förstå pågående konflikter 

utomlands som har sin grund i religiösa motsättningar eller övertygelser.   49

   I samma kapitel får läsaren ta del av vilka aktörer det finns inom internationell 

politik. Förutom stater beskrivs icke-statliga organisationer ha ett stort inflytande 

runt om i världen. I samband med detta förs en diskussion om den palestinska or-

ganisationen Hamas. Organisationen sägs utgöra ett gott exempel på följande re-

sonemang: ”den enes befrielserörelse är den andres terrororganisation.”  Tyvärr 50

utvecklas inte detta resonemang i någon vidare mening. Religiösa rörelser be-

skrivs vara aktiva på den internationella politiska arenan. Dessa organisationer har 

ofta sin grund inom antingen islam eller katolicism. Det beskrivs att inom dessa 

skiljes inte politik och religion åt. Det politiska agerandet motiveras ofta utifrån 
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religiös övertygelse, och detta kan utgöra problem. Så som när påven Johannes 

Paulus II gjorde ett kritiskt uttalande angående den abortpolitik Brasilien förde när 

han besökte landet år 1997. En majoritet av Brasiliens befolkning titulerar sig 

själv som katoliker. Påvens uttalande försatte de politiska ledarna i landet i en be-

svärlig situation. Skulle ledarna låta påven diktera villkoren för landets lagstift-

ning eller skulle de inte lyssna på påven och då riskera att göra en majoritet av 

befolkningen upprörda? Samma problem sägs i boken finnas i den muslimska 

världen. Även i stater som bygger sin politik på islam förekommer slitningar mel-

lan olika tolkningar av traditionen och lagarna som följer den. Dessa problem fö-

rekommer även i islamistiska rörelser där Koranens ord alltid skall sättas först. 

Det blir även här en fråga om vem som läser Koranen och hur denna gör det.  51

2.4.1 Sammanfattande analys 
I det kapitel som behandlar Människan, samhället och kulturen förs ett resone-

mang som går ut på att människor från olika kulturer förhåller sig till olika refe-

rensramar. För att exemplifiera detta beskrivs det hur en religiös person från Mel-

lanöstern och en sekulariserad svensk kan ha svårt att förstå varandra då deras 

världsbilder skiljer sig åt. Det kan här tyckas att författarna målar upp ett problem 

av någonting som inte alls behöver utgöra ett problem. Det är inte säkert att en 

religiös människa har svårt att förstå hur en sekulär människa uppfattar världen 

och vice versa. Tvärtom så kan dessa personer vara väl insatta i varandras sätt att 

se på världen och även ha förståelse för varandras synsätt även om de inte delar 

det. Religionsundervisningen i skolan syftar just till att motverka liknade fall. Ex-

emplet behöver alltså inte utgöra ett problem. Detta resonemang återkommer dock 

i Exposé samhällskunskap 1 när författarna menar att personer i Sverige kan ha 

svårigheter med att förstå konflikter som har en religiös grund. Detta resonemang 

utgår ifrån att läsaren antingen titulerar sig som icke-troende eller inte bekänner 

sig till någon av de religioner som den tänka konflikten innefattar. I enighet med  

det som framgår ovan behöver inte en icke-troende person ha några svårigheter 

med att sätta sig in i ett religiöst perspektiv. Enligt samma logik gäller självklart 
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motsatsen då en person som säger sig vara religiös kan inta en icke-troendes per-

spektiv. Detta går i linje med det resultat Dynevall och Sundh presenterar i Olika 

källor, samma islam. Det framgår där att läroböcker framställer islam och musli-

mer som en motpol mot det som anses vara svenskt. Samma mönster återfinns här 

även om det inte är uteslutande islam som ställs mot svenskheten.  52

   Genomgående för denna lärobok är att religion endast tas upp i sammanhang 

som kan betraktas vara negativa alternativt problematiska. När ideologier skall 

diskuteras tas religion upp under rubriken Religiös fundamentalism. För att visa 

på religionens historiska påverkan på politik tas trettioåriga kriget upp som exem-

