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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Jag är lärarstudent med ämneskombinationen religionskunskap och historia. Min blivande 

examen ger mig behörighet att undervisa på gymnasiet. Idag arbetar jag som ordningsvakt och 

har arbetat i branschen i ca 5 år. Detta gör jag i ca 140-150 timmar i månaden. 

Ordningsvaktyrket har genom åren gett mig en hel del kunskap och utvecklat mig som person. 

Genom olika möten med människor som hamnat utanför samhället har jag i min 

yrkesutövning kunnat utveckla min förståelse för samhället och för människor vilket jag tror 

är en stor fördel för mig som blivande lärare. Utöver detta arbetar jag som lärarvikarie i en 

gymnasieskola vilken har en säkerhetsprofil. Där arbetar jag en gång i veckan och har två 

klasser i religionskunskap. Att arbeta som lärare är för mig otroligt givande och här har jag 

kunnat tillämpa de förkunskaper om kommunikation och förståelse från ordningsvaktsyrket.  

 

Att undervisa är för mig det finaste och viktigaste, att lära är att förstå och att utvecklas som 

individ. Mitt främsta mål som blivande lärare är att påverka eleverna så att de utvecklas och 

blir förstående individer med god kunskap om omvärlden och andra människor. Religion och 

historia är enligt mitt tycke två olika ämnen som är innehållsrika och två ämnen som 

innehåller kunskap som varje individ kan ha nytta av. Användningen av kunskapen från 

områdena är sådan kunskap som kan öka förståelsen för andra individers tänkande och ge 

ökad förståelse för olika samhällens uppbyggnad.  

 

När jag studerade på gymnasiet var mitt favoritämne religionskunskap. Att kunna läsa om hur 

andra människor tänker, hur de lever och ser på livet var något som utvecklade mitt 

betraktelsesätt om världen omkring. Men jag insåg under den terminen jag läste kursen 

religionskunskap att mycket av det läroboken förmedlade även kunde skada mitt synsätt på 

omvärlden. Efter terrorattentaten i New York den 11 september 2001 hade religionen Islam 

satts på kartan och en synnerligen extrem varianten av den. Detta avspeglade sig i kapitlet om 

Islam i min religionskunskapsbok. Några sidor in i kapitlet dök det helt plötsligt upp bilder 

från 11 september, två brinnande skyskrapor och en bild på en terrorledare med skägg och 

vapnet Kalasjnikov vid sin sida. I kapitlet om Judendomen kommer jag ihåg hur man hade en 

bild på judar som lade sitt huvud mot Klagomuren. Bildtexten beskrev det som att det slog sitt 

huvud mot muren. Vilken bild ville läroboken ge av Islam eller Judendomen? En galen 

muslim med skägg och som hyllar terrorismen eller galna judar som ”bankar” sina huvuden 
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mot en vägg? Man kan se framställningen på olika sätt, men jag såg det som något skadligt 

och som något på inga villkor relevant i sammanhanget. Jag har därför valt att studera tre 

läroböcker i religionskunskap från tre olika bokförlag för att se hur religioner framställs i 

dessa. Fokus kommer att ligga på de abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och 

islam. Följer bokförlagen kursmålen och håller de sig inom ramen för den väsentliga 

kunskapen om religionerna som skall förmedlas till eleverna? Är beskrivningen om varje 

religion relevant och korrekt eller är den missvisande? Det är dessa frågor som skall 

behandlas med denna studie.  

 

I den forskning som jag har tagit del av finner jag att den på senare tid har koncentrerats på 

hur religionen Islam framställs i läroböckerna. Detta för att religionen idag har aktualiserats i 

media och kan kopplas till världsläget idag. Det förekommer ofta i mediesammanhang om 

mellanöstern och Nordafrika där majoritet av befolkningen som bor där är muslimer. I olika 

uppsatser i form av examensarbete har det framkommit att läroböckerna erhåller 

islamofobiska tendenser och jämfört det med hur framställningen av andra religioner sett ut. 

Generellt har forskning gällande läromedel i religionskunskap koncentrerats på att jämföra 

läromedlen och dess framställning. Läroböckerna har ställs mot varandra för att jämförelser 

skall kunna genomföras.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min undersökning är att beskriva och analysera hur fakta om de Abrahamitiska 

religionerna framställs i läroböckerna från tre olika bokförlag. 

 

1. Vilka skillnader finns det i framställningen av: 

- Gudstro 

- Helig skrift/Heliga skrifter 

- Festdagar/Högtider 

- Religionen i Sverige 

2. Följer bokförlagen läroplanerna i sina beskrivningar? 
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2. Styrdokument 

Eftersom de abrahamitiska religionernas anhängare har olika antal utövare är sannolikheten 

stor att fakta i läroböckerna också baseras på detta. Mängden fakta från respektive religion 

kan variera beroende på prioriteringar från förlagets sida. Även bokförlagens tolkning av 

läroplanen kan ha inflytande på boken upplägg. Innehållet i läroboken skall självklart 

redogöra för ämnet och förmedla den insikt som krävs för att eleverna skall kunna uppnå 

målen i ämnet religionskunskap.  

 

Religionskunskap A på gymnasiet är idag ett kärnämne och läses på alla program på 

gymnasienivå. Kursen religionskunskap A bygger på grundskolans undervisning där 

tonvikten ligger på att förmedla kunskap som ökar förståelsen för människors olika 

livstolkningar. Läroplanerna vill med ämnet stimulera, öka nyfikenheten och lusten att söka 

kunskap vad gäller oss själva och andra människor. Ämnet skall visa på olika betydelser av 

ordet religion och vad det kan verka inom. På olika sätt ska religionskunskap verka för att 

eleverna skall kunna utforska, tolka och förklara viktiga begrepp i olika religioner och 

livsåskådningar.
1
 Alla ämnen på gymnasiet har kursmål som eleverna förväntas uppnå under 

kursens gång. Dessa finns tillsammans med betygskriterier för godkänt, väl godkänt och 

mycket väl godkänt. Målen att sträva mot: 

 Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 

 utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om 

olika traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 

 fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor 

som rör tro, etik och livsåskådning, 

 utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, 

traditioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 

 utvecklar sina insikter i Kristendomens och andra världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

 utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 

sätt att tänka, skapa och handla, 

                                                      
1
 Kursplan Religionskunskap, Skolverkets hemsida 2011 
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 fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker 

religioners och livsåskådningars tolkningar av livet.
2
 

Efter avslutad kurs i religionskunskap A skall eleverna ha uppnått målen som står beskrivet 

här nedan: 

 

Eleven skall 

 kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 

sätt att tänka och handla 

 känna till Kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

 kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

 kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk 

och moralisk utgångspunkt 

 kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället 

 kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

 förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 

uppfattar människor i sin omgivning.
3
 

 

Kursplanen i religionskunskap A lägger stor vikt på den enskilde elevens egna tankar och för 

att öka förståelsen för hur andra tänker. Den nuvarande kursplanen lägger stor vikt vid elevens 

kunskap att tänka själv och kunna undersöka problem utifrån olika etiska och moraliska 

förutsättningar. Karaktäristiskt för den traditionella undervisningen är oftast att man har 

kursmål, betygskriterier, en lärare och en lärobok. Undervisningen som sker är oftast utifrån 

läroboken där eleverna antingen genom att arbeta självständigt, i grupp eller hela klassen 

tillsammans skaffar sig kunskap från läromedlet. Individer väljer att ta till sig det som de 

anser sig vara viktigast.  

 

 

                                                      
2
 Kursplan Religionskunskap, Skolverkets hemsida 2011 

3
 Kursplan Religionskunskap, Skolverkets hemsida 2011 
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3. Tidigare forskning om religionens fundament 

Enligt Pia Nykänen som skrivit avhandlingen Värdegrund, demokrati och tolerans – om 

skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle är tolerans en förutsättning i ett mångkulturellt 

samhälle. Genom det faktum att vi idag har ett samhälle där skilda livsstilar av olika 

trosuppfattningar och värderingar lever sida vid sida är det inte förvånande att läroplanerna 

poängterar vikten av tolerans. Nykänen talar om tolerans som ett sätt att fostras mot och förstå 

grunden till det omoraliska. Att förhålla sig kritiskt till vad som skall tolereras är en 

förutsättning samt på vilka grunder man bestämmer förhållningssättet.
4
 I skolans sätt att 

inskola eleverna i ”toleranstänkandet” menar Nykänen att man måste visa på vad intolerans är 

och på så sätt understödja meningen med tolerans. Hon påvisar vad skälen är till att vi vill 

främja tolerans vilket kan handla om företeelser vi i realiteten skulle förkasta. Författaren ser 

tolerans som en önskvärd egenskap att ha och leva med för att kunna öka förståelsen och 

kunskapen om andra. Det som förespråkas i läroplanerna är att en person kan förstå andra 

kulturer och individer om den känner sig egen och är trygg i den. Nykänen problematiserar 

detta och menar istället att det inte behöver leda till tolerans. Att kunna förstå skälen är ett 

bättre väg att skapa tolerans.
5
 

 

I sin avhandling talar Nykänen om värdegrunden och definierar begreppet som en egenskap, 

norm, värdering och målsättning och menar att skolan även handlar om dessa begrepp. 

