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Inledning 

Undervisningen i religionskunskap har genom åren blivit svårare. Det ställs allt högre krav på 

lärarna att ge en nyanserad bild av religionerna och att använda läroböckerna som stöd för 

undervisningen, olika läroböcker kan dock ange olika perspektiv och således olika förmedlade 

kunskaper. Utifrån personliga erfarenheter ifrån gymnasielärarprogrammets VFU förlagda 

del, har mina handledare argumenterat att användningen av läroboken som stöd för 

undervisningen endast kan göras med pedagogens goda ämneskunskaper samt ett kritisk och 

analyserande förhållningssätt till de valda läromedlen. Detta för att säkerhetsställa att 

läroböckernas förmedlade kunskap möter läroplanens kunskapskrav, vilket också preciseras 

genom LGY11.
1
 Detta har speglats genom utvecklingen från LGR 62,69,80, LGY-70, LGR 94 

fram till LGR11 och LGY11.
2
  Dessa läroplansreformer har utvecklat ämnet 

kristendomskunskap till ämnet religionskunskap, som belyser religionernas mångfald istället 

för att endast undervisa och utgå ifrån kristendomen.
3
 Skolan har således utvecklats till en 

mötesplats; där olika kulturer, religiösa traditioner samt värderingar möts och bidrar således 

till den mångkulturella mångfalden och den interkulturella förståelsen i vårt samhälle.
4
 Det 

faller till läraren i skolans värld som pedagogisk aktör att välja, verka och genomföra 

undervisning som befrämjar denna interkulturella förståelse.
5
  Det är lärarens ansvar att 

bedriva en undervisning som bidrar till att dispergera geopolitiska kategoriseringar som är 

relaterade till religionens fält som bidrar till segregation.
6
 Detta innebär att lärarens roll i 

undervisningen skall syfta på att luckra upp de stereotypiska kategorier associerade med 

geopolitiska föreställningar om religiös tillhörighet och bidra till ökad integration och 

förståelse i samhället.
7
 Detta är dock en känslig fråga, eftersom religiös tillhörighet kan vara 

förkopplad med en individs identitet i samhället. 

Skolans och lärarens uppdrag i samhället har dock förändrats i vår moderna tid.  

Religionsundervisningen syftar numera till att belysa alla religionernas likvärdighet och 

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

2011, s, 5-6. 
2
 Ljungqvist, Josefine, Kristendom och islam, eller vi och de andra : En analys av två läromedel i 

religionskunskap för grundsskolans senare år. Södertörns Högskola, 2010, s, 5-6. 
3
 Härenstam, Kjell,  Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta 

Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Univ.Göteborg, 1993, s, 6-20. 
4
 Buchardt, Mette. (red.),  Identitetspolitik i klasserummet: 'religion' og 'kultur' som viden og social klassifikation 

: studier i et praktiseret skolefag, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Ph.d.-afhandling, Institut 

for Medier, Erkendelse og Formidling, København 2008.[Kbh.], 2008, s, 12. 
5
 Buchardt, 2008, s, 42-43. 

6
 Buchardt, 2008, s, 12-13. 

7
 Buchardt, 2008, s, 12-13. 
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likheter istället för att utgå ifrån kristendomens värderingar.
8
 Detta innebär att dagens 

religionsundervisning har genomgått ett paradigmskifte. Detta paradigmskifte i 

religionsundervisningen innebär en yrkan att bryta ner konstruktion av ”oss och den andre” 

och bidra till samhällets mångkulturalism och kunskap samt inkluderande funktion istället för 

en monokulturalism i form av kristendomen och exkluderande funktion.
9
 

Jag har i detta examensarbete valt att göra en läromedelsanalys av två svenska läroböcker och 

en engelsk läroboks perspektiv på gymnasienivås framställning av kristendom och islam. Jag 

har därför valt att undersöka tre olika gymnasieläroböcker ifrån olika förlag och fokuserat på 

att undersöka hur de beskriver, kristendom och islam, hur läroböckernas framställning skiljer 

sig från varandra, vilka meningserbjudandanden som lyfts fram för religionerna i 

läroböckerna och hur detta påverkar elevernas kunskap om islam och kristendom. Jag har valt 

detta specifika ämne, eftersom att mycket har hänt i modern tid som på indirekt eller direkt 

sätt har anspelats tillhöra religionen. Det är dock viktigt att som gymnasielärare belysa hur 

olika läroböckers framställningar kan vara olika och hur detta påverkar elevernas kunskap; 

och därmed samhällets grundsyn på den religiösa mångfalden. Valet av läromedlen 

tillsammans med undervisningsmetoden är således grunden för elevers men också lärares 

kunskapsbildning i skolan och samhället. 

Utgångspunkter och forskningsläget 

Den tidigare forskningen om hur läromedel har beskrivit kristendomen och islam har främst 

berört ämnet i grundskolans senare år med en utgångpunkt ifrån LPO 94 och läroböcker innan 

skolreformen 2011.
10 Genom att undersöka hur tre stycken LGY11 gymnasieläroböcker 

beskriver kristendomen och islam fylls en kunskapslucka. Detta genom att bearbeta 

läroböckerna med begreppet rekontextualisering och underställda systematiserade kategorier 

samt jämföra hur dessa läromedels beskrivningar och meningserbjudanden uppfyller LGY11 

kunskapskrav av kristendomen och islam i gymnasiekursen religionskunskap 1. Litteraturen 

jag kommer använda som stöd för denna uppsats och belysa hur rekontextualisering kan 

skapas genom läroböcker är följande: 

Buchhart, Mette, ”Religionsdidaktik”. Denna bok belyser komplexiteten med undervisning i 

religion och påvisar hur läraren genom en väl utvald teoretisk ämnesdidaktik kan förbättra 

                                                           
8
 Buchardt, 2008, s, 13-14. 

9
 Buchardt, 2008, s, 14-15. 

10
 Ljungqvist, 2010, s, 6-8. 
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undervisningen, så att eleven kan få en djupare insikt i ämnets komplexitet och mångfald. 

Boken kommer användas för att analysera och diskutera läroböckernas framställningar av 

islam och kristendomen. Boken kommer också utgöra grunden för uppsatsens metod för att 

belysa hur pedagogiska diskurser och anordningar skapas genom läroböckernas 

meningserbjudanden. 

Ljungqvist, Josefine, ”Kristendom och islam, eller vi och de andra : En analys av två 

läromedel i religionskunskap för grundsskolans senare år.” Denna kandidatuppsats berör hur 

läroböcker i grundskolans senare år kan skapa diskurser och därmed sociala identiteter i 

klassrummet. Kandidatuppsatsen berör också hur de olika läroböckerna belyser olika sorters 

kunskap om religionerna kristendomen och islam utifrån LPF 94. Min uppsats tar vid där 

Ljungqvists slutar och tar vid samt utvecklar Ljungqvist forskning genom att anslå och 

analysera tre gymnasieläroböcker utifrån orientalism, pedagogiska diskurser, anordningar 

samt utifrån den nya läroplanen LGY11.  

Löfstedt, Malin, ”Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan”. Denna bok 

belyser olika didaktiska reflektioner inom ämnet religionskunskap samt hur pedagoger kan 

arbeta för att verka för mångfald och förståelse i den svenska skolan. Boken kommer 

användas i uppsatsens undersökning för att problematisera och analysera läroböckerna. 

Långström, Sture, ”Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie”. Denna 

bok kommer användas för uppsatsens bakgrund men också för att analysera om läroböckernas 

beskrivningar och framställningar leder till rekontextualisering av kunskap om kristendomen 

och islam.  

Olivestam, Carl E, ” Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i 

religionsundervisningen”. Denna bok behandlar hur läraren kan planera och arbeta i 

klassrummet för att förankra ämnesundervisningen hos eleven. Boken kommer användas för 

uppsatsens bakgrundsdel, för att analysera läroböckerna men också att påvisa hur det 

teoretiska urvalet också kan påverka det praktiska lärandet.  

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

kunskap”. Denna bok behandlar konsten och teorin om att välja kunskap för den 

ämnesdidaktiska undervisningen och hur de påverkar elevernas kunskap.  

Härenstam, Kjell, ”Skolboks-Islam”. Denna bok behandlar hur olika perspektiv påverkar vår 

uppfattning på islam och muslimer genom svenska läroböcker. Boken kommer användas för 

att analysera läroböckernas framställning av islam och de perspektiv som presenteras. 
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Olsson, Lena, ”Kulturkunskap i förändring: kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-

1985” Denna bok behandlar hur ämnet geografi har förändrats över åren och hur det har 

existerat en diskurs som betecknat det hemmavida som det civiliserade och det utländska som 

främmande och ociviliserat.  

Skolverket, ”Läroplan för gymnasieskola 2011”. Denna bok kommer användas för att 

analysera och koppla om och hur de utvalda läroböckerna förhåller sig till den nya läroplanen. 

Said, Edward W, ”Orientalism”. Denna bok belyser hur en diskurs sedan 1600-talet vuxit 

fram som målar upp kristendomen som den logiska, demokratiska religionen medan islam ges 

ett sken av att vara odemokratiskt, våldsamt och en ologisk religion. Boken kommer användas 

för att anlägga ett teoretiskt perspektiv på läroböckernas framställningar och 

meningserbjudanden genom deras utryck i text eller bilder och således bidra till uppsatsens 

problematisering. 

Syfte och metod 

Denna uppsats syfte är att lyfta fram olika gymnasieläroböckernas rekontextualiseringar av 

kristendomen och islam. Uppsatsens vidare syfte är att bidra till en större förståelse för 

lärarprofessionen, hur valet av lärobok på gymnasienivå; kan skapa olika pedagogiska 

diskurser och anordningar samt hur läroböckernas olika meningserbjudanden kan skapa en 

nyanserad eller felvisande beskrivning av religionerna kristendomen och islam. 

Läroböckernas rekontextualiseringar undersöks genom att dela upp dem i trekategorier; hur 

religionerna beskrivs, vad erbjuds och hur erbjuds det.   

Läromedlens diskursiva utryck kommer bearbetas genom Bernsteins begrepp 

rekontextualisering, pedagogisk diskurs, pedagogisk anordning och bruk av begreppet 

meningserbjudanden. Dessa metodiska begrepp syftar på att belysa läroböckernas 

framställningar påverkar kunskapskonstruktionen om vad som erbjuds och hur det erbjuds.
11

 

Denna uppsats är en läroboksanalys som ämnar på att lyfta fram och kartlägga den 

rekontextualisering och därmed den förmedlade kunskapen som skapas genom de utvalda 

läroböckernas framställningar och beskrivningar av kristendomen och islam. Denna 

rekontextualisering i läroböckerna bearbetas och synliggörs i uppsatsen genom 

analysverktygen pedagogiska anordningar och pedagogiska diskurser. Uppsatsen utgår ifrån 

rekontextualisering för att synliggöra läroböckernas förmedlade kunskap genom begreppen 

                                                           
11

 Buchardt, 2008, s, 24-25. 
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pedagogisk anordnings belysning av ramsättning och pedagogisk diskurs belysning av 

klassifikation som kategorier; för att synliggöra och systematisera den rekontextualisering och 

de meningserbjudanden som skapas i klassrummet genom analys av uppsatsens utvalda 

läroböcker. Uppsatsens huvudbegrepp rekontextualisering är uppdelad och systematiserad i 

två hierarkiska och pedagogiska kategorier pedagogisk anordning och pedagogisk diskurs.
12

 

Rekontextualisering betyder vilken kunskap som erbjuds som helhet, Buchardt brukar dock 

rekontextualisering för att synliggöra kunskapskonstruktioner i klassrummet medan jag 

använder begreppet för att synligöra hur kunskap konstrueras i läroböcker.  