pel. Vidare beskrivs religiös fundamentalism vara någonting inneboende i samtli-

ga världsreligioner. Till skillnad från de andra läroböckerna som ingår i denna un-

dersökning är det endast i denna som en fundamentalistisk organisation tillskrivs 

en plats i Sverige genom den frikyrkliga församlingen Livets Ord. Utan detta ex-

empel verkar inte religion vara någonting som förekommer i Sverige. Samtliga 

diskussioner om religion behandlar hur dessa trossystem fungerar utomlands och 

för invandrare. Svenskar förutsätts vara icke-troende och ha svårt att förstå 

världsbilder med religiös prägel.  

   När internationell politik diskuteras framhålls islam och katolicism som de mest 

aktiva traditionerna inom detta område. Även här väljer författarna att exemplifie-

ra religioners inverkan genom att peka på vad som kan vara problematiskt med 

dess inblandning i politik. Påven Johannes Paulus II gjorde ett uttalande i Brasili-

en angående den rådande abortlagstiftningen. Detta satte dåvarande regering i en 

besvärlig situation. Vidare beskrivs hur länder vars styre grundas på religion är 

problematiskt då det förekommer olika tolkningar som gör att styret blir en tolk-

ningsfråga.  

   Den sammantagna bild av religion som förmedlas av Exposé samhällskunskap 1 

kan sägas bestå av ett problematiskt förhållande mellan samhälle och religion. 

Islam är den religion som förekommer mest. Traditionen behandlas bland annat i 

samband med problematiska värderingar, det totalitära styret i Iran och olika ter-

rorstämplade organisationer som palestinska Hamas och egyptiska Muslimska 
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brödraskapet. Kontexten i vilken islam diskuteras i liknar den Härenstam pekar på 

i skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?. Det framgår där att 

islam nästan uteslutande behandlas i samband med terrorism, konflikter och 

krig.  Det är dock inte endast islam som diskuteras i sådana sammanhang. Kris53 -

tendomen är den religion som behandlas näst mest. Den tas upp i samband med 

abortmotstånd och förändring av biologiundervisningen samt fundamentalistiska 

rörelser. Kristendom i Sverige behandlas i samband med fundamentalism och Li-

vets Ord får stå som exempel för detta. 

2.5. Forum samhällskunskap 1 
Personligt engagemang beskrivs vara en viktig beståndsdel i demokratiska sam-

hällen. Vad som har engagerat människor varierar genom historien. Vid en histo-

risk tillbakablick får två områden stå ut i detta avseende. ”Om man går långt till-

baka i tiden är nog skatterna och religionen det som engagerat människor mest.”  54

Att betala skatt sägs vara någonting människor har klagat på genom alla tider. Re-

ligion har däremot haft en mer varierad betydelse för människor. Kyrkan beskrivs 

historiskt som den naturliga platsen att mötas varje söndag för att ta del av skval-

ler och nyheter. Kyrkans inflytande var förr någonting som berörde hela samhäl-

let, allt ifrån världstolkning till firandet av högtider utfördes inom kyrkans sfär. 

Människor vände sig även till kyrkan för att den utgjorde en fast och säker institu-

tion i en övrigt ganska osäker värld. Två exempel under medeltiden angående re-

ligion utgörs av de krig som utspelade sig i Europa under 1500- och 1600-talen 

samt islams utbredning från den arabiska halvön. Under 1800- och tidigt 1900-tal 

grundades många folkrörelser runt om i Europa. Upplysningstiden hade bidragit 

till olika ideologiska idéströmningar hade växt fram. Detta bidrog i sin tur till att 

politiska partier bildades i syfte att påverka samhällets uppbyggnad och inrikt-

ning. I och med övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle växte 

behovet av andra organisationer fram. Industrialiseringen gav upphov till en stark 
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urbanisering. Människor flyttade från landsbygden in till städer och bruksorter där 