Begreppet värdegrund som används flitigt i skolan, främst i grundskolan fylls med goda 

begrepp för att främja lärarnas arbete i värdegrundsarbetet menar Nykänen. Detta utifrån hur 

samhället ser ut, dagsläget i världen, hur vi är som människor och innehållet kan förändras 

med tiden.
6
 

 

I rapporten Värdegrund och samhällsutveckling av författarna Hedin och Lahdenperä skriver 

de om skolväsendets värdegrund och menar att den vilar på demokratins grund och att man 

inte kan tänka sig en skola utan demokrati.
7
 Dessutom skriver de om demokratin som ett 

egenvärde och som sådan ska den läras ut som det främsta uttrycket för jämlikhet mellan 

medborgarna. De skriver att hela det svenska skolväsendet borde vila på samma värdegrund 

och menar att detta kan vi se att skolan har ett stort ansvar att förmedla den demokratiska 

                                                      
4
 Nykänen 2009, s. 142-143 

5
 Nykänen 2009, s. 162-165 

6
 Nykänen 2009, s. 36-37 

7
 Hedin och Lahdenperä 2000, s. 22 
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värdegrund som finns angiven i både skollagen och i Lpf 94. Författarna behandlar även 

meningen med tolerans då denne rapport är väl användbar i min undersökning. Ordet 

generositet framkommer och behandlas i boken där likhetstecken dras mellan tolerans och 

generositet. Hedin och Lahdenperä talar även om läroplanen där den kristna etiken åberopas. 

De menar att det inte är kristen utan en allmänmänsklig etik. Författarna menar att den kallas 

kristen på grund av att kristna omfattas av den.
8
 

 

Samma rötter – Abrahams barn i tre religioner skriven av Dorothea Rosenblad och Fanny 

Rosenblad används inom ämnet religionskunskap och inom olika projekt. Den kan ses som en 

religionsdidaktisk bok för grundskolans undervisning men går även att använda i gymnasiets 

undervisning. Boken har en tydlig röd tråd. Dorothea Rosenblads startade år 1991 projektet 

Abrahams barn i syfte att förebygga konflikter i skolan och sprida kunskap om likheter inom 

de abrahamitiska religionerna. Författarna menar att genom påvisning av religionernas 

likheter och samma rötter skulle kunskapen om likheterna mellan religionerna hos eleverna 

öka och så skulle man acceptera varandras olikheter. Författarna menar att läraren behöver 

sätta sig in i de texter som läses för eleverna för att väcka nyfikenhet och intresse för att på så 

sätt bli bekant med historian och berättelsen kring dessa och dess karaktärer. I boken 

presenteras även en metod som författarna kallar IE-metoden. Denna metod står för 

identifikation skapar empati. Identifikation sker genom att lyfta fram de gemensamma 

gestalterna som finns i religionerna för att öka förståelsen både för sin egen tolkning och även 

för andras. Empati som är den andra delen av metoden sker genom ökad förståelse. Genom att 

sätta sig in i någon annans roll för att försöka förstå andras känslor och tankar enligt 

författarna den empatiska delen av människan. Via samtalen mellan lärare och elever är det i 

dessa sammanhang då de gemensamt försöker förstå hur individerna i berättelsen kände och 

upplevde saker. 
9
 

 

Jag har valt delar av innehållet i en grafisk bild på sidan 10 i boken som utgångspunkt för min 

textanalys av de tre läroböckerna.
10

 Eftersom det i boken Samma rötter betonas de likheter 

som finns inom de abrahamitiska religionerna har jag valt att undersöka om läroböckerna ger 

en annan bild gällande den punkten. Från boken går det att även läsa mycket sakuppgifter 

kring religionerna. Med hjälp av olika källor har man framställt rikligt med fakta kring de 

                                                      
8
 Hedin och Lahdenperä 2000, s. 14 

9
 Rosenblad & Rosenblad, 2003 

10
 Rosenblad & Rosenblad 2003, s. 10 
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abrahamitiska religionerna. Dessa upplysningar kan vara till stor hjälp då jag kan påvisa de fel 

som kan ha uppstått i läromedlen. 

 

I Jonas Otterbecks bok Islam, muslimer och den svenska skolan skriven år 2000 har han valt 

att fokusera på muslimernas ställning i den svenska skolan. Författaren beskriver de problem 

som kan uppstå med den svenska skolan sett utifrån de muslimska elevernas perspektiv. I sin 

beskrivning av de problem som kan uppstå anger han ett orsakssammanhang. Han förklarar 

vid flera tillfällen det religiösa ursprunget till de problem som uppstår i den svenska skolan. 

Otterbeck söker förklaringar till de tänkbara konflikterna som uppstår och uppmanar till insikt 

inför andras trosföreställningar. Jonas Otterbeck påpekar att skolan ska lägga tonvikten på 

bland annat demokrati, individens integritet, individualism och likvärdighet både som 

gemensam kodex och som kunskap. Med kunskap tagen ur Otterbecks bok ställd mot 

läroböckernas framställning av islam kan man se om något skrivet i dessa skulle ses som 

något olämpligt i sitt sammanhang. Det olämpliga skulle till exempel kunna vara 

faktaframställning på fel grunder, fördomsliknande framställningar eller bilder som skulle 

kunna ge en fel uppfattning av religionen.  

 

4. Källmaterial 

4.1 Användningen av källmaterial 

Källmaterialet består av tre läromedel från tre olika bokförlag. Frågeställningen skall besvaras 

genom att analysera läromedlen i varje sakfråga och därefter se om dessa följer kursmålen och 

förmedlar relevant kunskap. Varje sakfråga, t ex framställning av gudsbilden i läroböckerna, 

kommer att vara en rubrik. Underrubriken till dessa kommer att vara namnet på bokförlaget 

som undersöks och en framställning av vad som förekommer i den läroboken kommer att 

presenteras nedtill. Efter framställningen av sakfrågan ifrån varje lärobok kommer det att 

presenteras vilka skillnader som fanns i dessa. Efter undersökningen diskuterar jag 

förekomsten och avslutar sedan med en sammanfattning av hela undersökningen. 

 

De tre världsreligionerna, judendom, kristendom och islam, är ofta de religioner som får mest 

utrymme i religionsundervisningen. De abrahamitiska religionerna som de också kallas, där 

Abraham ses som stamfader, är ofta de religioner som det talas mest om. Redan i 

grundskolans yngre åldrar stöter eleverna på Kristendomen eftersom påsken och julen är 

högtider som uppmärksammas inom religionen. I grundskolan möter man även på 
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Judendomen då det talas om Abraham som stamfader för ett folk och som var nära på att offra 

sin son Isak. Medierna fokuserar ofta på Islam vilket innebär att de även påverkar elevernas 

samtalsämnen både i skolan och på fritiden. Eleverna stöter på religionerna utanför skolan, i 

hemmet och i det övriga livet. Skolan skall se till att eleverna bör får goda kunskaper om 

religionerna för ökad förståelse för andra kulturer och livsåskådningar. Men vilken kunskap är 

det som förmedlas beträffande judendom, kristendom och islam i läroböckerna i 

religionskunskap? Hur framställs fakta gällande gudsbild, tro och etik, högtider och profeter? 

Är kunskapen missvisande eller korrekt? 

 

Läroböckerna från Natur och Kultur, Gleerups och Liber följer alla kursplanen i 

Religionskunskap A och är avsedda för undervisning på gymnasiet. Dessa läroböcker är inte 

anpassade till något speciellt gymnasieprogram utan kan användas på olika program.  

 

4.2 Natur och Kultur 

Natur och Kulturs lärobok Din tro eller min? skriven av författarna Erica Appelros, Anne-

Christine Hornborg och Helena Röcklinsberg och utgavs år 2006. Författarna är verksamma 

forskare och lärare i etik, religionshistoria och religionsfilosofi på Lunds universitet och har 

erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Läroboken har 192 sidor och författarnas syfte är att 

ge korrekt fakta om olika världsreligioner och livsåskådningar. Författarna vill öka förståelsen 

för andra människors sätt att tänka och agera när det gäller tro och livsåskådning. Författarna 

aktualiserar även problemen som finns i världen och har haft det i fokus vid skrivandet av 

läroboken. I förordet till läroboken skriver författarna att de vill främja kunskapen av andra 

individers tänkande kring tro och livsåskådning för att inte skapa konflikter i samhället. 

Boken behandlar olika livsåskådningar, de tre abrahamitiska religionerna, hinduism och 

buddhism samt ursprungsbefolkningens religioner. Boken tar även upp frågor som berör 

tolerans, religionsfrihet samt kultur och religion. Varje moment avslutas med olika frågor som 

kan besvaras för att få en djupare kunskap. 

 

4.3 Liber, Almqvist & Wiksell (A&W) 

Författarna bakom denna bok är Sten Rodhe och Bo Nylund och namnet på boken heter 

Religionskunskap. Författarna är av ursprung från den kristna traditionen och uppvuxna i en 

kristen kultur vilket betonas i förordet till läroboken. Läroboken är utgiven år 1999 och 

omfattar 288 sidor. Båda författarna har sina specialområden inom ämnet religion. Det de vill 

med denna lärobok är att ge en översiktlig bild av de mest betydande världsreligionerna, om 
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olika livsåskådningar och om etiska grundfrågor. De har trots sin bakgrund inom den kristna 

traditionen, enligt dem själva, försökt ge en neutral framställning av andra religioner och 

livsåskådningar. De religioner som beskrivs i läroboken är bearbetade för att bättre stämma 

överens med den aktuella forskningen och på så sätt ge en bättre kvalité på 

faktaframställningen. Varje kapitel innehåller enbart fakta och inga frågeställningar finns 

framförda. Författarna menar att man genom detta sätt ska kunna diskutera fritt och att frågor 

skall väckas hos eleverna. Eleverna skall kunna ställa frågor vilka då kan diskuteras i klasen. 