Syftet med uppdelningen av rekontextualisering till pedagogisk anordning och diskurs är att 

tydligare lyfta fram relationen och skillnaden emellan lärobokens innehåll och aktörskap, 

vilket bildar grunden för de meningserbjudanden och således den kunskap som erbjuds i de 

tre läroböckerna. Det första begreppet som är underställd pedagogisk anordning i denna 

metodiska kategori är ramsättning, vilket innebär i vilken grad lärobokens positioneringar 

skapar en bestämd disponering, urval och därmed det sociala sammanhanget av lärobokens 

förmedlande kunskap. Bruk av ramsättning i undersökningen syftar på att belysa 

läroböckernas positioneringar i deras beskrivningar av kristendomen och islam och hur detta 

skapar sociala klassifikationer. Ramsättningens fokus och användning i undersökningen är 

således på att analysera vad som tillskrivs kristendomen och islam i läroböckerna, om 

lärobokens intar en positionerad disponering i sin förmedlande kunskap och vad detta i sin 

skapar tur innebär för att sociala klassifikationer genom läroböckernas beskrivningar. Kärnan 

i den pedagogiska anordningen och ramsättningen är således vad som beskrivs om 

kristendomen och islam.
13

 Det andra begreppet som är underställd pedagogiskt diskurs i 

denna metodiska kategori är klassifikation, vilket innebär hur läroböckerna identifierar 

diskursiva subjekt genom utryck som kunskap.  Bruk av klassifikation i undersökningen 

syftar således på att belysa på hur kristendomen och islam särskiljs ifrån varandra. 

Klassifikation och ramsättning skapar således tillsammans grunden för de 

meningserbjudanden och således rekontextualisering läroböckerna förmedlar som kunskap 

genom läroböckernas texter men också bruk av bilder.
14

  Det är dessa fyra pedagogiska 

begrepp som tillsammans med teorin orientalism som anslagen teoribildning; kommer 

användas i undersökningen och bidra till läsarens metodmedvetenhet för att systematisera, 

bearbeta och analysera mitt källmaterial utifrån uppsatsens valda frågeställningar. 

                                                           
12

 Buchardt, 2008, s, 23-25. 
13

 Buchardt, 2008, s, 23-24. 
14

 Buchardt, 2008, s, 24-25, 26-27. 
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Teoretiskt perspektiv 
Orientalismen som teori betyder synen på en skiljelinje emellan väst och öst. Där den västliga 

industriella världen anses ha ett ansvar att styra och kontrollerade de icke industrialiserade östliga 

staterna.15
 Orientalismen som akademisk doktrin har i västvärlden enligt Said betytt att det har 

bildats en diskurs av egenskaper som tillgivits orienten, östlig despoti istället för västlig demokrati 

och östlig sensualitet istället för västlig logik.16
 Said betonar att orientalismen förstärkte skillnaden 

emellan väst och öst och är då enligt Said grunden i en politisk doktrin som tillämpades på 

orienten för att hävda västerlandets och kristendomens överlägsenhet och orientens och islams 

underlägsenhet.17
 Denna skiljemur emellan öst och väst förklaras enligt Said vara beroende av 

historiska mönster, där islam från 700-talet fram till 1500-talet dominerade både österlandet och 

västerlandet.18
 Said betonar att flytten västerut av maktens centrum under 1600- talet till Europa 

och under det senare 1900-talet åter österut, har bidragit till orientalismens argument vi mot dem, 

och bidrar alltså till synen på orienten som främmande, ologiskt och despotiskt. Uppsatsens teori 

av orientalism kommer att implementeras tillsammans med metoden och den tidigare forskningen 

för att djupare analysera och teoretisera läroböckernas text och bilder.  Urvalet av textanalyser 

genom orientalismen har brukats där läroböckernas brukar en positionerande eller värderande 

ansats. Uppsatsens text och bild analyser genom orientalismen som teoretiskt perspektiv, anslås i 

undersökningens jämförande sammanfattning och tematiserade underrubriker. Läroböckernas 

förmedlade kunskap analyseras tillsammans med orientalismen genom begreppen den dialektiska 

kunskapssynen och den analytiska kunskapssynen. Den dialektiskta kunskapssynen innebär i 

uppsatsen att den förmedlade kunskapen ej är nyanserad utan anslår en färgad eller bristfällig 

kunskap. Detta i sin tur skapar ett meningserbjudande som bidrar till en bestämd 

förståelsehorisont och en onyanserad, ensidig eller färgad förmedlad kunskap. Den dialektiska 

kunskapssynen skapar därmed en kunskap som är ensidig.19 Den analytiska kunskapssynen 

innebär i uppsatsen att den förmedlade kunskapen är nyanserad och anslår och accentuerar en 

pluralistiskt och mångsidig kunskap. Detta i sin tur skapar ett meningserbjudande som bidrar till 

en öppen förståelsehorisont och en nyanserad kunskap som belyser ett flertal perspektiv i den 

förmedlade kunskapen.20  

                                                           
15

 Said, Edward, Orientalism, (Ordfront Förlag 2004 Stockholm, översättning av Hans. O Sjötröm). s. 317-318.   
16

 Said, Edward, 2004, s, 320, 322.   
17

 Said, Edward, 2004, s, 320-321.   
18

 Said, Edward, 2004, s, 322.   
19

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

Studentlitteratur, Lund, 2000, s, 142-143. 
20

 Härenstam, 2000, s, 142- 143. 
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Centrala begrepp 

Läromedelsanalys, orientalism, islam, kristendom, dialektisk kunskapssyn, analytisk 

kunskapssyn, rekontextualisering, meningserbjudanden, pedagogiska anordningar, 

ramsättning, pedagogiska diskurser och klassifikation. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i uppsatsens undersökning av läroböckerna: 

1. Hur beskrivs islam respektive kristendom enligt läroböckerna? 

2. Hur skiljer sig läromedlens framställningar ifrån varandra? 

3. Vilka meningserbjudanden förmedlar läroböckerna?     

Avgränsningar 
Det har publicerats en större mängd skoläroböcker inom ämnet religionskunskap genom åren. 

Ett urval av undersökta teman har således skett för att fokusera uppsatsen på de läroböcker 

som står i fokus i uppsatsens undersökning, detta för att fokusera uppsatsens syfte, 

problematisering och undersökning. Denna fokusering av tre utvalda teman i läroböckerna har 

varit nödvändig för att djupare kunna undersöka de tre utvalda läroböckernas framställning av 

tre utvalda teman i respektive läroboks framställning av religionerna. Detta innebär att 

undersökningen är fokuserad för kristendomens del på framställningen av Jesus, Bibeln och 

de religiösa plikterna medan för islams del på framställningen av Profeten Muhammed, 

Koranen och de religiösa plikterna utifrån läroböckernas beskrivningar, skillnader och 

meningserbjudanden; utifrån uppsatsens frågeställningar och metod. Denna fokusering av 

undersökta teman inom religionerna och komparativa strukturering bidrar ytterligare till 

uppsatsens avgränsning. Dessa särskilda teman är också utvalda; eftersom de behandlades i 

samtliga utvalda läroböcker. Det skulle vara av vetenskapligt intresse att analysera fler 

religioner än kristendomen och islam, detta omfång skulle ha bidragit till en större 

kunskapskonstruktion men inte bidragit till uppsatsens avgränsning. Kristendomen och islam 

är utvalda för denna undersökning eftersom genom mina erfarenheter från gymnasieskolor; 

där jag erfarit att elever har notabelt differentierande förståelser och således kunskaper om 

kristendomen och islam. Elevers kunskap av buddhismen och hinduismen har genom min 

erfarenhet varit mer utvecklat homogen och därmed av delade uppfattningar.   
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Upplägg: 

Uppsatsen är tematiskt strukturerad och inleds med en bakgrund om läromedel och hur detta 

har påverkat religionsundervisningen och därmed kunskapsbildningen om mångfald i skolan. 

Uppsatsen fortsätter sedan med att presentera källorna och fortsätter efter det med 

undersökningen och analys av källorna kopplat till mina frågeställningar. Läroböckerna är 

uppsatsens källmaterial och de kommer systematiskt undersökas om hur de beskriver de 

kristendomen och islam. Det valda teoretiska perspektivet av orientalism tillsammans med 

uppsatsens metodik av rekontextualisering synliggörs genom systematiseringen av 

pedagogiska anordningar och pedagogiska diskurser i form av dess underkategorier 

klassifikationer, ramsättningar och meningserbjudanden, används i uppsatsens undersökning 

för att bearbeta, systematisera, problematisera och analysera källorna. Varje avsnitt och 

tematisk kategori av undersökningen summeras med en sammanfattande jämförelse och en 

förankring hur läroböckernas framställningar förhåller sig till LGY11. Där också teorin av 

orientalism faller in för att förankra uppsatsens valda teori i läroböckernas men också 

sektionens berörda frågeställning. Uppsatsens undersökning är uppdelad i två sektioner. 

Sektion ett ”läroböckernas beskrivningar om islam och kristendomen”,” samt sektion två 

”Läroböckernas meningserbjudanden om islam och kristendomen”. De berörda religionerna 

kommer alltså att analyseras tematiskt gentemot varandra utifrån läroböckernas beskrivningar 

och skildringar, islam kommer således att skildras mot islam och kristendomen mot 

kristendomen i läroböckernas framställningar. Analys av läroböckernas bilder om 

kristendomen och islam analyseras i sektion två av undersökningen, detta för att förankra och 

ytterligare problematisera läroböckernas beskrivningar i sektion ett av undersökningen. 

Bakgrund 

En religionskunskap i förändring 
Religion har genom den historien format en grund för gemenskap, etik och moral för 

människan och således format en grund för samhällets framväxt.  Detta innebär att skolans 

ämnen och antal är en social konstruktion av de kulturella traditioner som råder i samhället. 

Där religionsämnet har haft en framträdande position i frågan hur och vad religion kan bidra 

med till de övriga disciplinerna i skolans värld.
21

 Detta innebar att religionsundervisningen 

var traditionellt förankrat med kyrkoväsandet i Sverige och att religion som ämne belystes 

                                                           
21

 Olivestam, Carl Eber,  Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 1. uppl., 

Liber, Stockholm, 2006, s, 12. 
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med beteckningen kristendomskunskap. Kristendomskunskap stadgades vara ett 

konfessionellt lutheransk ämne; vars läroplan utgick ifrån Luthers lilla katekes samt kyrkans 

auktoritet.
22

 Denna hegemoni på religionsundervisingen utmanades dock av samhället under 

1800-talets demokratiseringsreformer, konflikten uppstod till följd av att staten ville införa 

andra discipliner i skolan än bara kristendomskunskap.
23

  Detta orsakade att den svenska 

staten tog kontrollen över folkbildningen år 1842 och inrättade folkskolan, religionsämnet 

förblev dock kyrkans fält och förblev konfessionell och värdegrundsbärande och folkskolans 

första ämne, skoldagens inleddes således med en kristen morgonbön.
24

 Luthers katekes 

fortsatte att utgöra grunden för kristendomskunskapen i folkskolan under hela 1800-talet. 

Detta förändrades dock under den första hälften av 1900-talet till följd av ett växande avstånd 

emellan kyrka och stat samt samhällets ökande sekulariseringen, vilket orsakade att samhället 

började ifrågasätta kristendomens särställning och således kristendomen som skolans 

grundpelare och värdegrund.
25

 Kristendomskunskap som skolämne började förlora sin 

ställning under 1960-talet, vilket synliggjordes genom inrättningen av tjänsten SO-lärare som 

undervisade i fyra skolmässiga discipliner av historia, religion, geografi och 

samhällskunskap.
26

 Det var samhällets krav på objektivitet i skolans värld som således 

beredde väg för denna inrättning; genom att integrera religionsämnet med andra 

samhällsinriktade ämnen skulle således religionsämnet i form av kristendomskunskaps 

värdegrundsbärande funktion att upphöra. Skolans uppgift förändrades således ifrån att fostra 

en goda kristna medborgare till goda demokratiska medborgare.
27

 Skolans läroplan 1994 

belyser denna skolmässiga samhällsförändring enligt Olivestam: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på… I överrensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla, genorositet, 

tolerans och ansvarstagande.
28

  

Samhället och skolan som samhällsmässig aktör har således genomgått en förändring och 

paradigmskifte. Skolan som statlig institution förankras i läroplan 1994 bara ansvaret att 

belysa och bidra till samhällets kulturella mångfald genom integration och interkulturell 

                                                           
22

 Olivestam, 2006, s, 12. 
23

 Olivestam, 2006, s, 12-13. 
24

 Olivestam, 2006, s, 12. 
25

 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook tradition 

and the voice of the author : a study in history and didactics, Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1997Umeå, 

1997, s,  13-14. 
26

 Olivestam, 2006, s, 16. 
27

 Olivestam, 2006, s, 16-17. 
28

 Olivestam, 2006, s, 14-15. 
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förståelse genom humanismen; istället för att endast utgå ifrån en enfald och utgå ifrån en 

konfessionell undervisning utifrån kristendomen som värdegrund.
29

 

Skolans historiska lärobokstradition och forskningen 
Förmedling av kunskap genom en lärobok är en bruklig form för pedagogisk undervisning.