arbete fanns. Många lämnade den plats där deras släkt levt i flera generationer 

bakom sig, vilket bidrog till en känsla av rotlöshet. Detta nyttjades av de frikyrkor 

som spreds över Sverige i och med den frikyrkliga väckelsevågen som under den-

na period var aktuell. Inom dessa rörelser fanns den gemenskap många letade ef-

ter.  55

   Den ovanstående beskrivningen av människors engagemang i religion framstår 

vara någonting som inte är aktuellt idag. Engagemanget framställs vara förpassat 

till historien. Intresset för kyrkan och frikyrkorörelsen får dessutom endast yttre 

förklaringar då engagemang motiverat av religiös övertygelse inte nämns.  

   Människor trivs i grupp och skulle ha svårt att klara sig helt ensam. Så motive-

rar författarna samhällens uppkomst och bevarande. Detta bidrar även till att olika 

grupper formeras inom samhällen. Sådana gemenskaper utgörs ofta av att med-

lemmarna delar liknade värderingar, intressen eller mål. Med bakgrund i ovanstå-

ende resonemang får läsaren ta del av en redogörelse för de fem folkgrupper som 

officiellt är nationella minoriteter i Sverige. Judarna utgör en av dessa fem minori-

teter. Det beskrivs hur de första judarna kom till Sverige kring sekelskiftet mellan 

1600- och 1700-talet men att det dröjde till 1800-talet innan en jude på riktigt 

kunde bli en del av det svenska samhället. Fram till år 1775 fick de inte bosätta 

sig i Sverige innan de låtit döpa sig. När andra världskriget tog slut fick många 

hjälp med att ta sig till Sverige genom Röda korset. Ungefär 25000 judar beräknas 

leva i Sverige idag.   56

   Vid beskrivningen av den judiska minoriteten i Sverige fokuserar författarna på 

den historiska invandringen av judar och ingenting på religionen som sådan eller 

dess praxis. Detta bidrar till att den judiska minoritetens gemenskap inte framstår 

utgöras av religionen judendom.  

   Under rubriken Leva i världen intas ett internationellt perspektiv för att belysa 

situationen i världen gällande bland annat miljö, fattigdom, svält samt resurser. 

Författarna konstaterar att mycket har förbättras sett till historien. Människor lever 

 Brolin, Krister & Nohagen, Lars 2012, s. 320–321.55

 Brolin, Krister & Nohagen, Lars 2012, s. 65.56

!31



både längre och är friare. I samband med detta redovisas en undersökning gjord 

av World Values Survey. Den visar hur olika länder kan delas in i kategorier uti-

från sekularisering och individualisering. Sverige sticker ut i undersökningen som 

det land där självförverkligande och sekulära värderingar har starkast inflytande. 

Detta förklaras genom att moderna stater som har ett välfärdssamhälle genomgår 

en värderingsförskjutning. Från traditionella värderingar som familj, religion och 

överlevnad till mer individualistiska värderingar så som självförverkligande.  57

   World Values Surveys studie bidrar sammantaget med beskrivningarna av män-

niskors engagemang för religion och den frikyrkliga rörelsen till att religion som 

fenomen förpassas till historien. I och med resonemanget om att religion och de 

värderingar som kommer med den försvinner med modernitet bortser författarna 

från att Sverige sticker ut i denna undersökning och att andra länder som betraktas 

vara moderna välfärdsstater ligger långt ifrån Sverige sett till sekularisering.  

   Under rubriken Demokratins problem får läsaren veta att det demokratiska sy-

stemet har fiender. Till dessa räknas bland annat nazist- och fascistgrupperingar. 