Detta tycker författarna är ett sätt som ger en djupare kunskap och att målen i 

religionskunskap uppfylls. 

 

4.4 Gleerups 

Läroboken Relief skriven av författarna Nils-Åke Tidman, Bengt Arvidsson Hans Axelsson 

och Magnus Hermansson är utgiven år 2003 och består av 192 sidor. Författarna har som mål 

att framställa alla religioner på ett likartat sätt där man först presenterar rit och liv, tro och etik 

och avslutar med kultur och samhälle. Man har i denna lärobok valt att ta med etniska 

religioner och beskriver riklig fakta kring dessa. Varje religion har en egen rubrik. I slutet av 

varje kapitel beskrivs hur religionen tillämpas i Sverige. I framställningen av religioner och 

livsåskådningar har man markerat viktiga begrepp och meningar med fet stil för att på så sätt 

visa på det centrala i sammanhanget. Varje kapitel avslutas med frågeställningar som kan 

besvaras enskilt eller i grupp. Frågorna är indelade i tre olika nivåer och har olika 

svårighetsgrader samt olika i omfång. Allra sist i kapitlet efter frågeställningarna finns en lista 

med centrala begrepp för respektive område. 

 

4.6 Avgränsningar 

Jag har valt att koncentrera min undersökning på religionskunskap A på gymnasialnivå därför 

att målgruppen och ämnet är den jag i framtiden skall arbeta med. När det gäller läromedlen 

har jag valt att ha med tre läroböcker från tre olika bokförlag. Detta för att kunna utföra en 

bredare undersökning och för att kunna ge en mer koncentrerad framställning av de 

abrahamitiska religionerna. Varför jag valt judendom, kristendom och islam är för att dessa 

idag ses som världsreligioner och har många gemensamma nämnare samt en historia som 

började hos Abraham. Att Kristendomens innehåller spår av Judendomen samt att Islam 

innehar spår av Kristendomen är en av orsakerna till att undersökningen avgränsats till dessa 

religioner. Det intressanta här är att undersöka hur framställningen ur läroböckerna ser ut trots 
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många gemensamma nämnare. Valet av läromedlen från de olika bokförlagen är slumpvist 

utvalda, de gäller även tryckåren. 

 

5. Metod  

Jag har undersökt tre läroböcker från tre olika bokförlag och deras beskrivning av de 

abrahamitiska religionerna. Undersökningen har koncentrerats på tre sakfrågor, Gud, heliga 

skrifter, högtider och religionen i Sverige. Mina frågeställningar var huruvida bokförlagen 

följer läroplanen Lpf94 och håller sig inom den ramen för att inte förmedla missvisande 

information? Hjälper framställningen fram värdegrundstänkandet och tolerans? 

Undersökningsmetoden är en kvalitativ textanalys där jag undersökt ett antal utvalda texter 

från läroböckerna gällande fakta om de abrahamitiska religionerna. Jag vill med den 

kvalitativa textanalysen se hur framställningen av de abrahamitiska religionerna gestaltas. 

”Grundläggande för all textanalys är en ordentlig närläsning.”
11

 I undersökningen har jag gjort 

en kritisk granskning av läroböckernas framställning av de begrepp som frågeställningen 

innehåller. Vid kritiska närläsning utgör en del också att man framför frågor om själva textens 

innehåll och framställning.  

 

Jag har i min undersökning genom kritisk läsning tagit hänsyn till vad som läroboken har valt 

att ta med, vad som har uteslutits, vad som betonas och vad som tonas ned. Eftersom jag i min 

uppgift har undersökt tre läroböcker blir granskningen en komparativ undersökning. ”Då blir 

uppgiften inte endast att beskriva och förklara innehållet i texterna utan också att förklara 

skillnaderna”
12

 Läroböckerna har lika utgångspunkter, nämligen att följa kursmålen och 

framföra väsentlig fakta gällande olika frågor inom olika religioner. Undersökningen öppnar 

även möjligheter för att jämföra läroböckernas texter.  Jämförelsen beskriver och förklarar 

skillnader. 

 

Enligt Johansson och Svedner betecknar validitet att undersökningens resultat ger en 

tillförlitlig bild av det man har undersökt. Jag menar att undersökningen uppnår hög validitet 

då det redan finns frågor framställda till texterna som skall undersökas. Frågorna är relevanta 

då de innehåller begrepp som är väsentlig i sakfrågan. I de abrahamitiska religionerna innebär 

tron på en Gud, de har heliga skrifter, högtider eller festdagar samt har religionsutövare i 

                                                      
11

 Johansson och Svedner 2010, s. 49 
12

 Johansson och Svedner 2010, s. 50 
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Sverige. Framställningarna utifrån läroböckerna är jämförbara vilket även bidrar till att 

undersökningen uppnår hög validitet. Resultaten i undersökningen talar för dessa tre utvalda 

läroböcker från tre olika bokförlag.  

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och noggrannhet. Hög reliabilitet ska garantera att 

undersökningen är pålitlig. Genom att undersöka, jämföra och analysera valda läroböcker 

avser uppsatsen att uppnå en hög reliabilitet. Att vara opartisk och att ha ett förhållningssätt 

till ämnet är viktigt för att uppnå hög reliabilitet. Jag har genom att undersöka läroböckerna 

noggrant, beskrivit och återberättat väsentliga delar som berör uppsatsen. Genom tydlig 

presentation och analys av läroböckerna ska uppsatsen åstadkomma en hög reliabilitet. 

Johansson och Svedner framhåller även vikten av noggrannheten i undersökningen då detta 

påverkar reliabiliteten. 

 

6. Resultat/Analys 

6.1 Disposition 

I kapitlet Resultat/Analys har jag inför varje begreppsundersökning gjort en kort beskrivning 

och förklaring av dess innebörd. Detta för att visa på vad det är jag undersöker och för att 

upplysa läsaren om synen på begreppen utifrån religionernas inställning till dem. Efter varje 

begrepps framställning beskrivs vad det är som undersökts och därefter en tabell. Tabellen är 

uppdelat i tre spalter där varje beträffar de tre läroböckernas bokförlag. I varje spalt framgår 

det vad som förekommer i läroboken i anknytning till sakfrågan och utifrån dessa går det att 

utläsa likheter och skillnader i vad som framställs. Under tabellen framgår en förklarande text 

till tabellen och vad som framgått i undersökningen. Efter undersökningsdelen kommer det att 

föras en diskussion kring resultatet. 

 

6.2 Gud utifrån de abrahamitiska religionerna 

Gemensamt för de tre religionerna, Judendom, Kristendom och Islam är att ursprunget finns i 

patriarken Abraham, via hans söner Isak och Ismael. Abraham ses han alltså som en 

stamfader. Från de tre religionernas heliga skrifter framkommer det att Abraham var den 

första som trodde på en Gud.
13

 Tron på en Gud är central i de abrahamitiska religionerna men 

skiljer sig i uppfattningen om honom. Religionerna har sina ursprung i uppenbarelser från 
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Gud vilket har lett till berättelser som talar om Gud och hans vilja samt egenskaper.
14

 Judar 

väljer oftast att inte missbruka Guds namn och kan kalla honom för t ex Adonaj. Kristna 

definierar Gud efter treenigheten, Fader, Sonen och den heliga Anden. Muslimerna kallar Gud 

för Allah vilket är detsamma men på arabiska. 

 

6.2.1 Gud enligt Judendomen i läromedlen 

Tabell:1 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

Skillnader 

 Gud skildras som 
trygghet, ger tillit 
och omsorg 

 Mer fakta än de två 
andra läroböcker 

 Jämför med Islams 
grundtankar 

 Gud som allsmäktig, 
kärleksfull och 
straffande 

 Innehåller Guds tio 
budord 

 Olika namn och 
benämningar på Gud 
anges t ex JHVH, 
Adonaj, herde, 
konung mm. 

 

 

 

 

Likheter 

 Monoteismen som utgångspunkt 

 Guds storhet skildras 

 Gud kan både vara ond och god 

 Gud är allsmäktig 

 Guds vilja belyses 

 Citerar ur Moseböckerna 

 Gud leder historien och ingriper i den 

 

Hur gudsbilden framställs i respektive lärobok varierar. De stora skillnaderna som går att 

utläsa är mängden fakta. Innehållet är i princip den samma. Gällande beskrivningen av 

Judendomens gudsbild är likheten att man framför monoteismens betydelse för gudsbilden. 

Även Guds storhet är ett förekommande begrepp i de tre läroböckerna där man visar på att 

han är något som människan inte kan förstå sig på. Man framför även att Gud både kan vara 

god och ond. Den stora skillnaden i framställningen av den judiska gudsbilden är 

faktamängden. I Gleerups lärobok är mängden fakta något större än de övriga två. I övrigt går 

det inte att urskilja några stora skillnader.  