30
 

Redan under antiken betydde skola som begrepp; frihet ifrån de vardagliga kroppsliga 

arbetena och tillfälle för andliga övningar. Dessa andliga övningar belystes bestå av att eleven 

har fått reciterat, fått uppläst eller själv studerat texter som ansetts ha ett pedagogiskt värde för 

inlärningen.
31

 Genom 1800-talet publicerades en rad läroböcker som belyste vetande som 

skulle kunna betecknas som allkunskap, då dessa behandlade ett flertal skolastiska discipliner 

alltifrån naturlära till musik.
32

 En betydande lärobok i svensk lärobokshistoria är Läsebok för 

folkskolan, när denna infördes i folkskolan var det en högtidstund i för eleverna och lärarna, 

andra samtida läroböcker fortsatte såsom Odhners Fäderlandets historia och Carlssons 

Skolgeografi; författarna har genom deras läroböckers fakta, värderingar och idéer haft en stor 

påverkan på det svenska samhället och således format kunskapsbildningen för miljoner 

människor genom åren.
33

 Efter det kalla krigets slut under 1990-talet blev det nödvändigt att 

skriva om många läroböcker eftersom antikommunistiska och antiimperialistiska skildringar 

inte längre var relevant och speglade samhällets kulturella och politiska mångfald.
34

  

Läroböcker har som uppgift att förmulera och överföra kunskap till läsaren. Forskaren Staffan 

Selander belyser att en pedagogisk text i form av en läroboks grundidé är att befintlig kunskap 

skall reproduceras och därmed inte skapa ny kunskap. Detta innebär att skolläroböcker inte 

skall skapa ny kunskap, det faller alltså till författaren till lärobocken att göra ett urval och 

avgränsning av den kunskap som skall återges eller reproduceras.
35

 Selander belyser att 

läroboken måste struktureras i enlighet med bestämda pedagogiska mål eller krav. 

Läroböckerna skall förklara det relevanta ämnet samt att den presenterade kunskapen skall 

kunna prövas och kontrolleras av pedagogen. Läroböckerna skall också karakteriseras av att 

kunskap och moral blir sammanvävda och bildar en pedagogisk konstruktion av kunskap; 

vilket innebär enligt Selander att den pedagogiska texten är producerad för en bestämd 

institutionaliserad användning som är målstyrt av en läroplan. Läroböcker skall således enligt 
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 Olivestam, 2006, s, 18-23. 
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Selander vara neutrala i sina beskrivningar och framställningar och således inte skapa egna 

framställningar genom sociala konstruktioner och kunskapsfragment.
36

  

Forskaren Gösta Wennberg påpekar att läroboken är bärande för undervisningen när läraren 

känner sig obekväm eller har otillräcklig kunskap i ämnet.
37

 Wennberg påpekar också att 

läraren som inte har utbildning i ämnet utgår ifrån läroboken som den viktigaste källan och 

således grunden för den följande undervisningen. Forskaren Egil Börre Johnsen har också 

belyst denna problematik om läroböckerna som grunden för undervisningen:  

Läroböckerna är inte detsamma som skolans innehåll. De kan avgränsa den inn-ehållsmässiga 

delen av ämnet som ska stå centralt i undervisningen. Men de får knap-past genomslagskraft i 

denna sin gärning idag utan att också utveckla sig mot en pe-dagogisk-konstnärlig genre. 

Lagringen och den löpande informationen blir datorernas uppgift mer än lärobokens. Men de 

unga måste förstå vad maskinerna säger och dessutom själva finns ord att styra dem med.
38

  

Denna formulering stärker således förstärker Selanders betoning av en bestämd 

institutionaliserad av läroböckerna kontra styrdokumenten. Detta innebär att läroböckerna är 

till för att göra kunskap tillgänglig men det är lärarens ansvar att styra denna kunskap 

gentemot den institutionaliserade kunskapsmål som är satta av styrdokumenten.
39

  

Läroböckerna: 

De gymnasieläroböcker utvalda för undersökningen är alla läroböcker i religionskunskap för 

gymnasiet. De utvalda läroböckerna används på gymnasium runt omkring i Stockholm; på tre 

olika gymnasieskolor där jag har haft VFU. Läroböckerna är också utvalda utifrån olika 

förlag, detta för att se om synen i läroböckerna skiljer sig emellan förlagen. En av de utvalda 

läroböckerna är en engelsk lärobok, detta för att särskilja och jämföra om det finns en 

åtskillnad i hur svenska och engelska läromedel beskriver och hur de presenterar 

meningserbjudanden om kristendomen och islam. Den metod jag har använt för att välja ut 

dessa läroböcker som källmaterial är att prata med ämneslärare på gymnasieskolor där jag har 

haft VFU och fått information att de använder de utvalda läroböckerna för att undervisa 

gymnasiekursen religionskunskap 1 enligt LGY11. Den engelska läroboken är något äldre an 

de svenska men används för att undervisa religionskunskap 1 enligt LGY på en internationell 
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skola i Stockholm. Den brukade metoden som använts för urval och analys i läroböckerna är 

de texter eller bilder som syftar på att konstruera, avskilja och urskilja en bestämd typ av 

kunskap; detta material bearbetas sedan med uppsatsens systematiserade metod. Följande 

läroböcker är utvalda för uppsatsens undersökning och kommer behandlas, bearbetas och 

analyseras i undersökningen: 

Living religions  
Denna lärobok är skriven på engelska av Mary Pat Fisher för Pearson Education INC genom 

Prentice Hall förlag. Läroboken publicerades år 2008 i dess sjunde upplaga och är 

sammanlagt 550 sidor. Läroboken börjar med att presentera de olika religionernas och 

livsåskådningars innehåll genom ett tydligt index. Läroboken är tematiskt strukturerad i tolv 

kapitel som enskilt behandlar en religion eller livsåskådning. Religionerna kristendomen 

behandlas i kapitel nio och islam i kapitel tio. Läroboken ger efter index en förklaring om vad 

som har tillkommit i den sjunde upplagan och ger sedan förslag på källor för vidare lärande, 

en geografisk världskarta över världsreligionerna och livsåskådningarna, samt en 

religionshistorisk kronologi över lärobokens berörda religioner och livsåskådningar.
40

 Denna 

lärobok används för att undervisa religionskunskap 1 enligt LGY11 på ett större 

internationellt engelskspråkigt gymnasium i södra Stockholm, som har cirka 800 elever i 

omfång. Läroboken avslutas med en referenslista, vokabulär samt ett register.  

Religion och sånt 1  
Denna lärobok är skriven av Börge Ring på Liber förlag. Läroboken publicerades år 2013 som 

den fjärde upplagan och är sammanlagt 224 sidor. Läroboken börjar med att presentera de 

olika religionernas och livsåskådningarnas innehåll genom ett tydligt index. Läroboken är 

tematiskt strukturerad i elva kapitel som enskilt behandlar en religion eller livsåskådning. 

Religionerna kristendomen behandlas i kapitel sex och islam i kapitel sju. Läroboken ger 

sedan ett förord som belyser livets komplexitet och människans törst efter svar på vad som 

händer efter döden.
41

 Denna lärobok används för att undervisa religionskunskap 1 enligt 

LGY11 på en större gymnasieskola i västra Stockholm, som har cirka 1000 elever i omfång. 

Läroboken avslutas med ett register, geografisk världskarta över livsåskådningarna och 

religionerna samt en bild- förteckning.  
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Religion 1 för gymnasiet  
Denna lärobok är skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken och Veronica Wirström för Natur 

& Kultur förlag och publicerades år 2012, läroboken är sammanlagt 232 sidor. Läroboken 

börjar med att presentera sitt innehåll av de olika religionerna och livsåskådningar genom ett 

index. Läroboken är tematiskt strukturerad i femton kapitel som enskilt behandlar en religion 

eller livsåskådning. Religionerna kristendomen behandlas i kapitel fem och islam i kapitel 

sex. Läroboken inleds med ett kapitel som belyser hur livsåskådningar skapar social 

gemenskap för samhället och hur genom kunskap människan kan förstå samhället bättre.
42

 

Denna lärobok används för att undervisa religionskunskap 1 enligt LGY11 på ett estetiskt 

gymnasium i södra Stockholm, som har cirka 200 elever i omfång. Läroboken avslutas med 

ett kort kapitel som behandlar människa, kön och sexualitet och hur de olika religionerna ser 

på detta, efter detta följer ett register och en källförteckning till lärobokens bilder.
43

  

Läroböckernas beskrivningar om islam  

Islam enligt Religion och sånt 1 
Kapitlet om islam inleds på sida 120 och avslutas på sida 145. Kapitlet om islam i läroboken 

inleds genom att kort summera islams lära: 

Egentligen är alla människor muslimer. Vi tillhör islam, men vi måste själva inse det. Så menar 

den som är muslim. Islam handlar om att ”Gud är större” än allt annat! Islam delar 

monoteismen, det vill säga tron på en gud, med judendomen och kristendomen.
44

 

Denna korta summering av läroboken belyser att alla människor är födda muslimer, eftersom 

islam är världens naturliga religion.  

Profeten Muhammed 

Kapitlet om islam fortsätter sedan att beskriva muslimsk teologi, profeten Muhammeds roll, 

de religiösa plikterna, muslimska religiösa inriktningar och islam i Sverige. Läroboken lägger 

tyngd på att beskriva att profeten Muhammed endast är ett sändebud som förmedlar ett 

budskap i form utav Koranen. Detta beskrivs på följande sätt: 

Muhammed var både en religiös och politisk ledare. Han var också en skicklig militär och intog 

Mecka med långt färre soldater än motståndarna. Men detta är inte orsaken till att Muhammed 
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av muslimerna vara den störste av alla profeter. Varför är han det? Svaret är enkelt: Han 

förmedlade den himmelska boken Koranen till mänskligheten. Tidigare profeter hade bara givit 

oss delar av den och därför menar muslimer att Bibeln exempelvis inte är helt sann och 

fullständig, vilket Koranen är.
45

 

Profeten Muhammed tillskrivs av läroboken en politisk och religiös roll. Muhammed 

förklaras av läroboken vara den största profeten då Muhammed fullföljer Guds budskap till 

mänskligheten genom att förmedla den himmelska och fullständiga boken Koranen. 

Lärobokens beskrivning och bruk av ramsättningen att profeten Muhammed var både en 

politisk ledare men också en skicklig militär bildar en pedagogisk anordning att Muhammeds 

framgångar var inte enbart teologiska men också militärt betingade.   

Koranen 

Koranen förklaras av läroboken innehålla hela Guds budskap till mänskligheten medan 

profeterna innan Muhammed och den judiska och kristna Bibeln bara har innehållit fragment 

av Guds budskap. Läroboken fortsätter att beskriva Koranens betydelse och ställning inom 

islam, muslimer samt hur detta skiljer sig ifrån judendomen och kristendomen syn på Bibeln: 

För den troende muslimen är varje bokstav i Koranen skriven av Gud. Detta kan aldrig 

ifrågasättas. Här finns en stor skillnad mot hur judar och kristna ser på Bibeln. Många judar och 

kristna anser att Bibeln är skriven av människor, vilka visserligen inspirerats och fått hjälp av 

Gud, men de har själva skrivit och det kan förekomma motsägelser och felaktigheter. Så kan 

aldrig en muslim se på Koranen. Men på samma sätt som judar och kristna kan tolka Bibeln, kan 

muslimer tolka Koranen.
46

 

Läroboken gör i denna beskrivning av islam en distinktion om hur islams syn på Koranen 

skiljer sig ifrån judendomen och kristendomen, vilket bildar en pedagogisk diskurs i form 

utav en klassifikation. Denna klassifikation synliggörs genom lärobokens särskiljning att 

Koranen är Guds ord förmedlade genom profeten Muhammed, i kontrast emot judendomen 

och kristendomen syn på att Bibeln är skriva av människor inspirerade av Gud. Läroboken 

skapar genom denna beskrivning en klassifikation av kunskap och skapar därför en 

pedagogisk diskurs och social identitet genom lärobokens uppfattning av Koranens skillnader 

gentemot Bibeln, vilket Buchardt benämner som tillika identitetsproduktioner som verkar för 

att segregera kunskap och anföra den religiösa identiteten som också den sociala identiteten.
47

 

Läroboken fortsätter att redogöra för vad orden islam och muslim betyder och innebär: 

                                                           
45

 Ring, Börge, 2013,s, 123. 
46

 Ring, Börge, 2013,s, 125. 
47

 Buchardt, 2008, s, 68-69. 