Utmärkande för sådana grupperingar är deras syn på samhället som säger att de 

som tillhör den egna gruppen står över alla andra. För att uppnå det bästa samhäl-

let är våld mot utomstående grupper en nödvändighet. Detta tankemönster sägs 

även återfinnas i olika extrema religiösa rörelser runt om i världen. Läsaren får ta 

del av tre exempel på sådana rörelser; ”Kristna högergruppers bombningar av ab-

ortkliniker i USA, judiska bosättares väpnade motstånd mot den egna armén och 

islamistiska terrorgruppers självmordsbombningar är alla exempel på detta feno-

men.”  Även i samband med att terrorism tas upp som en taktik vanlig bland 58

grupper vars förekomst utgör ett hot mot demokratin nämns religiös fundamenta-

lism.  59

   Denna typ av religiös extremism framkommer inte endast vid diskussion av 

grupper och metoder som står utanför de demokratiska spelreglerna. Författarna 

beskriver de grupper som verkar inom demokratins ramverk trots att deras värde-
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ringar strider mot dess grundprinciper som extremistpartier. De partier som har en 

religiös grund och ingår i den kategoriseringen placeras långt till höger på den po-

litiska kartan. Grundtanken i dessa partier utgörs av antagandet att människan inte 

klarar av att själv styra samhället. Som vägledare för samhällsbygget används där-

för ofta en religiös urkund, såsom Bibeln eller Koranen.  60

   När orsaker till krig och konflikter skall belysas får religiösa orsaker en egen 

rubrik. Att rättfärdiga krig genom religion har sett till historien varit vanligt. Någ-

ra exempel på detta är de erövringar som skedde under 600-talet i islams namn, 

medeltidens kristna korståg samt trettioåriga kriget i Europa under 1600-talet. 

Under 1900-talets början var konflikter motiverade genom religion sällan före-

kommande. Däremot har det under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal blivit vanliga-

re att religiösa motiv används vid konflikter. Några aktuella konflikter är: Palesti-

nakonflikten mellan palestinier och judar, spänningarna i Sudan mellan muslimer 

och kristna, stridigheterna i området Kashmir mellan muslimer och hinduer, samt 

drabbningar mellan kristna i Nordirland. Vidare för författarna en diskussion om 

att det kan vara svårt att peka ut religion som ensam orsak till en konflikt. Van-

ligtvis beror konflikter på många olika aspekter. Som exempel ställs frågan om 

Palestinakonfliktens grund utgörs av religion, etnicitet eller klass. Det som kan 

konstateras är dock att religion ofta är en central aspekt i ett flertal konflikter.  61

2.5.1 Sammanfattande analys 
Grunden för demokratiska samhällen sägs utgöras av personligt engagemang. I 

Forum lyfts två aspekter upp som genom historien har engagerat människor, skat-

ter och religion. Religion beskrivs utifrån ett funktionellt perspektiv där den socia-

la aspekten ges stor betydelse. Religion förr i tiden görs också synonymt med 

kristendom då kyrkan målas upp som religionens centrum under denna period. 

När folkrörelserna tas upp förklaras även frikyrkorörelsen och väckelsevågen i 

Sverige utifrån ett funktionellt perspektiv. Att frikyrkorna blev betydelsefulla för-

klaras genom att industrialiseringen bidrog till en urbanisering vilket i sin tur 
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gjorde människor rotlösa. Denna rotlöshet nyttjades sedan av dessa rörelser och 

på så sätt kunde de växa. Genom beskrivningen framstår religion även vara 

någonting som är förpassat till historien, engagemang för religion och deltagande 

i frikyrkor förefaller således inte vara aktuellt idag. Denna slutsats stärkts ytterli-

gare av den presentation undersökningen av World Values Survey får. I samband 

med den förklaras religion och modernitet vara två motsatspoler, religiösa värde-

ringar sägs försvinna i och med modernitet.  

   Den officiella minoriteten judar får en presentation i boken utan att religionen 

berörs. Läsaren får ta del av den historiska invandringen av judar till Sverige. 

Kanske beror denna avsaknad av den religiösa aspekten på att den inte är av vikt i 

sammanhanget eller – för att knyta an med ovanstående resonemang – på att reli-

gion idag inte är av vikt i Sverige? Sammantaget med den övriga framställningen 

av religion ter sig det senare alternativet mer troligt.  