 

 

 

 

6.2.2 Gud enligt Kristendomen i läromedlen 

Tabell:2 
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Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Treenigheten 
förklaras utifrån 
kyrkomötena  

 Gud kan förstås 
genom Jesus 

 Gud beskrivs som 
tre personer 

 Fader, Son och 
Ande är en och 
samma person men 
beskrivs var för sig 

 Gud som 

allsmäktig, 

himmelens och 

jordens skapare 

och uppehållare 

 Skapare av gott 

och ont 

 Framhåller 
kyrkomötens 
betydelse för kristna 
gudsbilden  

 Belyser olika 
splittringar som 
uppstod pga 
oenighet kring 
gudsbilden 

 Gud beskrivs som en 
triangel 

 Uppfattningen av 
vem Gud är beror på 
samfundstillhörighet  

 Gud som kvinna? 

 Beskriver Gud utifrån 
Fader, Sonen och 
Anden 

 Gud beskrivs som 
allsmäktig, Gud är en 
och att Gud har 
kommit till jorden 
som människa 

 Gud fortfarande 
verksam på jorden 

 Gud beskrivs inte 
som homogen 

Likheter  Treenigheten som utgångspunkt i beskrivningen av Gud 

 

Det går att uppfatta den kristna gudsbilden utifrån läroböckerna som komplicerad då 

faktamängden är betydligt mer omfattande än vad den är för Judendomens och Islams 

gudsbild. Mängden fakta beror på att kunna förklara treenigheten på ett korrekt och enkelt 

sätt. Gleerups lärobok är den enda av de tre som referera till bibliska texter i sin framställning. 

Läroboken från Natur och Kultur är den enda som inte valt att pedagogiskt dela upp 

treenigheten med underrubriker. Men Natur och Kultur är den enda som framför att 

gudsbilden kan variera beroende på vilket trossamfund eller kyrka man tillhör. I övrigt är 

framställningen av Gud likartad där man beskriver den historiska kontexten, storheten, 

treenigheten och relationen Gud och människa.  

 

6.2.3 Gud enligt Islam i läromedlen 

Tabell:3 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Att dyrka flera 
gudar är en synd 

 Hänvisar till 
trosbekännelsen 

 Gud beskrivs som 
skaparen av allt 

 Gud beskrivs som 
barmhärtig men 
kan vara sträng 

 Muhammed som 
avfärdar 
treenigheten 

 Beskriver att 
muslimer avfärdar 
treenigheten 

 ”Muslimernas Gud” 
som rubrik vid 
gudsbeskrivning 

 Hänvisar till 
trosbekännelsen 

 Ej annan Gud än de 
övriga två 
abrahamitiska 
religionerna 

 Gud agerar ensam 

 Gud beskrivs som 
osynlig skapare och 
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 Gud ingriper aktivit 
i allt på jorden 

 Gud får inte 
avbildas, liknelse 
görs med 
Judendomen 

 Gud har gett 
människan fri vilja 

 Gud är skaparen av 
allt 

 Allsmäktig Gud som 
inget kan mäta sig vid 

 Straffande och 
förlåtande Gud 

 Uppenbarade sig för 
Muhammed  

 Gud-Allah 

herre 

 Uppenbarade sig för 
Muhammed och 
andra profeter 

Likheter  Monoteismens innebörd viktigast 

 Gud gör sig i uttryck i Koranen 

 

Gällande religionen Islam belyser de tre läroböckerna monoteismens betydelse och hur 

religionen starkt håller fast vid den uppfattningen. Alla tre läroböcker är tydliga med att 

framföra tron på en Gud som det viktigaste inom Islam. Detta kopplas till den första 

grundpelaren, nämligen trosbekännelsen. Gleerups och A&W är de böcker som nämner 

Islams koppling till Judendomen och Kristendomen. Författarna förklarar att de har samma 

Gud enligt muslimer. Bokförlaget Natur och Kultur ger en annan bild, där gudsbeskrivningen 

går under rubriken Muslimernas gud och ingen koppling görs.  

 

6.3 De heliga skrifterna
15

 

Judarnas heliga skrift är den hebreiska Bibeln, Tanak. Den innehåller de fem Moseböckerna 

som är lagen/undervisning, Tora. Tanak innefattar även Nebii och Ketuvim, profeterna och 

skrifterna. Kristna har Bibeln som sin heliga skrift. Denna innehåller både Gamla och Nya 

Testamentet. Gamla Testamentet (GT) är den som judarna har och Nya Testamentet (NT) 

berättar om Jesus liv och verkan här på jorden samt hans död. Koranen är muslimernas heliga 

skrift och uppenbarades av Gud för Muhammed genom ängeln Gabriel. Koranen ses därför 

som Guds ord och anses vara felfri av muslimer. Koranen går bara att tolka men innehållet 

kan inte ändras. 
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6.3.1 Framställningen av judiska heliga skrifter utifrån läroböckerna 

Tabell:4 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Mest utförlig i 
framställningen 

 Har ett jämförande 
avsnitt där heliga 
skrifter mellan 
religionerna 
jämförs 

 De fem 
Moseböckerna 
nämns i 
beskrivningen 

 Talmud och dess 
betydelse 

 Historisk bakgrund 
av tillkomsten av 
heliga skrifterna ges 

 Tanak beskrivs som 
samlingsnamn för 
Tora, Profeterna och 
Skrifterna 

 Gamla testamentet 
skildras 

 Heliga skriftens 
betydelse för judiska 
folket framförs 

 Historisk kontext 
belyses 

 Talmud och dess 
betydelse framförs 

 Tanak som 
samlingsnamn för 
Tora, Profeterna och 
Skrifterna 

 Gamla testamentets 
innehåll skildras kort 

 Talmud och dess 
betydelse framförs 

 Kort beskrivning av 
heliga skrifter 

Likheter  Tora, lagen och läran framförs 

 Koppling till Kristendomen görs gällande GT 

 

Det finns många likheter i läroböckernas framställning av de heliga skrifterna. Den stora 

skillnaden som finns är i läroboken Gleerups jämförandeavsnitt.
16

 I detta avsnitt får läsaren 

möjlighet att jämföra och reflektera över de heliga skrifterna. Läroboken har här radat upp de 

abrahamitiska religionerna samt hinduism och buddhism med fakta kring innehåll, 

uppbyggnad och mening. Gleerups framställning av de abrahamitiska religionernas heliga 

skrifter har därför den mest utförligaste faktaframställningen i sin lärobok. Framställningen av 

de judiska skrifterna är likartad i varje lärobok gällande innehåll. Läroböckerna är eniga i 

fråga om de heliga skrifternas betydelse och innehåll. Beskrivningen av Tora som lagen och 

läran framkommer tydligt i läroböckerna och det gäller även Talmuds framställning. Gleerups 

lärobok framställer judarnas heliga skrifter på tre platser i läroboken. De första under rubriken 

Rit och Liv
17

, den andra under Tro och Etik
18

 och den tredje i slutet av kapitlet om 

Judendomen.
19

 A&W har en kort beskrivning av judarnas heliga skrifter men innehåller 

väsentlig fakta.
20

 Läroboken från Natur och Kultur har också en kort beskrivning som även 

rymmer kopplingar till Kristendomen gällande Gamla Testamentet.
21
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18
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6.3.2 Framställningen av kristnas heliga skrifter utifrån läroböckerna 

Tabell:5 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 GT som främsta 
källan till kristentro 

 Har ett jämförande 
avsnitt där heliga 
skrifter mellan 
religionerna 
jämförs 

 GT:s profetior om 
Messias enligt 
kristen tro gått i 
uppfyllelse genom 
Jesus 

 Historiskt 
sammanhang 
framförs i 
jämförande 
avsnittet 

 NT:s innehåll 
grundar sig på det 
Jesus gjorde och 
sade 

 Bibeln förklaras 
utifrån historiskt 
sammanhang och 
utifrån det andliga 

 GT:s profetior om 
Messias enligt kristen 
tro gått i uppfyllelse 
genom Jesus 

 Bibeln framställs 
utifrån ett historiskt 
sammanhang 

 Kyrkomötet i Nicea 
bakom uppkomsten 
av Bibeln 

 Beskriver Bibelns 
uppbyggnad 
kortfattat 

 GT:s profetior om 
Messias enligt kristen 
tro gått i uppfyllelse 
genom Jesus 

 Kopplar till den 
judiska historien 

 NT:s uppdelning 
framförs utifrån 
evangelierna 

 NT beskrivs som brev 

Likheter  Bibeln som den främsta källan 

 Att Bibeln innehåller två delar, GT och NT, förekommer 

 

Läroböckerna beskriver Kristendomens heliga skrift, dvs. Bibeln, väldigt utförligt och tydligt. 

Bibeln är kristnas främsta källa och är uppdelad i två delar, GT och NT och de tre 

läroböckerna belyser även detta. Bokförlaget Gleerups lärobok beskriver NT som den främsta 

källan för kristen tro men belyser även GT betydelse för den kristna läran då NT refererar 

många gånger till GT.
22

 Även i denna lärobok, likt Natur och Kultur samt A&W, framställs 

GT:s profetior om Messias enligt kristen tro ha gått i uppfyllelse genom Jesus.
23

 Alla 

läroböcker är även eniga om att Bibeln är den främsta källan för den kristna tron. I Gleerups 

jämförandeavsnitt går det att läsa fakta om den kristna Bibeln. De historiska sammanhangen 

framförs i jämförandeavsnittet där man även beskriver Bibeln något mer djupgående.
24

A&W 

lärobok är de enda som saknar en framställning av den kristna historien utan kopplar den 
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24
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istället till den judiska historien. Natur och Kultur har en kort framställning av den kristna 

Bibeln genom ett historiskt perspektiv. 