18 
 

De som följer religionen islam vill kallas för muslimer. Du kanske känner till att islam betyder 

underkastelse, men odet betyder också något mer. Bokstäverna s, i och m som ingår i ordet är 

desamma som i ordet salam, som betyder fred och frid. Salam används som ett häls-ningsord när 

människor möts. Likheten med hebreiskans shalom är tydlig. Alltså, islam betyder både frid- 

fred och underkastelse. Den som följer islam blir en fredstiftare- en muslim.
48

  

Läroboken belyser att islam är en fredlig religion. Vars följare betecknas som fredsstiftare 

som genom islam lever i människans naturliga tillstånd; eftersom islam enligt läroboken redan 

fanns vid världens skapelse och därför instiftat av Gud.
49

 Lärobokens beskrivning av islam 

och dess följare som fredstiftare skapar en pedagogisk anordning av islam som en fredlig 

religion genom bruk av ramsättning för att belysa muslimer som fredstiftare, men att Profeten 

Muhammed spred islam genom militära framgånger. Islam är enligt läroboken världens 

naturliga religion för muslimer som redan existerade vid världens skapelse.
50

  

Religiösa plikter 

Läroboken fortsätter att beskriva en muslims religiösa plikter genom att belysa islams fem 

pelare. Islams första pelare av trosbekännelsen beskrivs genom kontexten i läroboken att det 

är något en muslim reciterar dagligen ” Det finns ingen gud utan Gud och Muhammed är 

Guds profet”,
51

 islams andra pelare beskrivs enligt läroboken vara att muslimen ”ber fem 

gånger om dagen, vänd mot Mecka. Bönen är ingen fri bön utan strikt ordnad till innehåll och 

form…Många muslimer är sekulariserade, vilket innebär att de i liten utsträckning tar del i det 

religiösa livet.”
52

 Islams tredje pelare beskrivs enligt läroboken vara en skatt på 2.5% som 

tillfaller de utsatta och fattiga i samhället och beskrivs ”skatten kallas ibland för allmosa och 

är en form av socialvård”,
53

 islams fjärde pelare beskrivs av läroboken att vara fastan under 

ramadan. Läroboken beskriver att fastan har bland annat som syfte att ”Ära Gud och visa 

honom sin aktning, fira Koranens tillkomst under månaden Ramadan och att känna igen sig i 

de fattigas situation”.
54

 Den femte och sista pelaren inom islam beskrivs enligt läroboken vara 

vallfärden till Mecka, ”Det är varje muslims dröm att en gång i livet få besöka Mecka. En 

gång om året infaller vallfartsmån-aden och ska vallfärden vara giltig måste den ske då….. 

Vallfärden går till så att man besöker olika platser i en viss ordning. Några av dem är: Mecka, 

berget Arafat 18km från Mecka och huset Kaba som man går runt i omlopp om sju varv. 
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Slutligen offrar man kameler och får, vilka sedan äts vid en stor avslutningsfest”.
55

  

Läroboken betoning av en muslims religiösa plikt att följa pelarna för att leva i islam samt 

bruket av homogeniseringen av muslimer med en geo-religiöst betingning, tyder på en 

pedagogisk anordning genom ramsättningen att muslimer förblir länkade till sin religiösa 

identitet fastän de är sekulariserade.  

Den rekontextualisering och pedagogisk anordning om islam som skapas av lärobokens 

beskrivningar; är att islam skapar sociala identiteter för sina följare. Muslimer behöver enligt 

läroboken följa islams fem pelare för att leva väl och förbli muslim i världens naturliga 

religion islam, där Koranen är Guds förmedlade ord.
56

     

Islam enligt Living Religions 

Kapitlet om islam inleds på sida 376 och avslutas på sida 443. Kapitlet inleds genom att 

summera islams lära: 

In about 570 CE, a new prophet was born. This man, Muhammed, is considered by Muslims to 

be the last of a continuing chain of prophet who have come to restore the true religion. They 

regard the way revealed to him, Islam, not as a new religion but as the original path of 

monotheism, which also developed into Judaism and Christianity.
57

 

Denna summering av islams lära belyser enligt läroboken att muslimer anser att profeten 

Muhammeds uppdrag och budskap var att upprätta den sanna versionen av monoteismen, 

vilket enligt läroboken är islam. 

Profeten Muhammed 

Läroboken fortsätter sedan att beskriva islams lära genom att beskriva Muhammeds liv, 

muslimsk historia, Koranen, synen på människan, religiösa plikter samt olika muslimska 

inriktningar. Läroboken belyser synen på Muhammeds roll inom islam genom: 

God is the fokus in Islam, the sole authority, not Muhammad. But Muhammed’s life story is 

important to Muslims, for his character is considered a model of the teachings in the Qur’an. The 

stories of Muhammad’s life and his sayings are preserved in literature called the Hadith, which 

report on the Prophet’s Sunna (sayings and actions).
58

   

Muhammed tillskrivs av läroboken endast en religiös roll i form utav profetskapet men att 

tillbedjan av gud är det centrala i islam. Muhammeds handlingar och utsagor belyses också 
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genom läroboken vara gudomligt inspirerade, detta innebär enligt läroboken att muslimen kan 

förmedelst att följa Muhammeds agerande förmedlat av haditerna inte agera motstridigt mot 

Koranens lära. Lärobokens bruk av klassifikation bildar en pedagogisk diskurs att 

Muhammeds handlingar är moraliska föredömen för muslimer, men att det är dyrkan av gud 

som är det centrala för muslimer. Detta innebär enligt Buchardts begrepp ”klassanalys” att 

klassificera och förklara profeten Muhammeds ställning samt hur förmedlingen av Koranen är 

förhåller sig till Guds budskap till människorna är islams kärna.
59

  

Koranen 

Läroboken fortsätter några sidor senare att beskriva Koranen som den ärefyllda uppläsningen 

och som formar kärna i islams lära; de tidiga meddelandena belyste Guds enhet och de senare 

meddelandena belyste behoven av reform för muslimernas sociala liv för att följa Guds 

vilja.
60

 Läroboken belyser också genom en beskrivning hur Koranen ser på Jesus och de 

tidigare judiska profeterna: 

Muslims believe that Jewish prophets and Jesus all brought the same mes-sages from God. 

However, the Qu´ran teaches that God’s original messages have been added to and distorted by 

humans. For instance, Muslims do not accept the idea developed historically in Christianity that 

Jesus has the authority to pardon or atone for our sins. The belief that this power lies with 

anyone exept God is considered a blasphemous human interpolation into what Muslims 

understand as the basic and true teachings of all prophets of the Judeo-Christian-Islamic 

tradition: belief in one God and in our personal moral accountability before God on the Day of 

Judgement. In the Muslim view, the Qu’ran was sent as a final corrective in the continuing 

monotheistic tradition.
61

 

Läroboken ger genom denna beskrivning att islam, judendomen och kristendomen hör 

samman eftersom delar den monoteistiska traditionen. Lärobokens belysning av de tidigare 

profeternas lära om Guds budskap som försvanskat och att det är Koranen som fullgör Guds 

budskap genom profeten Muhammed som förmedlande funktion belyser ett bruk av 

klassifikation av de tre monoteistiska religionerna som sammanhörande bildar en pedagogisk 

diskurs av kunskap som belyser samhörighet och förståelse för islam syn på Koranen och 

profeterna innan Muhammed.  
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Religiösa plikter 

Läroboken fortsätter sedan att redogöra för de religiösa plikterna inom islam i form av de fem 

pelarna.
62

 Islam fem pelare beskrivs av läroboken som en religiös plikt som alla muslimer 

måste göra sitt yttersta för att följa, eftersom de anses vara beordrade av Gud.
63

 Islams första 

pelare beskrivs av läroboken vara trosbekännelsen, belyses vara för muslimer ”There is no 

god but God and Muhammad is the messenger of God”. Läroboken brukar dock en 

klassifikation genom ”to which Shi’ites add ”And ’Ali is the Master of the believers.”
64

 denna 

distinktion i läroboken bildar en pedagogisk diskurs som skapar en kunskap som särskiljer 

shia islams lära ifrån islams lära. Läroboken beskriver islams andra pelare beskrivs vara 

bönen, vilket skall ske fem gånger om dagen, riktas mot Mecka genom att läsa passager ur 

Koranen.
65

 Läroboken belyser också att det inte finns något prästväsen inom islam som verkar 

som medlare emellan muslimen och Gud samt bönen hjälper människan att rena sitt hjärta och 

sin själ.
66

 Denna beskrivning av islams andra pelare bygger vidare på den tidigare 

klassifikationen som verkar för att ytterligare förklara islams lära och skapa kunskap genom 

den pedagogiska diskursen. Läroboken beskriver islams tredje pelare som en skatt på 2.5% av 

en muslims årliga inkomst som tillfaller de fattiga i samhället; skälet för denna skatt enligt 

läroboken är att motverka sociala orättvisor och mänsklig girighet.
67

 Läroboken brukar här en 

ramsättning för att särskilja och belysa vad islam som religion gör för att motverka sociala 

orättvisor, vilket andra religioner har misslyckats göra. Detta bildar en pedagogisk anordning 

som intar en position att islam är inte bara en religion men också en social rörelse som verkar 

för att motverka orättvisor i samhället.
68

  

Islams fjärde pelare beskrivs enligt läroboken vara fastan, vilket förklaras vara 

rekommenderat för alla muslimer men ett måste under Ramadan.
69

 Läroboken beskriver 

Ramadan som en religiös plikt som firas för att minnas att Muhammed mottog den första 

uppenbarelsen ur Koranen, en aspekt som lyfts fram av läroboken är att under Ramadan får 

muslimer inte äta under dagtid och de inte som inte behöver fasta är de som är sjuka eller 

menstruerar.
70

 Lärobokens bruk av klassifikation verkar för att skapa en faktabaserad kunskap 

som tar sin form i den pedagogiska diskursen och således uppfattning om islams fjärde pelare. 
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Islams femte pelare beskrivs av läroboken som pilgrimsfärden till Mecka, vilket alla muslimer 

som kan måste genomföra enligt läroboken.
71

 Pilgrimsfärden till Mecka innehåller enligt 

läroboken ett flertal moment som skall föra pilgrimerna så nära Gud som möjligt; detta 

innebär att gå sju varv runt Kaba, besöket till berget Arafat där Adam och Eva blev 

undervisade att människan blev enbart skapade för att tillbe Gud och djuroffer som påminner 

de vallfärdande om Abrahams vilja att offra sin egen son till Guds ära; köttet ifrån djuroffren 

delas sedan ut till de fattiga och behövande enligt läroboken.
72

 Att ha genomfört 

pilgrimsfärden till Mecka anses vara en statussymbol för muslimer som sedan efter kan lägga 

till ”hajji” i sitt namn och därigenom verka för att sprida information och kunskap om islam 

enligt läroboken.
73

 Lärobokens bruk av klassifikation för att belysa pilgrimsfärden som socialt 

betingat genom Buchardts klassanalys, skapar kunskap för läsaren och bildar därför en 

pedagogisk diskurs.
74

         

Islam enligt Religion 1 för gymnasiet 
Kapitlet om islam inleds på sida 104 och avslutas på sida 129. Kapitlet om islam inleds med 

att kort summera islams lära: 

Enligt islam har Gud framför allt gjort sig känd genom Koranen. Kora-nen innehåller 

uppenbarelser, budskap som Muhammed tog emot från Gud. Judarnas och de kristnas heliga 

texter, Tanakh och Bibeln, berättar också om människor som Gud har talat till. Men den 

avgörande uppenbarelsen, den som står över alla andra, är Koranen.
75

  