   I likhet med de andra läroböckerna som ingår i undersökningen behandlas reli-

gion i samband med konflikter och terrorism. Ett hot mot demokratin utgörs av 

religiösa grupperingar som verkar utanför systemet med terrorism som strategi. 

Bland dessa nämns kristna högergrupper, judiska bosättare och islamistiska 

självmordsbombare. Hotet från religiösa grupper förekommer även inom det de-

mokratiska systemet. Partier med religiös grund anser människan oförmögen att 

organisera samhället och menar att manualen till detta återfinns i religiösa urkun-

der såsom Bibeln och Koranen. Dessa partier utgör tillsammans med nazistiska 

och fascistiska partier kategorin extremistpartier. Detta tillsammans med den ut-

förliga redogörelsen om religion som bidragande faktor till krig och konflikter 

runt om i världen gör att den sammantagna bilden ter sig hotfull. 

   Islam och kristendom förekommer lika frekvent i denna lärobok. Däremot tas 

traditionerna upp i olika sammanhang. Islam nämns i större utsträckning i sam-

band med terrorism och krig medan kristendomen är mer förekommande i funk-

tionella och historiska sammanhang. 
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Kapitel 3 Resultat och analys 

3.1. Diskussion och sammanfattning 
I skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund visar Kjell Härenstam att 

islam behandlas i samband med internationella konflikter, krig och terrorism i 

läroböcker för samhällskunskap medan hinduism nämns i relativt positiva 

ordalag. Den här studien är vidare i sitt perspektiv och har belyst samtliga värld-

sreligioner. Resultatet liknar det Härenstam kommer fram till angående islam då 

traditionen i stor utsträckning behandlas i samband med teman såsom terrorism, 

konflikter och krig. Islam är dock inte den enda religion som behandlas i dessa 

sammanhang. Till skillnad från Härenstams resultat behandlas hinduismen varken 

i positiva ordalag eller i samband med Gandhi.  

   Konflikter kopplade till judendom, kristendom och hinduism diskuteras. Tradi-

tionerna förekommer däremot tillsammans med andra religioner i dessa samman-

hang, då främst islam. Till exempel behandlas hinduism i relation till konflikten 

mellan Indien och Pakistan och judendom i samband med spänningarna mellan 

Israel och Palestina. Islam får till skillnad från andra traditioner ofta stå som en-

sam anledning till konflikter och terrorism. Intressant att notera är att buddhismen 

inte alls förekommer i diskussioner kopplade till dessa teman.  

   Religion framställs utgöra ett hot mot demokrati. Anledningar till terrorism av 

fundamentalistiska grupper sägs utgöras av en vilja att omkullkasta samhället. Det 

är däremot inte bara utanför de demokratiska spelreglerna religion framställs som 

ett hot. Religiöst fundamentalistiska partier verkar inom det demokratiska sys-

temet trots att dess värderingar strider mot grundläggande demokratiska 

värderingar.  

   Vidare visar studien att religion ställs mot värden som antas vara sekulära, till 

exempel viktiga beståndsdelar i demokratiska stater såsom jämställdhet och män-

skliga rättigheter. Detta exemplifieras i stor utsträckning genom att lyfta fram is-

lam genom att peka på rättssystem upprättade i enighet med traditionen samt icke-
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sekulära stater såsom Iran. Religions förhållande till mänskliga rättigheter och an-

dra värden är problematisk. Läroböckernas fokus ligger på religiösa rörelser och 

organisationer som har värderingar som går emot de mänskliga rättigheterna och 

jämställdhet. Genom detta fokus framstår religion och framför allt islam vara 

oförenligt med dessa värden. Som ett undantag nämns dock buddhismen ha 

bidragit till vissa aspekter som idag innefattas i de mänskliga rättigheterna.  

   Texterna är formulerade på ett sådant sätt att läsaren och svenskar i allmänhet 

antas vara icke-religiösa. Detta märks i resonemang som går ut på att svenskar 

sägs ha svårt att förstå religiösa konflikter och värderingar. Läsaren skall besvara 

frågor om andras religioner och den problematik som kommer med dessa. Detta 

går i linje med det resultat som Dynevall och Sundh visar i examensarbetet Olika 

källor, samma islam. Där framgår det att läroböcker framställer islam och mus-

limer på ett sådant sätt att de tycks utgöra en motpol det som anses vara svenskt. 