 

6.3.3 Framställningen av muslimernas heliga skrift utifrån läroböckerna 

Tabell:6 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Har ett jämförande 
avsnitt där heliga 
skrifter mellan 
religionerna 
jämförs 

 Genomgång av 
Koranens 
uppbyggnad och 
tillkomst görs 

 Koranens omfång 
jämförs med NT 

 Jesus roll i Koranen 
framförs 

 Att Koranen bara får 
tolkas och inte 
ändras  

 Drar paralleller till 
Judendomen och 
Kristendomen, Bibeln 
och Jesus 

 Muhammed skulle 
förtydliga gamla 
judiska och kristna 
texter i Koranen 

 

 Koranen beskrivs 
som lika evig och 
oskapad som Gud 

 Genomgång görs av 
Koranens 
uppbyggnad och 
tillkomst görs 

Likheter  Koranen är Guds ord 

 Beskrivning av sharialagen görs  

 Koranen har 114 kapitel och kallas suror 

 

I Gleerups lärobok framförs Koranen också i jämförandeavsnittet där man ger en kort men 

djupgående beskrivning av Koranens tillkomst, innehåll och uppbyggnad. I kapitlet Tro och 

etik görs en utförlig genomgång av Koranen och dess uppbyggnad.
25

 I läroboken från Natur 

och Kultur framställs Koranen på ett tydligt och enkelt sätt. Det finns inga stora skillnader i 

jämförelse med de andra två läroböcker. Natur och Kultur gör kopplingar till Judendomen, 

Kristendomen och Bibeln samt beskriver Jesus betydelse. Gleerups beskriver också Jesus roll 

i Islam och Koranen. A&W framställning är något kortare än de två andra men innehåller 

väsentlig fakta gällande muslimernas heliga skrift. I många frågor är läroböckerna överens 

och de har i princip likartad framställning av Koranen. 

 

6.4 Festdagar/Högtider 

Alla abrahamitiska religionerna har viktiga högtider som firas till minne av en specifik 

händelse i historien. Judar har två högtider som anses betyda mycket, den ena är den judiska 

påsken och den andra är tempelinvigningsfesten. Påsken (pesach) firas till minnet av 

befrielsen och uttåget från slaveriet i Egypten. Tempelinvigningsfesten (chanukka) firas till 

minne av templets återinvigning år 164 f.Kr. Kristendomens viktiga högtider är påsken och 
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julen. Påsken firas till minne av Jesus död och uppståndelse och julen firas till minne av Jesus 

födelse. Dessa två högtider/festdagar är de främsta inom den kristna tron. Inom Islam finns 

det två viktiga högtider/festdagar. Den ena är offerfesterna och den andra, Id al-Fitr, firas vid 

slutet av fastemånaden Ramadan. Festdagarna infaller efter fastan som är i ca 30 dagar och 

offerhögtiden infaller när vallfärden avslutas. Offerfesten, Id al-Adha, firas till minne av att 

stamfadern Abraham var beredd att offra sonen Ismael till Gud.
 26

 

 

6.4.1 Framställningen av judiska festdagar/högtider i läromedlen 

Tabell:7 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Viktig högtid för det 
judiska folket 

 Nämner inte det 
hebreiska namnet 
pesach i sin 
beskrivning 

 Jämför med den 
kristna påsken 

 Utförlig beskrivning 
av det som förtärs 
under 
påskmiddagen. Den 
speciellt reglerade 
måltiden 

 Utförlig beskrivning 
av Chanukka med 
historisk kontext 

 Viktig högtid för det 
judiska folket 

 Jämför med den 
kristna påsken 

 Utförlig beskrivning 
av det som förtärs 
under påskmiddagen. 
Den speciellt 
reglerade måltiden 

 Köttben, osyrat bröd, 
kycklinglår, ägg, 
bittra örter eller 
pepparrot 

 Varför det äts belyses 

 Kort beskrivning av 
Chanukka 

 Beskrivningen 
förekommer i en 
löpande text 

 Kort beskrivning av 
det som förtärs 
under påskmiddagen. 
Den speciellt 
reglerade måltiden 

 Endast ojäst bröd 
nämns  

 Kort beskrivning av 
Chanukka 

Likheter  Påsken, pesach, viktigaste högtiden 

 Firas till minne av viktigaste punkten i den judiska historien 

 Hela familjen närvaro viktigt vid firandet av påsken 

 Befrielseberättlese från Egypten läses högt under påsken 

 Chanukka, tempelinvigningsfesten framställs 

 

Läroböckerna från de tre bokförlagen är alla överens om att den judiska påsken, pesach, är 

den viktigaste av alla högtiderna. Läroboken från Gleerups är det enda bokförlaget av de två 

övriga som använder det hebreiska namnet på påsken.
27

 Läroboken från A&W ger en kort 

beskrivning av den judiska påsken där beskrivningen är placerad i en kronologisk 

framställning av judiska festdagar/högtider.
28

 Läroböckerna av Gleerups och Natur och Kultur 

lyfter fram betydelsen av påsken för judar som viktigast bland andra beskrivningar av 
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 Rosenblad & Rosenblad s. 15 
27

 Gleerups 2003, s. 37 
28

 Almqvist&Wiksell 1999. s. 130 



19 

 

högtider.
29

 Alla tre läroböcker belyser även betydelsen av firandet då den firas till minnet av 

den viktigaste historiska händelsen i den judiska historien.  

 

Läroböckerna påvisar även hur viktigt det är med hela familjens närvaro vid firandet, 

Gleerups beskriver påsken och andra högtider som en familjehögtid. A&W förklarar längden 

på firandet av påsken samt vilken tid på året den infaller. Både läroböckerna från Gleerups 

och Natur och Kultur gör en kort jämförelse med den kristna påsken. Gleerups påvisar 

skillnader i firandet och i firandets syfte. Natur och Kultur visar på en högtid som utvecklats 

till en högtid med ett annat innehåll och syfte. Det centrala i påskfirandet är de speciellt 

reglerade måltiderna som förtärs under firandets dagar. A&W beskriver detta kort. Natur och 

Kultur ger en mer utförlig beskrivning av det som förtärs under firandet. Natur och Kultur 

beskriver även innebörden med att äta denna mat under firandet. Läroböckerna framför också 

att judar läser upp för familjen om befrielsen från Egypten. Både A&W samt läroboken från 

Natur och Kultur ger en kort beskrivning av högtidens syfte medan Gleerups ger en mer 

utförlig beskrivning inklusive ger en historisk kontext.
30

 Natur och Kultur beskriver i sin 

lärobok att judar tänder ljusen på den åttaarmade ljusstaken varje kväll men inte när man gör 

det på året. Att man tänder ett ljus om dagen på den åttaarmade ljusstaken framkommer även i 

de övriga två läroböcker. 

 

6.4.2 Framställningen av kristna festdagar/högtider i läromedlen 

Tabell:8 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

Skillnader 

 Fakta om 
adventsstjärnan 
och Lucia 

 Koppling till den 
judiska påsken 

 Påsken allra 
viktigast för 
ortodoxa kristna 

 Koppling till den 
svenska historien om 
påskfirandet 

 Påskens sätt att firas 
i Sverige 

 Påsken allra viktigast 
för ortodoxa kristna 

 

 Ingen 
faktaframställning 
gällande kristna 
högtider 

 

 

Likheter 

(utan 

A&W) 

 Julen och påsken nämns som de främsta högtiderna, påsken nämns som den 
viktigaste 

 Julen kopplas till fornnordisk mytologi 

 Advents betydelse för julfirandet framförs 

 Familjens och släktens betydelse under firandet framförs 

 Modern julfirandet inte sämjor med meningen med julen 

 Fastan 
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 Gleerups 2003, s. 37 och Natur & Kultur 2006, s .46 
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 Natur & Kultur 2006, s. 47, Gleerups 2003, s. 37, Almqvist & Wiksell 1999. s. 130 
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I läroboken från A&W framföras inte någon skildring av den kristna julen eller påsken och 

dess innebörd. I läroböckerna från Gleerups och Natur och Kultur framförs båda dessa 

högtider utförligt och rik på fakta med ett historiskt sammanhang.
31

 Mestadels av den fakta 

som framställs är likartad. T ex framgår det i båda läroböckerna att julen har sin grund i 

fornnordisk mytologi då firandet sammanfaller på samma tidpunkt som midvinterblotet. Båda 

läroböckerna belyser adventstiden och dess innebörd vilket syftar på väntan av Jesus födelse. 

Båda läroböckerna framför också att mycket av det som förekommer i det moderna julfirandet 

inte är i enighet julens mening. Gleerups diskuterar detta vidare genom att nämna alla 

julklappar som ges bort under julen. De menar att givandet av julklapparna har utvecklats till 

kommersialism och enligt flesta kristna inte är i enighet med religionen.
32

 

 

Påsken nämns som den allra viktigaste högtiden inom Kristendomen i både Gleerups och 

Natur och Kultur. Gleerups framställning av den kristna påsken kopplas mer till den judiska 

påsken. Kopplingen görs mellan det judiska folkets längtan efter frälsning och befrielse från 

Egypten och mellan Jesus som beskrivs som frälsaren, befriaren. Natur och Kultur ger mer en 

historisk bild av påsken utifrån hur det har firats i Sverige och hur det firas. Läroboken 

nämner långfredagen, dagen då Jesus korsfästes och dog, som en dag då allt var stängt och 

ingen fick göra något glatt för ca 50 år sen.
33

 Både Gleerups och Natur och Kultur belyser 

påskens betydelse för den ortodoxa kyrkan. Natur och Kultur ger en mer utförlig beskrivning 

av gudstjänsten under påsken i den ortodoxa kyrkan.
34

 Läroböckerna beskriver även fastan 

som erhåller 40 dagar innan påsken. 