Denna summering av islams av läroboken belyser att Gud har genom Muhammed låtit sitt 

budskap blivit formgivna ord i Koranen. Läroboken belyser också att Gud har låtit andra 

människor tagit del av Guds budskap i Bibeln och Tanakh men att Koranen är det budskap 

som står högst i värde av dessa tre gudomliga budskap. Kapitlet fortsätter sedan att ytterligare 

förklarare uppenbarelsens innehåll och dess teologiska betydelse för islam och muslimer, 

Muhammeds liv, hur man skall leva som muslim och de religiösa plikterna. Det som utmärker 

denna lärobok är att den lägger betoning på att beskriva islams teologiska betydelse för en 

muslims liv.  
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Profeten Muhammed 

Detta inleds med att förklara Muhammeds roll och historia inom islam av läroboken som: 

Det är i slutet av månaden ramadan, troligen år 610. En fyrtioårig man, Muhammed, vandrar till 

en grotta för att fasta och be. Under den natten händer något märkligt. Enligt berättelsen kommer 

Ängeln Gabriel till honom och uppmanar honom att läsa. Muhammed kan inte läsa, men ängeln 

upprepar sin befallning flera gånger. Då förstår Muhammed att ängeln har ett budskap ifrån Gud, 

som han, Muhammed, ska ta emot och ge vidare till människorna.
76

 

Muhammeds roll belyses av läroboken vara gudomligt sanktionerat och på befordran av 

ängeln Gabriel. Detta förklaras av läroboken genom att Muhammed som var analfabet kunde 

börja läsa på ängeln Gabriels uppmaning. Denna belysning av att Muhammed kunde börja 

läsa och mottaga Koranen, innebär att läroboken brukar en klassifikation som syftar på att 

konstruera en pedagogisk diskurs genom att belysa det budskap och följande uppläsning av 

Koranen som av gudomligt ursprung. Läroboken särskiljer alltså islam ifrån judendomens och 

kristendomens med att deras förkunnare också har mottagit gudomlig inspiration i Bibeln och 

Tanakh men att det är Koranen som kommer direkt ifrån Gud, förmedlat genom 

Muhammed.
77

  

Koranen 

Muhammed har enligt denna läroboks beskrivning av islams teologi en förmedlande funktion, 

att förmedla den slutgiltiga uppenbarelsen av Guds budskap till människan i form utav 

Koranen.
78

 Muhammed och dennes efterträdare tillskrivs av läroboken vara religiösa och 

politiska ledare, islams spridning till resten av världen tillskrivs därför till följd av militära 

och politiska framgånger av läroboken.
79

 Läroboken fortsätter att beskriva och argumentera 

ett perspektiv på hur denna sammansvetsning emellan politik och religion har inverkat på vår 

moderna värld och islams roll: 

När islam började sprida sig blev det naturligt att dela upp världen i två de-lar. Områden där 

islamisk lag gällde kallades dar al-islam. Det betyder ”islams hus”. Områden där islam inte 

härskade kallade dar al harb, ”krigets hus”. Man tänkte att i en sådan situation befinner man sig 

alltid i konflikt. En del muslimer resonerar fortfarande på det sättet: antingen regerar islam eller 

så är man i konflikt med omgivningen. Men andra mus-limer säger att det inte finns något stöd 

för detta i Koranen, och inte heller i berättelserna om Muhammed. De vill istället utgå från 
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Koran-citat som detta ”Tvång ska inte förekomma när det gäller frågor tro.” Ingen ska tvingas 

att bli muslim.
80

 

Läroboken belyser problematiken att det finns en schism i den muslimska världen som anser 

att icke muslimer skall tvingas att konvertera med våld om det behövs, medan andra belyser 

att det inte finns några stöd för detta i varken Koranen eller Muhammeds Sunna. Lärobokens 

bruk att förklara de icke muslimska områdena i världen vara ”krigets hus”, tyder på bruk av 

en ramsättning och positionering; som vinklar islam till att vara en våldsam religion som 

innehåller element som argumenterar för våld för att göra hela världen till ”islams hus”. 

Lärobokens bruk av den pedagogiska anordningen verkar därför lärobokens förmedlande 

kunskap till att vara av en positionerade och värderande art istället för en neutral och 

vetenskaplig beskrivning. 

Religiösa plikter 

Läroboken går sedan vidare att beskriva de religiösa plikterna i islam. Dessa riter beskrivs 

som att i islam är det viktigt att handla rätt för att leva rätt i det religiösa men också vardagliga 

livet.
81

 Läroboken beskriver att dessa religiösa riter är utformade efter Guds vilja för att 

människan skall kunna leva rätt i det vardagliga och värdsliga livet, genom dessa riter visar 

muslimen att det vill underkasta sig Gud och leva enligt Koranens budskap enligt läroboken.
82

 

De centrala religiösa plikterna inom islam betonas vara fem religiösa plikter, som summeras 

till att kallas ”de fem grundpelarna” av läroboken.
83

 Dessa fem religiösa plikter beskrivs vara 

trosbekännelsen, bönerna, givandet, fastan och vallfärden. Läroboken belyser dessa fem 

religiösa plikter eftersom ”de bär upp det islamiska livet och utgör en grund för ett liv i 

islam.”
84

  

Läroboken beskriver islams första pelare, trosbekännelsen på följande sätt: 

Shahada, trosbekännelsen, lyder så här: ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är 

Guds sändebud”. Trosbekännelsen består av två delar Den ena delen talar om tron på en enda 

gud, den tro om muslimer, judar och kristna har gemensamt. Den andra talar om Muhammed 

som Guds sändebud, som fick ta emot Guds slutgiltiga uppenbarelse. Muhammed visade också 

genom vad han sa och gjorde vad ett liv i islam innebär.
85
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Islams första pelare beskrivs här som en enhet tillsammans med kristendomen och 

judendomen när det kommer till monoteisen. Det som särskiljs genom bruk av en ramsättning 

är lärobokens belysning av att det var Muhammed som fick mottaga Guds slutgiltiga 

uppenbarelse; som tillsammans med Muhammeds Sunna påvisar vad ett liv i islam innebär. 

Denna pedagogiska anordning påvisar att muslimer kan följa Muhammeds Sunna för att leva 

ett liv enligt Koranen. Islams andra pelare beskrivs som bönerna och belyses vara ett viktigt 

inslag i en muslims vardag genom: 

Salat, bönerna, är en viktig del av livet ör muslimer. Fem gånger om dagen bör man be enligt 

haditherna, berättelserna om Muhammed. Bönerna följer dagens rytm. Man ber vid gryningen, 

solens höjd-punkt mitt på dagen, på eftermiddagen då solen står mitt emellan sin höjdpunkt och 

horisonten, vid solnedgången, och när allt dagsljus har försvunnit… Bönen är ett tillfälle som är 

avskild från andra händelser under dagen. Detta är en stund då man riktar sig mot Gud och ingen 

annan. Bönen sker efter en speciell ordning. De som ber riktar sig mot Mekka, som är en av 

islams heliga platser.
86

 

Läroboken belyser islam genom bruk av den andra pelare som en livsordning, där muslimen 

planerar sin dag runt sin andlighet eller religiösa tilltro. Denna betoning innebär att läroboken 

belyser den muslimska identiteten som både religiös och geo-politisk genom ramsättningen att 

belysa Mecka som islams geo-religiösa centrum för världens muslimer. Islam och geo-politisk 

identitet blir därför socialt betingat genom lärobokens bruk av ramsättning i beskrivningen. 

Islams tredje pelare beskrivs som en muslims religiösa plikt att dela med sig av sitt välstånd 

till behövande i samhället. Läroboken belyser genom en klassifikation att det är Koranen som 

åskådliggör vikten av att dela med sig till behövande i samhället och formar därför grunden 

till islams tredje pelare av allmosan.
87

 

Islams fjärde pelare beskrivs av läroboken vara fastan. Under denna religiösa plikt skall 

muslimen avstå ifrån mat, dryck och njutningsmedel från soluppgången till solnedgången.
88

 

Läroboken beskriver fastan som ett tillfälle i muslimska länder att umgås med vänner och 

familjen under fastans kvällar.
89

 Läroboken betonar att fastan enligt islam har två betydelser, 

genom att den enskilde avstår ifrån det vardagliga erhåller man kunskap och medkänsla om 

vad det innebär att vara fattig. Fastan som religiös ritual inom islams beskrivs av läroboken 

som att känna solidaritet med de nödställda och fattiga i världen.
90

 Läroboken brukar här en 
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klassifikation som belyser att fastans syfte är att uppskatta det människan annars tar för givet 

som den nödställda och utsatte måste leva utan varje dag, genom att visa solidaritet och 

medkänsla kan en vilja skapas för att hjälpa de utsatta i världen. Läroboken belyser också att 

fastan är en tid då muslimen skall sätta Gud i centrum och muslimer förväntas läsa Koranen 

dagligen och vid brytandet av fastan skall de ha läst hela Koranen, läroboken beskriver att alla 

som kan fasta skall göra det men att de som är sjuka, har mens eller ammar kan köpa sig loss 

ifrån fastan genom att ge pengar till de fattiga, detta förklaras av läroboken genom att hänvisa 

till ett citat i Koranen att ”Gud är barmhärtig” och inte kräver mer än vad människan klarar 

av.
91

 Islams femte pelare beskrivs som vallfärden till Mekka av läroboken. Vallfärden belyses 

vara en religiös plikt som skall genomföras en gång i livet, två månader efter brytandet av 

fastan av alla muslimer som har de ekonomiska och fysiska möjligheterna att resa till 

Mekka.
92

 Den centrala riten av vallfärden beskrivs av läroboken som: 

Det viktigaste är att få komma till Kaba, en kubformad byggnad som finns där. Kaba 

symboliserar Guds enhet. Alla på vallfärd vandrar sju gånger runt Kaba, för att visa sin 

gemensamma underkastelse under Gud. Denna rundvandring upprepeas sedan vid flera tillfällen. 

Man genomför också riter som påminner om alla muslimers gemen-samma ursprung. Dessa äger 

rum på olika platser i och kring Mekka.
93

  

Lärobokens beskrivning av vallfärden och belysning av att det påminner om alla muslimers 

gemensamma ursprung tyder på en ramsättning genom att porträttera som ett geopolitiskt 

centrum för religionen islam och är därför en ramsättning. Läroboken beskriver några sidor 

senare i ett kapitel ”Den naturliga religionen” om islams perspektiv på hur alla människor är 

födda till muslimer. Detta perspektiv på islams som världens naturliga religion beskrivs med: 

Enligt en berättelse har Muhammed sagt att alla föds som muslimer, men sedan uppfostras in i 

olika religioner, livsåskådningar och kulturer. Att bli muslim handlar då inte om att anta en ny 

religion. Det handlar om att komma tillbaka till det liv som man föddes in i, till den naturliga 

religionen. Islam är en snabbt växande religion i Europa. Det beror främst på invandring. Men 

en del européer blir också muslimer. De upplever att islam står för ett äkta liv, ett liv i omtanke 

och med stabilitet. Inte sällan säger de: ”När jag fann islam var det som att komma hem.”
94

  

Denna beskrivning av läroboken syftar på att beskriva hur muslimer och varför islam ses som 

världens naturliga religion. Läroboken gör dock genom en ramsättning att beskriva islam som 

något främmande i Europa, islams ökade ställning och inflytande i Europa tillskrivs vara på 
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grund av invandring. Denna ramsättning bidrar till en positionerad kunskapsförmedling, som 

skapar en socialt kategorisk kunskap om islam och muslimskheten som en politisk identitet; 

med centrum i Mecka och politisk rörelse som växer i Europa och vinner ”europeiska 

konvertiter” till ”islams hus”. Denna belysning av islam som en politisk identitet verkar enligt 

Buchardt för att positionera aktioner och ritualer som kännetecknar en muslimskhet, vilket 

bidrar således till att skapa en identitetsproduktion om islam och muslimer som en geopolitisk 

identitet som rekontextualisering av lärobokens förmedlade kunskap.
95

  Överlag brukar denna 

lärobok den pedagogiska anordningen om islam som skapar en positionerad och därför en 

subjektiv kunskap i sin rekontextualisering. Detta bidrar till att förstärka muslim som en 

politisk identitet istället för att bidra till en neutral kunskapsförmedling och ökad förståelse 

om religionen. 
96

 

Läroböckernas beskrivningar av kristendomen 

Kristendomen enligt Religion och sånt 1 
Kapitlet om kristendomen inleds på sida 84 och avslutas på sida 119. Kapitlet om 

kristendomen inleds med att kort summera kristendomens lära: 

Enligt Nya testamentet är Gud kärleken: ”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i 

Gud och Gud i honom.” Enligt kristen tro visade sig kärleken i Guds son Jesus, som lärde 

människan vem Gud är. Jesus levde i det land vi kallar Israel. Hans liv och tankar blev upphov 

till den världsreligion som idag har flest anhängare.
97

 

Denna summering av kristendomens lära belyser enligt läroboken att Gud är kärleken och att 

Jesus är Guds son som hade som värdsligt uppdrag att visa människan vem Gud är. Kapitlet 

om kristendomen fortsätter sedan att beskriva Jesus liv och lära, Paulus och apostlarnas 

teologi samt olika kristna inriktningar i världen.  