Denna studie bekräftar deras slutsats. Den unga tjejen Mirela beskriver sig själv 

som muslim. Samtidigt får läsaren veta att hon både är född i Sverige samt har 

svenskt medborgarskap. Denna dubbla motivering av hennes svenskhet grundar 

sig troligen i att muslimer inte förväntas vara svenskar. Samma tendens märks vid 

diskussion om identiteter. Som exempel sägs en person från Mellanöstern och en 

svensk person ha problem att förstå varandra då personen från Mellanöstern 

kanske har en religiös världsbild. Den religiösa världsbilden tänks i exemplet 

komma från en person som är född utanför Sverige.  

   När religion i Sverige tas upp görs det i en historisk och funktionell kontext. 

Samtliga världsreligioner beskrivs vara representerade i Sverige. Detta för att vi 

har religionsfrihet som är en förutsättning för demokrati. Religionsfriheten fyller 

alltså funktionen som en nödvändighet för demokrati. Det beskrivs vidare hur 

människor förr i tiden gick i kyrkan varje söndag för att ta del av skvaller och ny-

heter. Kyrkan fungerade alltså som en naturlig mötesplats av sociala skäl. 

Frikyrkorna under tidigt 1900-tal fyllde det tomrum urbaniseringen hade lett till 

hos människor. En undersökning av World Values Survey presenteras för att visa 

på hur sekulariserat Sverige som land är. Sekulariseringen motiveras genom att 

peka på religionens oförenlighet med modernitet. Detta sammantaget med 
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beskrivningen av religionens roll förr i tiden gör att religion idag framstår tillhöra 

det förflutna i Sverige.  

   Johansson Harrie och Wickström menar att läroböcker är en konkretisering av 

läroplanen och att böckerna har inflytande på undervisningen och dess innehåll. 

Utifrån Faircloughs teoribildning finns det ett klart samband mellan hur diskurser 

är utformade och hur den sociala världen formas. Att eleverna påverkas av 

läroböckernas framställning av religion är med hänsyn till detta ett korrekt anta-

gande. Alltså bidrar de läroböcker som ingått i denna studie till elevernas sam-

mantagna bild av religion. Religion i allmänhet och islam i synnerhet framstår 

vara hot mot demokrati, orsak till många konflikter och krig, orsak till terrorism 

samt en motpol mot mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 

män.  

   Förutom att eleverna som tar del av dessa diskurser får en selektiv och förenklad 

bild av religion bidrar diskurserna till ideologiska effekter. Med det menas att 

denna framställning av religion bidrar till en ojämn maktfördelning i samhället. 

Till exempel kan den muslimska minoriteten i Sverige känna sig utpekad i och 

med de sammanhang i vilka religionen tas upp. Det kan även bidra till att religiösa 

människor i allmänhet kan komma att betraktas som en fara för demokrati och 

som mer benägna att begå terrordåd. I sin tur kan det ge upphov till motsättningar 

och främlingsfientlighet då det blir en uppdelning mellan den sekulariserade män-

niskan som tänks värdera mänskliga rättigheter, jämställdhet samt demokrati och 

den religiösa människan som tänks besitta mer problematiska värderingar.  

   Att fem olika läroböcker befinner sig i samma diskurs gällande religion bekräf-

tar också den utgångspunkt Fairclough antar när han beskriver att diskurser är en 

reflektion av det rådande samhället. Detta innebär att det idag i Sverige finns en 

rådande diskurs angående religion som visar på samma aspekter denna under-

sökning har visat på. Att den rådande diskursen angående islam kretsar kring ter-

rorism och fundamentalism framgår i den tidigare forskningen. Vidare har reli-

gionshistorikern Mattias Gardell visat på att islamofobi har en lång historia i 

västvärlden, då den likt antisemitism härstammar från en medeltida kristen 

idévärld. Efter kalla krigets slut har muslimer och islam ersatt hotet mot väst som 
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kommunismen tidigare ansågs utgöra.  Att islam utgör ett hot mot västvärlden 62

speglas i den bild läroböckerna förmedlar.  