 

6.4.3 Framställningen av muslimska festdagar/högtider i läromedlen 

Tabell:9 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Beskrivningen av 
högtiderna framgår 
i beskrivningen av 
grundpelarna  

 Kort beskrivning av 
festdagarna 

 Jämför Ramadans 
slut med den 
kristna julen 

 Noggrannast och 
utförligast 
beskrivningen av 
högtiderna 

 Festdagarna 
framställs under 
rubriken Fester och 
riter 

 Familjen och släktens 

 Beskrivningen av 
högtiderna framgår i 
beskrivningen av 
grundpelarna 

 Kort beskrivning av 
festdagarna 

 Festen efter ramadan 
beskrivs som en glad 
fest. 
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 Gleerups 2003, s.80 – Natur & Kultur 2006, s. 72 
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 Gleerups 2003, s.80 
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 Natur & Kultur 2006, s. 72 
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 Offerhögtidens 
syfte beskrivs kort 
under fakta 
gällande vallfärden 

 Tiotusentals får, 
getter och kameler 
slaktas rituellt 

betydelse vid 
firandet 

 Offerhögtiden 
beskrivs tydligast här 
med historisk 
bakgrund och 
genomförandet 

 Djur slaktas världen 
över 

 Offerhögtidens syfte 
beskrivs kort 

Likheter  Ramadan och offerhögtiden nämns  

 Bakomliggande orsak till firandet av Ramadan ges 

 Bakomliggande orsak till firandet av offerhögtiden ges 
 

Läroboken från bokförlaget Natur och Kultur ger den utförligaste beskrivningen av 

muslimernas två viktiga högtider och festdagar, slutet på fastan och offerhögtiden.
35

 

Gemensamt för läroböckerna är att de ger upplysningar om den historiska biten gällande 

fastemånaden och det som sedan blir festdagarna. Läroböckerna från Gleerups och A&W 

beskrivningar av festdagarna framställs inte separat utan framgår i beskrivningarna av 

grundpelarna Fastan och Vallfärden.
36

 I läroboken Natur och Kultur framställs festdagarna 

under rubriken Fester och riter.
37

 

 

Beskrivningen av festdagarna efter Ramadan, fastemånaden, beskrivs kort i både Gleerups 

och A&W. Gleerups beskriver den som en fastebrytande högtid och liknas vid den kristna 

julen då man klär upp sig, hälsar på släktingar, äter gott och delar ut presenter till barnen som 

varar i tre dagar. Även Natur och Kulturs beskrivning framställs på liknande. Dock nämns 

inte nämns den kristna julen. A&W beskriver festen väldigt kort, men förklarar att det är en 

stor och trevlig fest.  

 

Skillnaden är störst i beskrivningen av offerhögtiden i läromedlen. Natur och Kultur ger en 

faktarik beskrivning av innebörden och genomförande av offerhögtiden. Boken ger en 

historisk kontext där det berättas om Abraham som var nära på att offra sin son Ismael, men 

som istället slaktade ett djur. Denna berättelse har sedan blivit grunden till högtiden som hålls 

vid slutet av vallfärden.
38

 Läroboken framför att djur slaktas runt om i världen under denna 

tid. Det slaktade djuret delas sedan ut till fattiga människor eller behålls inom familjen. A&W 

beskriver också historien om Abraham väldigt kort. Läroboken framhäver att muslimer menar 
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 Natur & Kultur 2006, s. 95 
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 Gleerups 2003, s. 100-1003 -Almqvist & Wiksell 1999. s. 177-179 
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att det var Ismael som skulle offras och inte Isak som judar anser.
39

A&W menar att,  till 

minne av den berättelsen firas även vallfärdsmånadens slut med en stor offerfest.  

Gleerups ger ingen historisk bakgrund till offerfesten utan har en kort beskrivning under 

rubriken Vallfärden-Haddj. Där framgår det att bara tiotusentals får, getter och kameler 

slaktas rituellt.
40

 

 

6.5 Religionen i Sverige 

I läroplanerna är det möjligt att läsa om betydelsen av demokratin. Det framgår också hur 

demokratin skall fungera som en grund i undervisning (Lpf94). 

 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla.
41

 

 

Undervisningen i skolan skall bidra till att förstå det egna kulturarvet och understödja en 

öppenhet och förståelse gentemot olika livstolkningar. Vikten av mångfalden skall berättas. 

Det viktigaste är att se till att eleverna i största allmänhet får en förståelse för andra, vilket är 

en viktig tråd i värdegrundaavsnittet i läroplanen. Eleverna bör främjas att alstra en identitet 

som omfattar både europeiska och globala synsätt. Skolan skall se till att andra uppfattningar 

tillsammans med de grundläggande värdena skall vidmakthållas i undervisningens teoretiska 

och praktiska moment. Skolan skall aktivt ta avstånd från icke demokratiska värden.
42

 Att 

läroböckerna även medverkar till att vidmakthålla dessa principer i sin framställning av 

religionsutövandet i Sverige om olika religioner är en grund för ökad förståelse för andra 

människors tänkande och levnadssätt.  

 

6.5.1 Framställningen av judisk religionsutövande i Sverige i läromedlen 

Tabell:10 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 Judiska 
Världskongressen 

 Judarnas historia i 
Sverige 

 Assimilation och 

 Tre församlingar i 
Sverige, Stockholm, 
Göteborg och Malmö 

 Antalet medlemmar 
framförs 

 Inga fakta i läroboken 
gällande 
religionsutövandet i 
Sverige 
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Skillnader 

identitet angående 
judars liv i Sverige 

 Protestantismens 
påverkan på judiska 
gudstjänsten 

 Bildandet av staten 
Israel som orsak till 
att judar inte 
assimilerades helt 
och judiska 
identiteten förblev 
judisk 

 Antalet judar i 
Sverige framförs 

 Diskussion kring den 
judiska identiteten 
förs fram och vem 
som är jude och icke 
jude diskuteras kort 

Likheter  

 

I Sverige beräknas antalet judar vara runt 25 000 och är minoritet i jämförelse med andra 

abrahamitiska religionerna.
43

 Framställningen av Judendomen i religionsböckerna från de tre 

bokförlagen varierar. I läroboken från A&W framkommer det inga fakta kring 

religionsutövandet i Sverig. I läroböckerna från Gleerups och Natur och Kultur förekommer 

det fakta där Judendomen kopplat till det svenska samhället. Den tydligaste framställningen 

förekommer i läroboken från Natur och Kultur.  

 

I Gleerups lärobok förekommer det fakta i en löpande text under rubriken Kultur och 

samhälle. Det som går att koppla till det svenska samhället är lärobokens framställning av 

Judiska Världskongressen. Det är en organisation som har judar som representanter från 80 

länder.
44

 Dessa har ständigt kontakt med olika regeringar världen över och internationella 

organisationer. Vidare framställer läroboken judisk assimilation och identitet kopplad till 

Sverige.
45

 Här talar läroboken om judarnas historia i Sverige under 1800-talets slut. Där 

framkommer det att judar redan då hade integrerats i det svenska samhället. Även den judiska 

gudstjänsten hade influerats av protestantismen och ett flertal judar deltog i svenskt kulturliv.  

Läroboken från Gleerups påpekar även att den judiska assimilationen bromsades upp av 

upprättandet av staten Israel och menar att de kunde ha utplånat den judiska identiteten. 
46

 

Staten Israel gav hopp och tro vilket ledde till judar fick starkare band till den judiska 

identiteten. 
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I Natur och Kulturs framgår det en kort beskrivning om Judendomen i Sverige, under avsnittet 

Judendom i Sverige. I lärobokens beskrivning framgår de tre judiska församlingarna som 

finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Församlingen i Stockholm är den äldsta, från 1770-

talet.
47

 Läroboken diskuterar också antalet medlemmar i församlingen och vem som är jude. 

Ca hälften av alla Sveriges judar är medlemmar i någon av de tre församlingar som finns 

enligt boken. I diskussionen om vem som är jude, framförs det att en jude är en person som 

födds av en judisk mor eller som konverterar till Judendomen. Läroboken påpekar också 

utifrån judisk tradition att den som icke är troende räknas även in under antalet judar i 

Sverige. Lärobokens beskrivning av den judiska identiteten kopplas mer till historien och 

sammanhållningen än till själva religionen. 