Jesus 

Läroboken lägger tyngd på att beskriva Jesus roll inom kristendomen: 

Det Jesus talade mest om var människans förhållande till Gud och Guds rike. Gud kallade han 

för Fadern. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kom-mer till Fadern utom genom mig.” 

(Johannesevangeliet 14:6) Jesus sa endast vid något enstaka tillfälle att han var Guds son eller 
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Messias, den konung som människorna väntade på. De var andra som kallade honom det, och 

han förnekade det inte.
98

 

Lärobokens beskrivning av Jesus lära är att Jesus är budskapet och den messias människan 

den judiska Jesaja har predikat om i Bibeln som Guds lamm och är således människans 

frälsning.
99

 Varest Jesus enligt läroboken verkar på Faderns och således Guds auktoritet på att 

upprätta Gudsrike på jorden.
100

 Jesus tillskrivs i läroboken endast en religiös och således 

teologisk roll, läroboken beskriver Jesus teologiska budskap: 

Jesu budskap är mycket radikalt. De små, de fattiga och utslagna är de främsta – inte de fina och 

rika. Jesus utmanade dåtidens präster och lärde. De var judar liksom Jesus. Han kritiserade dem 

för stöddighet. De ansåg själva att de var fina människor, för att de kunde följa alla de 613 

reglerna. Men Jesus menade att man måste bryta mot reglerna iland för att kunna visa kärlek. 

Jesus förlät synder och det var det värsta han kunde göra, enligt prästerna, som ansåg att enbart 

Gud kunde förlåta synder. Det var en av anledningarna till att de ville döda honom.
101

   

Lärobokens beskrivning av Jesus teologiska budskap som radikalt; skapar genom pedagogisk 

anordning en ramsättning som belyser och särskiljer Jesus budskap ifrån judendomens genom 

den teologiska betoningen att alla är jämlika och samhället utsatta är de främsta oavsett hur 

många de judiska 613 bud människan kan följa. 

Den kristna Bibeln 

Lärobokens belysning av att Jesus högfärdigaste brott var att Jesus förlät synder, någonting 

som enligt läroboken endast Gud kan göra, vilket förstärker lärobokens bruk av ramsättning 

och anordningen att lärobokens belysning av att Jesus kämpar för den gemene människan 

istället för de rika eller priviligierade i samhället.
102

  Läroboken fortsätter att beskriva den 

kristna synen på människan; 

Människan är Guds avbild, och har en egen vilja och kan ta och ska ta ansvar för sitt liv. Men 

ingen människa kan vara fullkomlig enligt Jesus. Vi är inte Gud, bara lika Gud. Även om vi vill 

göra gott klarar vi inte alltid av det. Detta gäller alla människor och det gör oss på ett vi jämlika. 

Problemenen uppstår när vi tror att vi kan vara perfekta och fullkomliga.
103

    

Lärobokens beskrivning av den kristna människosynen tillskriver människan som individ stort 

ansvar. Denna beskrivning av den kristna människosynen i läroboken skapar en pedagogisk 
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diskurs som brukar klassifikation för att särskilja hur den kristna läran skiljer sig gentemot 

den judiska eller muslimska, det är Jesus budskap som står i centrum enligt läroboken för den 

kristne inget annat.
104

  

Religiösa plikter 

Läroboken beskriver sedan att de olika inriktningarna inom kristendomen har olika religiösa 

plikter men att de enas om den teologiska betydelsen av nattvarden. Denna religiösa plikt 

beskrivs av läroboken som att vara den viktigaste religiösa handlingen eftersom den har 

utgångspunkt i Jesus sista måltid och beskrivs ”Nattvarden är ett stort mysterium, något 

oförklarligt. Det går inte att komma närmare Gud än där. Den troende blir ett med Jesus, blir 

”en kropp” med honom”.
105

 Denna diskursiva beskrivning av nattvarden utgår ifrån ett kristet 

perspektiv och genom denna pedagogiska anordning bildar läroboken således en ramsättning 

som rekontextualiserar lärobokens kunskap om kristendomen till en personlig, teologisk och 

ställningstagande förmedling av kunskap. Detta verkar genom rekontextualiseringen att 

förstärka den kristna identiteten genom lärobokens ramsättning enligt Buchardts 

identitetsproduktioner.
106

 Istället för en neutral förmedling av kunskap och pedagogisk 

förmedlare av kunskap; vilket skall känneteckna en lärobok enligt Långström.
107

  

Kristendomen enligt Living Religions 
Kapitlet om kristendomen inleds på sida 295 och avslutas på sida 375. Kapitlet inleds genom 

att summera kristendomens lära: 

Christianity is a faith based on the life, teachings, death, and resurrection of Jesus. He was born 

as a Jew two thousand years ago in Roman-occupied Palestine. He taught for fewer than three 

years and was executed by the Roman government on charges of sedition. Nothing was writte 

about him at the time, although, some years after his death, attempts were made to record what 

he had said and done. Yet his birth is now celebrated around the world and since the sixth 

century has been used as the major point from which public time is measured, even by none-

Christians. The religion centered around him has more followers than any other.
108

 

Denna summering av kristendomens lära belyser att det är Jesus liv, lära, död och 

uppståndelse som är den teologiska kärnan för kristendomen. Kapitlet om kristendomen 

fortsätter sedan med den kristna bibeln, Jesus liv och lära, den tidiga kristna läran, 

utvecklingen till den ortodoxa och katolska kyrkan, den protestantiska reformationen samt 
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olika kristna inriktningar i världen. Läroboken lägger tyngd på att förklara och belysa hur den 

kristna bibeln skiljer sig ifrån den judiska och vilken roll Jesus uppfyller i den kristna läran.  

Jesus 

Läroboken belyser den hebreiska bibeln som det gamla testamentet och det nya testamentet 

som en beskrivning och testament till Jesus värdsliga uppdrag.
109

 Läroboken beskriver att de 

heliga skrifterna i form av det gamla testamentet har varit gudomligt inspirerade och därför 

vördade. Det som särskiljer det nya testamenet är att det är en symbol för gudomlig och helig 

vishet och är därför en direkt reflektion av Kristus i egen person, en person som lever efter 

Kristus budskap i det nya testamentet kan enligt läroboken inte leva orätt.
110

 Lärobokens bruk 

av klassifikation förklara hur kristendomen skiljer sig ifrån judendomen eftersom läroboken 

beskriver hur Jesus har fullföljt budskapet som de tidigare judiska profeterna argumenterade 

för i det gamla testamentet. Detta skapar därför en pedagogisk diskurs genom Buchardts 

klassanalys, som verkar för att förklara hur kristendomen som religion växte fram utifrån 

Jesus liv och lära.
111

 

Den kristna Bibeln 

Läroboken fortsätter sedan att förklara Jesus budskap och lägger tyngd på att förklara hur 

olika Jesu mission började utifrån de olika Evangelierna, dock läggs fokus på att förklara att 

Jesu mission började utifrån Johannes evangeliet, efter att Jesus blev döpt av Johannes 

döparen.
112

 Detta beskrivs på följande sätt av läroboken: 

In John gospel, Jesu’s baptism and wilderness sojourn were followed by his gathering of the first 

disciples, the fisherman Simon (called Peter), Andrew (Peter’s brother), James and John (brother 

of James), who recognized him as the Messiah. Jesus warned his disciples that they would have 

to leave all their possessions and human attachments t follow him- to pay more attention to the 

life of the spirit than to physical comfort and wealth. This call to disciplehood con-tinues to be 

experienced by Christians today.
113

 

Denna beskrivning av de krav som lärjungarna ställdes inför beskrivs enligt läroboken som 

asketiska och skapar således en klassifikation som belyser kristendomen som en sträng 

religion som lägger fokus på andligheten är på kroppens behov. Lärobokens betoning att 

andligheten är viktigare än kroppen är således ett exempel på en pedagogisk diskurs som 
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förstärks av bruket genom denna klassifikation och Buchardts klassanalys för att identifiera 

och förklara hur den kristna läran förhåller sig Jesus lära.
114

  

Läroboken fortsätter sedan att beskriva att Jesus handlingar och budskap var banbrytande för 

dåtidens rådande samhälle, detta beskrivs i läroboken som: 

Jesus preached and lived by truly radial ethics. In contrast to the prevailing patriarchal society 

and extensive proscriptions against impurity, he touched lepers and a bleeding woman to heal 

them; in his ”table followship,” he ate with people of all classes. In a culture in which the 

woman’s role was strictly circum-scribed , he welcomed women as his disciples.
115

 

Denna belysning av Jesus lära om jämställdhet emellan klasserna och könen beskrivs genom 

en klassifikation vara banbrytande för dåtidens samhälle. Lärobokens betoning på att Jesus 

budskap var radikalt annorlunda är dåtidens religiösa värderingar exemplifieras genom Jesus 

bergspredikan, där Jesus enligt läroboken förklarar att man skall älska sina fiender och att 

man skall vända andra kinden till,
116

 detta är dock ett exempel på en diskurs som beskriver 

ytterligare hur kristendomen religiösa värderingar skiljer sig ifrån de judiska värderingarna.  

Religiösa plikter 

De religiösa plikter som läroboken beskriver som centrala för kristendomens lära är två, 

nattvarden och dopet. Dessa två religiösa plikter beskrivs ha religiösa sanktion eftersom de 

både kretsar runt centrala händer i Jesus liv och budskap. Dessa nattvarden som religiös plikt 

beskrivs av läroboken på följande sätt: 

In most form of Christianity, the central sacrament is the Holy Eucharist (also called the Holy 

Communion, mass, or Lord’s Supper). It is a mystery through which the invisible Christ is 

though to grant communion with himself. Believers are given a bit of bread to eat, which is 

recieved as the body of Christ, and a sip of wine or grape juice, understood as his blood. The 

priest or minister may consecrate the bread and wine in ritual fashion  and share them among the 

people. In Roman Catholic or Orthodox masses, the cup of wine and the bread are thought to 

mystically transformed by the Holy spirit into the blood and body of Christ.
117

  

Lärobokens beskrivning att nattvarden för de troende närmare Gud och välsignas av den 

heliga anden och därmed få evigt liv är ett exempel på en klassifikation som verkar för att 

förklara och belysa en religiös plikt som kännetecknar kristendomen Läroboken fortsätter att 
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beskriva den andra religiösa plikten som dopet. Denna religiösa plikt beskrivs av läroboken 

som: 

In addition to regular liturgies and the sacrament of the mass or communion, there are special 

events treated in sacred ways. The first to be administered is the sacrament of baptism. 