   Jag skulle här vilja anknyta till den diskussion om läromedelsgranskning Wick-

ström för. Han menar att istället för en allomfattande läromedelsgranskning skall 

lärarens didaktiska textkompetens värdesättas och utvecklas. Denna undersökning 

visar på hur fem läroböcker i samhällskunskap använder sig av diskurser 

angående religion i allmänhet och islam i synnerhet som är problematiska. Att 

försvara dessa diskurser på grund av att de utgör en möjlighet i undervis-

ningssammanhang för att peka på vinklade texter ter sig onödig. Bättre vore att 

visa på diskurser som bidrar till ojämna maktförhållanden och förenklade bilder i 

annan litteratur än den som har till syfte att förklara för svenska elever hur 

samhället är uppbyggt och fungerar. Härenstams resonemang gällande vikten av 

att välja kunskap blir här åter centralt. Att ständigt använda islam som exempel 

när fenomenet terrorism skall beskrivas förmedlar en selektiv bild även om de ex-

empel som förekommer bygger på fakta. När religion i allmänhet beskrivs som en 

återkommande orsak till krig och konflikter borde valet av kunskap även innefatta 

goda aspekter av religion. Valet av kunskap borde syfta till att spegla traditioner-

nas fulla inverkan i samhället, inte bara de negativa sidorna. Att förändra 

läroböckernas innehåll kommer inte förändra de rådande diskurserna om religion i 

Sverige omgående men, eftersom diskurser påverkar den sociala världen är det ett 

steg på vägen. 

3.2. Slutsatser 
Denna studies syfte har varit att klarlägga den bild som förmedlas av religion i 

läroböcker avsedda för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Sammantaget 

framstår religion i allmänhet och islam i synnerhet utgöra hinder för och/eller hot 

mot demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Detta hot 

återfinns inom det demokratiska systemet i form av politiska partier och utanför 

systemet då i form av terroristorganisationer. Religion beskrivs vara en vanlig or-

sak till krig och konflikter både i nutid och sett till historien. Vidare framstår reli-

 Gardell, Mattias, Islamofobi, 2. uppl., Leopard, Stockholm, 2011 s. 10–11.62
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gion vara någonting som inte förekommer i Sverige. Både läsaren och svenskar i 

allmänhet tänks vara icke-troende och därför ha svårt att begripa religiöst motive-

rade världsbilder och värderingar. Modernitet framstår vara oförenligt med religi-

on då andra värderingar följer i och med ett lands modernisering.  

   Världsreligionerna förekommer i varierad utsträckning i de läroböcker som in-

gått i undersökningen. Den vanligast förekommande av de fem världsreligionerna 

är med god marginal islam, därefter förekommer religionerna i följande ordning: 

kristendom, judendom, hinduism, och buddhism. Islam är den religion som nämns 

mest i samband med krig och terrorism. Kristendomen är efter islam den tradition 

som nämns mest i hotfulla sammanhang. Anmärkningsvärt är att bland de tre reli-

gioner som nämns i samband med terrorism förekommer islam totalt tio gånger 

medan kristendom och judendom endast förekommer en gång var. Buddhism och 

hinduism förekommer inte i alls i detta sammanhang. Buddhism nämns totalt två 

gånger och då i fredliga sammanhang. Hinduismen förekommer totalt tre gånger. 

Två av dessa i hotfulla sammanhang och en gång i fredlig kontext. Judendomen 

behandlas totalt sju gånger, fyra gånger i hotfulla sammanhang och tre gånger i 

fredliga. Tabellen nedan visar de olika religionernas förekomst i läroböckerna, 

både i vilka sammanhang de olika religionerna förekommer samt den totala om-

fattningen. Tabellen är en sammanställning av förekomsten i samtliga fem läro-

böcker som ingått i studien.  