 

6.5.2 Framställningen av kristnas religionsutövande i Sverige i läromedlen 

Tabell:11 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Beskriver olika kristna 
samfund 

 Äktenskap, dop, 
konfirmation och 
aktiviteter inom 
kyrkan 

 Kristdemokraterna 

 Kristna frikyrkor 

 Firandet av kristna 
högtider i Sverige 

 Svenska kalendern 
uppbyggt kring viktiga 
händelser vad gäller 
Jesus liv 

 Äktenskap, dop, 
konfirmation, 
begravning och 
högtider beskrivs 
som orsak till besök i 
kyrkan 

 Mindre besök i 
kyrkan idag 

 Äktenskap, dop, 
konfirmation, 
begravning och 
högtider beskrivs 
som orsak till besök i 
kyrkan 

 Mindre besök i 
kyrkan idag 

 Mångkulturen orsak 
till osäkerhet kring 
valet av religiösa 
samfund 

 Människor känner sig 
inte ”hemma” i 
kyrkan pga 
sekularisering 

Likheter  Svenska Kyrkans roll i samhället idag framförs 

 

Sverige är idag ett sekulariserat land men Kristendomen har satt sina spår då samhället byggts 

på kristen värdegrund under hundratals år. Byggandet av folkhemmet och välfärdens byggdes 

på en något mer socialistisk grund som på sätt och vis är den kristna, där solidaritet och 

lutherskt ansvar betonats. I läroplanen står det också klart och tydligt att man skall hålla en 

religiöst obunden undervisning trots att Kristendomen är den enda religionen som framställs 
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med namn i kursplanen för religionskunskap.
48

 Även kristna högtider är en del av Sverige då 

dessa oftast är helgdagar så som jul och påsk. 

 

Läroböckerna från de tre olika bokförlagen har likartade belysningar i fråga om Kristendomen 

i Sverige. Alla tre läroböcker framför en historisk bakgrund till den lutherska kyrkans framfart 

i Sverige och den lutherska kyrkans upphov i Sverige. Läroboken från Gleerups berättar om 

den kristna samhällsideologin och ger exempel på Kristdemokraterna som driver kristna 

frågor i politiken.
49

 Läroboken talar även om kristna friskolor i Sverige som vill grunda sin 

undervisning på kristen etik. Det som framkommer i läroboken är främst fakta gällande 

högtider som firas i Sverige där man framhåller julens anseende samt även påsk och 

allhelgonadagen framförs.
50

 Den svenska kyrkans roll i samhället framförs där dop, giftermål, 

konfirmation och andra aktiviteter radas upp som utgångspunkt i kyrkan utan att specifikt 

koppla till det svenska samhället.
51

 Även den svenska kalenderns ursprung kopplas till 

Kristendomen i läroboken.
52

 

 

Framställningen av det kristna religionsutövandet i Sverige är liknande vad det gäller 

läroböckerna från A&W och Natur och Kultur. Den tydligaste skillnaden är att läroboken från 

A&W inte framför de kristna högtiders betydelse för religionsutövandet i Sverige. 

Gemensamma framställningar av Kristendomen i Sverige är diskussionen kring 

medlemskapet i den Svenska kyrkan. Läroböckerna från A&W och Natur och Kultur 

beskriver viktiga tillfällen i livet som kyrkans roll och att besöket i kyrkan får en betydelse för 

den enskilde personen.
53

 

 

Läroböckerna talar om dopet, konfirmationen, bröllopet, begravningen och högtider som 

tillfällen då ett besök till kyrkan görs i Sverige idag.
54

 Läroboken från Natur och Kultur 

påvisar även att besök i kyrkan kan förekomma i skolsammanhang. Böckerna vill visa att 

samhället idag blivit mer sekulariserat och att besöka kyrkan vid dessa tidpunkter görs för att 

hålla traditionen vid liv. Läroboken från A&W berättar om mångkulturalismen, invandringen 

och andra samfund som orsak till att den Svenska kyrkan fått en mindre betydande roll i 

                                                      
48

 Kursmålen i Religionskunskap, Skolverkets Hemsida 
49

 Gleerups 2003, s .91-92 
50

 Gleerups 2003, s .81 
51

 Gleerups 2003, s .91-92 
52

 Gleerups 2003, s .79 
53

 Almqvist & Wiksell 1999. S .138-139 och Natur & Kultur 2006, s .74 
54

 Almqvist&Wiksell 1999.s. 74 – Almqvist&Wiksell 1999. s. 137-138 



26 

 

svenskars liv idag.
55

 De menar att den nya situationen skapar osäkerhet med så många 

religioner.  

 

6.5.3 Framställningen av muslimskt religionsutövande i Sverige i läromedlen 

Tabell:12 

Gleerups Natur och Kultur Almqvist och Wiksell 

 

 

 

 

 

 

Skillnader 

 Innehåller mest 
fakta 

 Majoriteten följer 
endast sina 
religiösa sedvänjor 

 Många muslimer 
kommer ifrån 
sekulariserade 
samhällen 

 Islam till Sverige 
främst via 
arbetskraftsinvandri
ng 

 Ca 350 000 
invandrare med 
muslims bakgrund 

 Många muslimer 
har också flytt från 
fundamentalistisk 
Islam 

 Minoritet som 
utövar sin religion 
aktivt 

 Muslimer kan i 
Sverige antingen bli 
religiösa eller 
sekulariserade 

 Skilda världar 
gällande skolan och 
hemmet 

 Kulturkrock med 
det svenska 
samhället 

 Muslimska friskolor 
pga viljan att 
bevara 
traditionerna 

 Muslimska 
begravningar 

 Sekularisering allt 
vanligare bland 
muslimer 

 Vem som är muslim 
är svårt att definiera 

 Svårt att veta antalet 
muslimer i Sverige 

 Ca 100 000 är 
registrerade i de 40 
olika församlingar 
som finns. Rör sig 
säkert om 3 gånger 
mer 

 Flesta muslimer i 
Sverige har kommit 
hit som flyktingar 

 Nämner konvertiter 

 Islamiska 
församlingar mål är 
att muslimer är 
aktiva i sin 
religionsutövande 

 Internet används 
som källa istället för 
lokala moskén 

 Majoriteten följer 
endast sina religiösa 
sedvänjor 

 

 Det finns många olika 
muslimer 

 Flesta muslimer i 
Sverige har kommit 
hit som flyktingar 

 Ökningen av 
muslimer det 
märkligaste som hänt 
Sverige 

 Inte ovanligt att 
träffa på muslimer i 
Sverige idag 

 Muslimer i Sverige 
vill antingen hålla 
fast vid religionen 
eller blir 
sekulariserade 

 Svårt att skilja på 
muslimsk tradition 
eller tro 

 Massmedias roll i 
framställningen av 
muslimer 

 Muslimer tolkar 
Koranen olika och 
lever olika utifrån 
tolkningar 

Likheter  Moskéer i Sverige som är få till antalet 

                                                      
55

 Almqvist&Wiksell 1999. s. 138 



27 

 

 Islam till Sverige och med invandringen 

 

 

Gemensamt för alla tre religionsböcker är att alla har rubriken Islam i Sverige i sina 

faktaframföranden om religionen i Sverige. Övrig information framställs väldigt olika i 

böckerna emellan. Gleerups fakta kring Islam i Sverige är mest innehållsrik. Det som nämns i 

alla tre läroböcker är att Islam kommit till Sverige i och med invandringen. Gleerups nämner 

arbetskraftsinvandringen som orsak till ökning av muslimer i Sverige.
56

A&W nämner 

ökningen av muslimer i Sverige som det ”…märkligaste som hänt Sverige…” och ingen 

kunde ana något sånt innan arbetskraftsinvandringen kom igång.
57

 Alla tre läroböcker är 

överens om att det inte går att säga hur stor andelen muslimer det finns i Sverige men 

frambringar trots allt siffror på antalet. Till exempel framför Natur och Kultur en siffra på ca 

hundratusen som är registrerade i ca 40 olika muslimska församlingar runt om i Sverige men 

tror att antalet muslimer är det tredubbla.
58

A&W nämner inga siffror utan menar att det idag 

inte är ovanligt att träffa på muslimer i Sverige.
59

 Gällande moskéerna i Sverige framgår det 

att antalet muslimer ökar vilket medför också att fler moskéer skulle behövas. Läroböckerna 

nämner också sekulariseringens roll bland muslimer. Många väljer att inte vara aktiva 

muslimer utan är istället med och firar högtider etc.  

 

A&W framför medias roll i beskrivningen av muslimer och att dessa oftast kan ge fel bild av 

muslimer. Läroboken menar också att det finns olika typer av muslimer och detta beror på hur 

muslimerna tolkar och lever efter Koranen.
60

 Natur och Kultur nämner muslimska 

församlingars roll i det svenska samhället. De vill med sin församling hålla Islam och dess 

traditioner vid liv hos muslimerna i Sverige.
61

 Gleerups talar i det sammanhanget om de 

krockar som uppstår mellan muslimer och det svenska samhället. Att den muslimska etiken 

och moralen inte går ihop med den västerländska gällande skolan och hemmet. Detta drabbar 

speciellt ungdomar menar läroboken. Läroboken understryker också att vissa väljer att leva 

med båda principerna.
62

 Problemet kring muslimska begravningsplatser belyses också i 
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läroboken där boken beskriver värdet av en muslimsk begravningsplats utifrån en intervju 

med en muslim.
63

 

 

7. Avslutande diskussion 

Enligt läroplanen skall skolan både åskådliggöra och förmedla värdegrundens innehåll. Detta 

innebär att all kunskap och alla åsikter, utan motsägelser, skall ligga i linje med värdegrunden 

och detta gäller även bokförlagens skildringar. Ämnet religionskunskap innehåller mer än 

bara religion. I det mångkulturella samhället vi idag lever i är behovet stort av en ökad 

förståelse för andra kulturer och religiösa värderingar. Religionskunskap är ett sådant ämne 

som skall ge väsentlig kunskap om andra livsåskådningar och religioner samt även bidra till 

kunskap om elevens egen livstolkning. Religionskunskap förmedlar inte bara kunskap om hur 

andra tänker och ser på livet utan även bidrar till fördjupning av skolans värdegrund. 