Externally it involves either immersing the person in water or, more commoly, pouring 

sanctified water (representing purification) on the candidate’s heead, while invoking the Holy 

Trinity… By Baptism, Christians are immersed in the liberating death of Christ where their sins 

are buried, where the ”old Adam” is crucified with Christ, and where the power of sin is 

broken… They are raised here and now to a new life in the power and the resurrection of Jesus 

Christ.
118

 

Lärobokens beskrivning av dopet innebär upptagandet av den döpte till den kristna 

gemenskapen. Denna religiösa plikt innebär att den döpte lämnar de jordsliga livet av synd till 

att leva ett liv i andlighet i gemenskap med Jesus Kristus. Lärobokens bruk av att referera till 

en teologisk kristen text om dopet innebär bruk av en klassifikation och Buchardts klassanalys 

som syftar på att genom bruk av subjektet dopet förklara en kunskap hur de kristna religiösa 

plikterna förhåller sig till Jesus liv och lära genom sin kunskapsproduktion.
119

 Denna läroboks 

beskrivningar om kristendomen innehåller också en teologisk nyansering och belysning 

genom att bland annat hänvisa till kristna religiösa texter men också till kristna teologiska 

texter utgivna av kristna organisationer. Detta syftar på att skapa en rekontextualisering av en 

diskurs som lyfter fram den teologiska betydelsen av kristendomen värderingar men också 

fakta om Jesus liv och lära genom bruk av klassifikation. Detta skapar en neutral förmedling 

och nyanserad kunskap genom lärobokens beskrivning av kristendomen.
120

 

Kristendomen enligt Religion 1 för gymnasiet 
Kapitlet om kristendomen inleds på sida 76 och avslutas på sida 103. Kapitlet genom att 

summera kristendomens lära: 

”Jesus är svaret” har någon med stora bokstäver sprayat på berget vid sidan av motorvägen. 

Någon annan har lagt till ”Men vad är frågan?” För kristna är det självklart: Jesus är svaret på 

frågan vem Gud är och vad Gud vill med världen… En gång kommer Gud att skicka en Messias, 

en fredsfurste som ska skapa fred och frihet för alla män-niskor. Det löftet finns i judendomens 

profetiska böcker, som också ingår i den kristna bibeln. Men enligt kristendomen har Gud 

skickat denna Messias. Det är Jesus. Och Jesus är mer än en budärare eller en profet, menar 
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man. Han är Gud själv. Gud har blivit människa, i Jesus. Vi kan förstå hurdan Gud är och vad 

Gud vill genom att läsa och höra om Jesus, om vad han har sagt och gjort.
121

 

Denna summering av kristendomens lära belyser att Jesus är den utlovande messias och 

fredstiftare som blev utlovade av judendomens profetiska böcker.  

Jesus 

Läroboken belyser dock att Jesus inte endast är messias, Jesus är också Gud kreerad i en 

mänsklig kropp. Beskrivningen av Jesus som Gud själv innebär för den kristnaläran enligt 

läroboken att människan kan utläsa Guds vilja genom att läsa och höra om Jesus handlingar 

och uttalanden. Läroboken fortsätter efter denna summering av kristendomens lära att 

beskriva Jesus liv, treenigheten, kristendomens texter, olika kristna inriktningar i världen, 

religiösa plikter samt kristendomen i Sverige. Läroboken lägger vikt på att beskriva Jesus roll 

och den relation Jesus spelar för den kristna läran och teologin. Jesus budskap och lära 

beskrivs summerad i det Nya Testamentet enligt läroboken: 

Berättelserna om Jesus finns i Nya Testamentet i Bibeln. Men det är inga enhetliga texter. De 

har olika infallsvinklar, och ofta kan de tolk-as på mer än ett sätt. De kristna är överens om 

huvuddragen i Jesus liv och lära, men det finns också många åsikter om vad Jesu står för. Ett sätt 

att beskriva Jesus i Nya Testamentet är att han är ”Guds Ord”. Det utrycket tar fasta på att Gud 

talar till människan genom Jesus, Jesus är Guds budskap till mänskligheten.
122

 

Detta innebär att den troende skall leva efter Jesus budskap som är antecknade ur fyra olika 

perspektiv i det Nya Testamentet för att säkerställa sitt rätta leverne enligt läroboken. Detta 

bruk av ramsättning genom läroboken beskriver hur synen på Jesus skiljer sig emellan 

kristendomen och judendomen och verkar för att förstärka en kristen identitet enligt 

Buchardts identitetsproduktion.
123

  

Den kristna Bibeln 

Läroboken fortsätter att beskriva hur Jesus lära om Guds rike skall komma och som skall vara 

öppet för alla människor, irriterade de judiska överprästerna vilket ledde till att de tog kontakt 

med Pontius Pilatus för att försöka få Jesus avrättad.
124

 Läroboken fortsätter att beskriva att 

Jesus hänvisade till de judiska profeternas texter för att bestyrka sin lära men också hur Jesus 

död är en central aspekt inom den kristna läran.  Betydelsen för Jesus död och uppståndelse 

beskrivs av läroboken: 
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Jesus död och uppståndelse är kärnan i den kristna tron… Ibland beskrivs dessa händelser som 

framför allt som en seger över dö-den och över det onda. Den segern får alla som tror på Jesus 

del av, då de efter döden uppstår till ett evigt liv. Ibland beskrivs Jesus död och uppståndelse 

främst som ett försoningsoffer, ett sätt att återupprätta relationen mellan Gud och män-niskan. 

Den relationen är ju bruten genom att människan inte lever det liv som Gud har skapat henne till. 

Men Jesus har dött och återuppstått för hennes skull. Tack vare hans offer kan människan trots 

allt försonas med Gud.
125

  

Denna beskrivning av Jesus död och uppståndelse genom läroboken förklarar den teologiska 

betydelsen inom kristendomen. Jesus död förklaras genom lärobokens bruk av en ramsättning 

om vad Jesus uppoffring och död innebar för den kristna läran; att återupprätta relationen med 

Gud genom ett försoningsoffer. Läroboken fortsätter sedan att belysa hur den kristna läran om 

treenigheten, genom bruk av en ramsättning skiljer sig och bryter mot monoteismen enligt 

judendomen och islam.
126

 Läroboken belyser dock att den kristna läran om treenigheten inte 

bryter mot monoteismen utan belyser bara Guds olika aspekter och den eviga gemenskapen 

emellan Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, lärobokens bruk av ramsättning särskiljer 

dock denna lära, vilket verkar enligt Buchardts identitetsproduktion stärker en kristen 

identitet; genom att läroboken belyser kristendomen som den framträdande religionen genom 

att hävda att treenigheten är både en enda och tre.
127

 Förklaringen läroboken ger till detta är 

att logiken om treenigheten inte är viktig enligt kristendomen, det logiska och storheten i 

treenigheten frångår mänsklig logik. Det centrala är att tro på treenighetens obegripliga 

mysterium enligt läroboken.
128

 Läroboken belyser Gud Fadern om skaparen om står utanför 

tid och rum, Fadern älskar enligt läroboken sin skapelse, Fadern är också god och barmhärtig. 

Gud som Sonen förklaras av läroboken som att Gud har blivit människa i Jesus genom 

inkarnationen. Gud som heliga Anden förklaras av läroboken genom Guds osynliga närvaro i 

världen.
129

 Detta bruk av kunskapsförmedling verkar genom en ramsättning att särskilja den 

kristna läran ifrån judendomens och islams och verkar i läroboken för att ge kristendomens 

lära en framskjuten ställning och en kristen identitetsproduktion. 

Religiösa plikter 

De religiösa plikter som beskrivs som centrala för kristendomen i läroboken beskrivs som: 

Enligt evangelierna gav Jesus sina lärjungar två tydliga uppmaningar: att samla nya lärjungar 

och döpa dem, och att fortsäta fira en mål-tid på samma sätt som de gjort sista gången de åt 
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tillsammans. Dessa två uppmaningar har gett uppskov till två sakrament, ”heliga handling-ar”. 

De utförs i alla kristna kyrkor: dopet och nattvarden…. Dopets vatten är ett tecken på den nya 

kristna iden-titeten och gemenkapen med andra världsvida kyrkan. Nattvardens bröd och vin är 

tecken på gemenskap med Gud själv.
130

  

Lärobokens beskrivning av att det är dessa två religiösa plikter som är centrala inom den 

kristna läran. Dopet som sakrament beskrivs av läroboken vara den ritual som gör människan 

till medlen i kyrkan, efter dopet har människan blivit återfödd och det andliga livet har 

därmed börjat och därmed en plikt att leva enligt kristendomens lära.
131

 Nattvarden beskrivs 

av läroboken vara ett tecken på gemenskap med Gud. Lärobokens bruk av en ramsättning och 

positionering som utgår ifrån att läsaren är medveten om de kristna religiösa plikterna. Detta 

orsakar att läroboken ger bristfällig information om de religiösa plikterna inom kristendomen, 

vilket påverkar den pedagogiska förmedlingen negativt genom en tydlig positionering i sin 

kunskapsförmedling. Stundtals behåller denna lärobok en neutral förmedling av kunskap, det 

är dock när det kommer till de teologiska bitarna om Jesus och den kristna läran som det sker 

en positionerande ramsättning av kunskap. Läroboken utgår på platser en markering att 

läsaren har kunskap om kristendomen och belyser således en kristen identitetsproduktion och 

enfald av kunskap istället för en mångfald.
132

   

Jämförande sammanfattning 
Läroböckerna delar några generella uppfattningar i deras beskrivningar för kristendomen och 

islam om mina utvalda teman. De utmärkande skillnaderna i den pedagogiska framställning 

av kristendomen, är att de svenska läroböckerna delar uppfattningen i beskrivningen av Jesus 

som Guds son, medan den engelska belyser Jesus som det budskap de judiska profeterna 

berättade om i det gamla testamentet. När det kommer till beskrivningen av den kristna 

Bibeln, lägger de svenska läroböckerna återigen ett fokus hur den kristna bibeln skiljer sig 

ifrån Tanakh och Koranen samt hur och varför Jesus är Guds son.
133

  De svenska 

läroböckerna formar således den kristna teologin åtskild ifrån den judiska och muslimska och 

förstärker således den kristna identiteten genom Buchardts belysning av identitetsproduktion. 

Medan den engelska läroboken belyser hur Jesus handlingar och budskap förhåller sig till de 

judiska profeternas tidigare budskap i det Gamla Testamentet genom Buchardts 

klassanalys.
134

 När det kommer till de religiösa plikterna belyser de svenska läroböckerna 
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olika, Religion och sånt belyser kort endast nattvarden som en kristen plikt medan Religion: 

för gymnasiet 1 belyser kort både dopet och nattvarden som kristna plikter, båda svenska 

läroböckerna betonar dock en kristen identitets produktion. Medan den engelska läroboken 

beskriver utförligt hur både dopet och nattvarden är centrala för den kristna läran och betonar 

istället en klassanalys. Detta innebär enligt Härenstams perspektiv på den dialektiska 

kunskapssynen att de svenska läroböckerna ämnar förstärka den kristna sociala identiteten 

genom att läroböckerna belyser hur de kristna skall tro och leva.
135

 Detta innebär att de 

svenska läroböckernas beskrivning av kristendomen samt framställning förut fattar att läsaren 

har kunskap om kristendomen, eftersom den kunskap som förmedlas utgår ifrån en kristen 

teologi och kristna värderingar. Detta innebär genom de svenska läroböckernas betoning och 

ramsättning på den kristna teologin förstärker den kristna identiteten genom deras 

beskrivningar, särskiljande drag och ger således en särställning till kristendomen lära och 

teologi kontra judendomens och islams lära och teologi genom Buchardts 

identitetsproduktion.
136

 

Läroböckerna delar också några generella uppfattningar men skiljer sig också i deras 

beskrivningar av islam och mina utvalda teman. De utmärkande särskiljande dragen i 

läroböckernas pedagogiska framställningar berör profeten Muhammed och Koranens 

betydelse. De utmärkande skillnaderna emellan de svenska kontra den engelska, är att de 

svenska läroböckerna belyser profeten Muhammed som en politisk och religiösa ledare. En 

ledare som spred islam genom budskapet att Koranen var det fullständiga budskapet från Gud 

och att bruka militära medel för att geografisk sprida den muslimska tron, detta innebär enligt 

Härenstam att texten brukar en förståelsehorisont som utgår ifrån att islam spreds genom 

våld.
137

 Profeten Muhammed framställs därför i de svenska läroböckerna som en ledare som 

brukade våld i religionens namn, ett urval av kunskap som bär ett västerländskt perspektiv, 

Härenstam belyser detta som att orientalisera islam som våldsamt och främmande och därmed 

inte hemmahörande i Europa.
138

 Den engelska läroboken lägger betoning på i dess 

framställning att beskriva profeten Muhammeds teologiska roll för muslimer och islam, 

genom att förmedla Koranen till världen har profeten Muhammed återskapat urmonoteismen 

och därmed Abrahams religion genom bruk av Buchardts klassanalys.
139

 Den engelska 
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läroboken beskriver att muslimen kan genom att följa profeten Muhammeds Sunna vara säker 

på att leva enligt Koranen och anlägger således inget militärt perspektiv på profeten 

Muhammeds roll inom islam såsom de svenska läroböckerna gör.  