Fredlig Hotfull Totalt

Kristendom 8 9 17

Islam 5 20 25

Buddhism 2 0 2

Hinduism 1 2 3

Judendom 3 4 7
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Det framgår tydligt att böckerna faller in i samma diskurser gällande både religion 

i allmänhet och islam i synnerhet. Dessa dikurser speglar det rådande sättet att 

prata om religion samt bidrar till att upprätthålla det. Den tidigare forskningen 

gällande läromedel visar på att islam ofta får stå som anledning till krig, terrorism 

och konflikter, det resultatet kommer även denna studie fram till. Det ska dock 

påpekas att även om islam är mest förekommande i dessa sammanhang blir den 

sammantagna bilden att det inte är en specifik religion som är problematisk, sna-

rare är det religioner som utgör problemen. Buddhismen utgör dock ett undantag. 

Traditionen förekommer i så pass liten utsträckning att det är svårt att dra någon 

slutsats om dess framställning. Vad som går att konstatera är att den till skillnad 

från de övriga religionerna inte utgör ett hot eller kan beskrivas som aggressiv då 

sammanhangen den förekommer i endast är fredliga.  

   Att elever påverkas av innehållet i de läroböcker som ingår i undervisning fram-

går av den tidigare forskningen. Således visar dessa slutsatser att elever i den 

svenska gymnasieskolan får en problematisk bild av religion och dess funktion i 

samhället vid undervisning av ämnet samhällskunskap. Den bild som förmedlas 

av dessa böcker angående religion kan bidra till motsättningar och främlingsfient-

lighet. Detta resultat gäller vid nyttjande av de läromedel som ingått i denna stu-

die.  

   Denna undersökning gör inte anspråk på att förklara vilken bild av religion den 

svenska gymnasieskolan i stort förmedlar till dess elever, även om detta är en in-

tressant fråga. En bredare studie på området vars omfång skulle innefatta lärome-

del från samtliga gymnasiegemensamma ämnen skulle bidra till större förståelse 

för den sammantagna bild av religion elever i den svenska gymnasieskolan får ta 

del av, och samtidigt vara en god fortsättning på den grund denna studie utgör. 

!40



Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för 

gymnasieskolan. 123, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2012 

Andersson, Mats, Exposé: samhällskunskap kurs 1, 4. uppl., Liber, Stockholm, 

2011 

Bengtsson, Bengt-Arne, Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b i GY 2011, 4. uppl., 

Liber, Stockholm, 2011 

Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum. Samhällskunskap. 1, 2. uppl., Sanoma 

utbildning, Stockholm, 2012 

Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla, Kompass till samhällskunskap. 100, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2011 

Litteratur 

Dynevall, Johan & Sundh, Greta, Olika källor samma islam [Elektronisk resurs] 

Uppsala universitet, 2014, Uppsala 2014  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-246851  

(Hämtad 2015-03-31)  

 

Gardell, Mattias, Islamofobi, 2. uppl., Leopard, Stockholm, 2011 

!41

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-246851


 

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

välja kunskap, Studentlitteratur, Lund, 2000  

 

Härenstam, Kejll, I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur et-

nisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i 

ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, 2006 ( s. 33–37)   

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659  

(Hämtad 2015-01-21) 

 

Johnsson Harrie, Anna, Staten och läromedlen [Elektronisk resurs] : En studie av 

den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991, Linköping 

University Electronic Press, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2009,Lin-

köping, 2009 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-18312 

(Hämtad 2015-01-22) 

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

 

Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 

Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion, Routledge, Abingdon, Oxon, 2011  

 

Wickström, Johan. Didaktisk textkompetens. Religionsdidaktik: mångfald, livs-

frågor och etik i skolan, 1 uppl. Löfstedt, Malin (red.), Studentlitteratur, Lund 

2011 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och me-

tod, Studentlitteratur, Lund, 2000

!42

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-18312