Läroböckernas roll i denna utveckling är stor då mycket av den väsentlig kunskap som skall 

förmedlas når fram via dem. Läroboken är alltså ett viktigt verktyg för både läraren och 

eleven. De läroböcker som jag undersökt har många lika men också en del olika 

framställningssätt och beskrivningar av de undersökta begreppen. Det går att dra slutsatsen att 

läroböckerna förmedlar väsentlig kunskap med vissa brister. Vid vissa tillfällen kan en 

lärobok framställa fakta kring en trosuppfattning och en annan lärobok kan utesluta en 

framställning av sakfrågan. Till exempel så framställer inte A&W fakta kring kristna högtider 

men de andra två läroböcker beskriver dessa utförligt.  

 

Läroböckernas framställning av fakta kring religioners trosföreställningar skall självklart vara 

i enighet med läroplanerna. Resultatet av min undersökning visar på att läroböckerna delvis 

följer kursmålen och läroplanerna. Skolans nära band till Kristendomen syns tydligt i den 

nationella kursplanen för religionskunskap och även i läroplanen (Lpf94). I kursplanen för 

religionsämnet är Kristendomen den enda av världsreligionerna som åtskiljs från de andra 

religionerna i kursmålen. Även i Lpf94 beskrivs hur skolans värdegrund bygger på kristen 

etik.
64

 Är risken att även Kristendomens trosuppfattningar får större utrymme i läromedlen? 

Risken finns och i min undersökning har det framkommit några diskutabla beskrivningar av 

andra religioner än Kristendomen. Vid några tillfällen ges beskrivningar som kan tolkas fel 

och medföra konsekvenser.  
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Gällande framställningen för respektive religions trosuppfattningar följer bokförlagen 

skolverkets kursmål för religionskunskap A. Sakuppgifter som framställs är skäliga och 

eleverna har möjlighet att uppnå kursmålen med hjälp av läroböckerna. De utvalda 

läroböckerna ger utrymme till att reflektera själv över hur andra tänker och även bilda sig en 

egen uppfattning om andras tro och levnadssätt. Böckerna ger även möjligheter till att 

diskutera enskilt eller i grupp där frågor ställs i faktaframställningen. Gleerups lärobok är den 

som bäst följer läroplanerna och kursmålen och ger utrymme till många diskussioner. 

 

Det fanns brister i några beskrivningar i olika trosuppfattningar. I min undersökning kring 

gudsbilden utifrån läroböckerna fann jag något som jag uppfattade diskutabelt. Natur och 

Kultur framställer gudsbilden enligt muslimer under rubriken Muslimernas gud. Detta kan 

vara missvisande och ses som att muslimer har en annan Gud. Muslimer tror på samma Gud 

som judar och kristna, detta betonar även Otterbeck i sin bok. I Otterbecks bok Islam, 

muslimer och den svenska skolan framgår det att även muslimska teologer betonar att det inte 

är någon annan Gud utan detsamma.
65

 Läser man om muslimernas heliga skrift Koranen i 

läroboken från Natur och Kultur drar de paralleller till Judendomen och Kristendomen, till 

deras heliga skrift och till Jesus. Läroboken nämner också att profeten Muhammed skulle 

förtydliga gamla kristna och judiska texter. Även Otterbeck framför dessa fakta i sin bok och 

nämner även likheter i gudsbilden.
66

 Natur och Kulturs beskrivning av den muslimska 

gudsbilden under rubrik Muslimernas gud kan uppfattas missvisande. Dels på grund av 

muslimer inte ser det så och för att läroboken själv säger emot sig. 

 

A&W har i sin framställning av Kristendomen i läroboken inte tagit med beskrivning av 

kristna festdagar/högtider men och andra sidan har framställt kristen religionsutövning i 

Sverige. Det kan inte uppfattas logiskt att de struntar i att ha med beskrivningar av kristna 

högtider men beskriver Kristendomen i Sverige då kristna högtider är kopplat till det svenska 

samhället. Det kan uppfattas som att A&W tar det förgivet att eleverna har kunskap om 

kristna högtider i Sverige. I A&W lärobok framgår det att det mångkulturella samhället är 

orsaken till att fler väljer att hoppa av Svenska kyrkan eller har svårt att välja ett religiöst 

samfund då Sverige på grund av invandringen har fler religioner i landet. Enligt min mening 

så kan detta tolkas väldigt fel. Är det invandringens förtjänst att fler hoppar av Svenska 

kyrkan? Eller menar läroboken att det blivit svårare att välja då utbudet är större? Otterbeck 
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talar om en fel vinkling av framställandet och inte något fel i sakuppgifterna som en orsak till 

osäkra beskrivningar.
67

 Att inte beskriva det mångkulturella samhället som något fördelaktigt 

då den fungerar som förebilder för den etniska utvecklingen i Europa kan uppfattas 

problematiskt.
68

 Otterbeck nämner i sin bok att den lutherskt kristna församlingen är den 

största i Sverige och även den vanligaste bland invandrare.
69

 Hur sant A&W påstående är då 

kan ifrågasättas. Tolerans inför det mångkulturella samhället är en utgångspunkt vilket 

läroboken heller inte belyser. Nykänen anser att tolerans är en utgångspunkt i ett 

mångkulturellt samhälle där olika trosuppfattningar, värderingar och livsstilar lever sida vid 

sida.
70

 Nykänen skildrar detta som en möjlig utväg att fostra till tolerans genom att vara 

tolerant i mötet med intoleransen och därmed på sikt gynna innebörden av tolerans. 

Skildringen som A&W ger av mångkulturen kan uppfattas att ”kulturberikarna” inte delar 

samma uppfattningar som man gör i Sverige. Hedin och Lahdenperä frågar sig hur man vet 

sådant och även lyfter fram medias roll som påverkar bl.a. A&W synsätt på mångkulturen och 

rubricerar respektive kontext i deras lärobok som vansklig generalisering.
71

 

 

I framställningen av judiska festdagar/högtider beskriver läroboken från A&W fakta kring 

dessa och ger en inblick i utövandet. Trots att det svenska samhället har judiska 

religionsutövare så framkommer det inget i A&W:s lärobok judiska kapitel om 

religionsutövandet i Sverige. Den tydligaste framställningen av religionsutövandet av judar 

förekommer i läroboken från Natur och Kultur och även Gleerups beskriver denna kontext. 

Gemensamt för alla tre läroböcker är att de har alla rubriken Islam i Sverige. Det kan tyckas 

att konflikter mellan det kristna väst och den muslimska delen av världen påverkat 

läroböckernas framställning av Islam likartad ett fenomen som strider mot västerländsk 

humanism och kristen etik.  

 

Faktaframställningen om Islam i Sverige är omfattande. Gemensamt för läroböckernas 

skildring av Islam i Sverige är att alla dessa belyser invandringen som orsak till Islams inträde 

i det svenska samhället vilket även framgår i Otterbecks bok. A&W beskriver Islams inträde i 

Sverige,” Det märkligaste som har hänt i Sverige på religionens område under 1900-talet är 
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den stora ökningen av antalet muslimer.”
72

 Ordet märkligt som är synonymt med konstigt kan 

uppfattas som en negativ framställning i sammanhanget, implementeringen av ordet märkbart 

torde ge en annan och positiv tolkning av meningen. Hedin och Lahdenperä talar om svenskar 

som inordnar ” västerländsk humanism och kristen etik” dess etiska ideal i de som inte 

omfattar detta.
73

 Utifrån A&W lärobok särskiljs Islam och dess värderingar i hårda drag trots 

att värdegrunden är en bas för gemenskap med de minoriteter vi har i samhället som Hedin 

och Lahdenperä menar.
74

 A&W lärobok menar också att det inte är ovanligt att träffa på 

muslimer i Sverige idag vilket också kan ses som en omotiverad beskrivning. I övrigt så är det 

som framställs i läroböckerna om Islam i Sverige i likhet med det som framgår i Otterbecks 

bok. I förordet till läroboken framgår det att båda författarna till läroboken från A&W hör till 

kristen tradition. De skriver: ” Båda författarna hör hemma i en kristen tradition men försöker 

att utifrån denna ge en framställning av andra religioner och livsåskådningar som 

representanter från dessa kan acceptera.” I och med denna beskrivning av sig själva och deras 

trosuppfattning ger det en möjlighet till fördelaktig vägledning och mer utrymme till 

Kristendomen. Att detta är kritiserat i denna avslutning är en självklarhet i en föresats att 

understödja objektiv forskning i framtiden och inte ge upphov till förord som tillåter 

överfärgade inledningar. Min uppfattning är den att religionskunskapsböcker ska vara 

objektiva. Detta för att främja ett liberaltänkande bland elever, speciellt med tanke på det mer 

mångkulturella samhälle vi svenskar lever i. Tolerans utvecklar ett samhälle positivt och ger 

väg till gemensam och nationell välmående. Pia Nykänen skriver: 

 

Att inneha en tolerant attityd är att vara i besittning av en disposition som gör en benägen att 

utföra toleranta handlingar.
75
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