Rekontextualisering, kunskapskonstruktion och förstärkta identiteter  

När det kommer till de svenska läroböckernas framställning av Koranen, anläggs en betoning 

som påpekar att Muhammeds politiska och religiösa inflytande härrör ifrån dennes förmedling 

av Koranen. Den svenska läroboken Religion: för gymnasiet 1 anlägger också att denna 

sammansvetsning av politik och religion inom det muslimska ledarskapet innebär att 

muslimer har delat upp världen till ”islams hus” och” krigets hus”.
140

 Detta verkar som ett 

positionerings och identitets produktions verktyg för att ytterligare förstärka framställningen 

av islam och muslimer som en som våldsam och konfronterande religion emot omvärlden och 

anslår islam en orientalisk geopolitiskt identitet, där Härenstam argumenterar att den fanatiska 

muslimen ställs mot den västerländska fanbäraren.
141

 Läroböckernas beskrivande 

framställning av de muslimska religiösa plikterna är överensstämmande. De svenska 

läroböckerna bygger dock vidare på att konstruera islam och muslimer som en geopolitisk 

identitet, genom att den svenska läroboken Religion och sånt belyser hur även sekulariserade 

muslimer förblir muslimer i sin sociala identitet samt att ”muslimer under vallfärden offrar 

kameler och får”. Vilket både verkar på att konstruera islam och orienten som en främmande 

geopolitisk identitet genom Buchardts identitets produktion, till läsaren av den svenska 

läroboken Religion och sånt.
142

 Den engelska läroboken särskiljer sig här ifrån de svenska 

läroböckerna med att i sin framställning beskriva islams religiösa plikter utifrån det 

muslimska teologiska perspektivet, alltså vilken innebörd de religiösa plikterna inom islam 

har för den troende. Denna neutrala framställning av den engelska läroboken verkar inte för 

att konstruera islam som tillhörande något främmande, orienten eller våldsamt utan ger genom 

Buchardts klassanalys och icke-differentiering, en neutral förmedling av kunskap till läsaren, 

tillskillnad ifrån de svenska läroböckerna som förmedlar en identitets producerande 

kunskap.
143
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Läroböckernas meningserbjudanden om islam 

Islam enligt Religion och sånt 1 

Denna lärobok förmedlar sin kunskap och således rekontextualisering till läsaren en kunskap 

som bär spår av ramsättningar genom bruk av den pedagogiska anordningen. De områden 

som drabbas av denna ramsättning och således positionering är lärobokens framställning av 

profeten Muhammed och islams fem pelare. Lärobokens framställning och 

meningserbjudande om Koranen brukar istället klassifikation för att förklara hur Koranen 

skiljer sig ifrån den kristna Bibeln och judiska Tanakh, läroboken gör dock ingen 

positionerande värdering om Bibelns suveränitet över Koranen utan förmedlar istället 

kunskap hur Koranens tillkomst skiljer sig ifrån Bibeln och Tanakh.
144

 Detta innebär att det 

skapas en ramsättning och meningserbjudande att islam som religion skiljer sig när det 

kommer till profetskapet och de religiösa plikterna. Ett sammanhang blir dock belyst med att 

det finns ett samband med kristendomen och judendomens värderingar, om vad Guds budskap 

och monoteismen innebär enligt Koranen samt Bibeln som heliga böcker, både förmedlade 

genom människor som erfarit gudomlig inspiration.
145

 Lärobokens framställning av profeten 

Muhammed som en både religiös och militär härförare, är den ramsättning som skapar ett 

positionerat meningserbjudande om islam som sammanhörande med politik och således en 

identitetsproduktion. Läroboken skapar således kunskap till läsaren om att islam spreds 

genom militära framsånger och att islam är ett samhällsmönster inte endast en personlig tro.
146

 

Det meningserbjudande som förmedlas genom en ramsättning och värdering är att profeten 

Muhammed beskrivs som att vara den sista men också den viktigaste profeten av ett långt led 

av profeter från ledet Abraham, Mose, David och Jesus.
147

 Läroböckernas framställning och 

således meningserbjudanden av de religiösa plikterna inom islam bär också spår av den 

pedagogiska ramsättningen och identitetsproduktion, genom att läroboken belyser att den 

muslimska identiteten påverkar livet
148

 maten, kläderna, familjelivet, barnuppforstran, 

kärlekslivet och arbetslivet.
149

 Lärobokens framställning av detta fenomen tar utgångspunkt i 

en positionerad ramsättning av islams fem pelare. Läroboken ger två betydande 
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meningserbjudanden i framställningen av islams pelare, att även sekulariserade muslimer 

förblir muslimer i identitet och att muslimer offrar kameler efter vallfärden till Mecka.
150

 

Detta innebär att den förmedlade kunskapen genom ramsättningen till läsaren innebär genom 

den dialektiska kunskapssynen att befästa och förmedla kunskap och en identitetsproduktion 

på islam, som geopolitiskt block och muslim som social och politisk identitet.
151

 Detta skapar 

en kunskap att islam är en social och religiös rörelse som delar uppfattningen av monoteismen 

med kristendomen och judendomen, men bilder en skiljelinje från kristendomen, via 

lärobokens bruk av ramsättningar och dialektiska kunskapssynen utifrån uppsatsens utvalda 

teman ifrån, vilket enligt Buchardts och Härenstam skapar en kunskap som präglar 

muslimskheten som en social klassifikation.
152

 Framställningen av islam av lärobokens bruk 

av den pedagogiska anordningen verkar för att positionera islam och muslimer som en 

geopolitisk identitet i dess rekontextualisering och sociala klassifikation; eftersom läroboken 

också genom den dialektiska kunskapssynen belyser ett perspektiv på hur svårt det kan vara 

för muslimer att anpassa sig i det moderna Sverige enligt läroboken.
153

 Detta innebär att 

läroboken anslår muslimskhet som en social identitet, som har svårt att integreras till ett icke 

muslimskt samhälle.
154

 Denna särskiljning av muslimskhet och sekulära muslimer i läroboken 

innebär enligt orientalismen att islam befästs som en främmande östlig företeelse i det 

svenska samhället, som till följd av deras värderingar har svårt att integreras i det svenska 

samhället.
155

 Buchardt belyser att denna sociala klassifikation av muslimskhet har som effekt 

att särskilja och klassificera eleverna efter deras religiösa tillhörighet i rekontextualiseringens 

identitetsproduktion och förmedlade kunskap.
156

 

Analys av lärobokens bilder om islam 

Läroboken bruk av bilder visar också på bruk av ramsättningar för uppsatsens tre utvalda 

teman. En av bilderna i läroboken under sektionen islams fem pelare, visar ett leende och 

lekande barn, läroboken har en kort text där det beskrivs att barnet firar att ramadan är över.
157

 

Under sektioner religion och vardagsliv, visar läroboken en bild på kvinnor som ber i en 

moské. Läroboken beskriver att bilden är från en av världens största moskéer som ligger i 
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Jakarta i Indonesien.
158

 Både bilderna blir genom bruket av ramsättningen positionerad som 

att betraktaren och mottagaren kan uppfatta detta som främmande och att representera 

religiösa och politiska företeelser i muslimska länder. Denna aspekt blir förstärkt genom 

lärobokens bruk av bilder om muslimska kvinnor i bön bärandes traditionella kläder medan 

läroboken visar en bild på upprörda muslimska män bärandes traditionella kläder som 

demonsterar under Ashura högtiden.
159

 Detta har som visuell effekt genom ramsättningen och 

bristfällig information om shia islam, att ett orientaliskt meningserbjudande ges genom den 

dialektiska kunskapssynen som belyser muslimska män som våldsamma och demonsterande, 

läroboken gör således en homogenisering av muslimska män, uppror och religiösa högtider. 

Olsson belyser att bruket av att visa människor i främmande kläder förstärker skiljelinjen 

emellan västerlandet och österlandet. Islams blir således uniformerat som våldsamt och 

exotiskt, vilket bidrar av polemiken och lärobokens identitetsproduktion av att islam och 

muslimer befinner sig i konflikt med västerlandet och den övriga världen.
160

 Detta bruk av 

bilden i läroboken skapar ett etnocentriskt perspektiv på islam, genom att visa islam och 

muslimer som sammanhängande med exotiska kläder och bruk bildas genom denna stereotyp 

en kunskapstradition om ämnet som är färgad av den dialektiska kunskapssynen enligt 

Härenstam.
161

 Olsson har i sin avhandling undersökt hur det naturdeterministiska synsättet i 

geografiläroböcker 1870-1985 har påverkat synen på att de kallare klimaten i västvärlden 

bidrar till att skapa den logiska kulturbringande vita människan i västerlandet, medan ett 

varmt klimat skapar den ologiska och icke kristna människan i österlandet.
162

 Detta innebär 

lärobokens bruk av att endast visa ”icke vita människor” som muslimer verkar för att 

förstärka islam och muslimskhet genom en identitetsproduktion.
163

   Denna uppmålning av 

islam och orienten som våldsamt och politiskt, innebär att den pedagogiska anordningen ger 

ett meningserbjudande att islam och muslimer är reaktionära. Detta innebär att enligt 

läroboken att islam skiljer sig emot kristendomens tro och värderingar, eftersom läroboken 

belyser att islam och livet är ett.
164

  Denna rekontextualisering att framställe islam och 

österlandet som ett våldsamt geopolitiskt område, innebär enligt Olsson en förflyttning av 
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kulturens civilisation till västerlandet och tillskriver Europa ett ansvar att sprida denna kultur 

till österlandet.
165

    

Muhammed som militär härförare och spridare av islam 

Lärobokens meningserbjudande av profeten Muhammed som en militär härförare som spred 

islam genom militära framgångar, bildar en skiljelinje genom orientalismen om islam och 

politik som sammanhörande, där de religiösa ledarna får sin politiska legitimitet genom 

Muhammeds Sunna och förmedling av Koranen.
166

 Lärobokens meningserbjudande om islam 

och muslimer som främmande blir ytterligare förstärkt genom det orientaliska 

meningserbjudandet att muslimer offrar kameler under vallfärden. Detta orientaliska 

meningserbjudande verkar för att positionera islam ifrån kristendomen och därmed bilda en 

västerländsk avståndsmarkör gentemot lärobokens konstruktion av islam och österlandet.
167

    

Islam enligt Living Religions 

Denna lärobok förmedlar sin kunskap och således rekontextualisering till läsaren en kunskap 

som bär spår av klassifikationer, genom bruk av den pedagogiska diskursen. De områden som 

synliggör lärobokens bruk av klassifikation och därmed bruk av den pedagogiska anordningen 

är de tre samtliga utvalda teman i undersökningen. Lärobokens meningserbjudande och 

framställning om profeten Muhammed belyser att Muhammed var en människa vars 

handlingar är religiösa ideal genom Muhammeds förmedlande funktion för Koranens 

tillkomst samt hur kristendomen, islam och judendomen alla hör ihop genom monoteismen, 

tron på profeter, Abraham som urfader och Guds verkande i världen.
168

 Läroboken belyser 

också genom en klassifikation; att okunskap om islam har efter år 2001 och USAs krig mot 

terrorismen har orsakat en felaktig homogenisering och skapat en syn på muslimer av icke 

muslimer som våldsamma och revolutionära. Läroboken belyser att det är viktigt att studera 

och nå kunskap om islam för att nå förståelse om islam istället för att okunskap och ökad 

segregation.
169

 Lärobokens meningserbjudande om Koranen brukar också klassifikation i sin 

kunskapsförmedling. Detta innebär att lärobokens framställning av Koranen kännetecknas av 

att förmedla en kunskap om att islams kärna inte ligger hos profeten Muhammed utan i 

Koranen och dess budskap, läroboken belyser hur Koranen gick ifrån den muntliga traditionen 
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under Muhammeds tid till att bli nedtecknad till en enhetlig skrift av kalifen Umar 650 evt.
170

 

Läroboken fortsätter att redogöra hur muslimer kan förhålla sig till Koranens tre olika 

kunskapsnivåer och hur dessa olika kunskapsnivåer för samman islam med judendomen och 

kristendomen.
171

 Detta görs genom att exemplifiera Adam och Abraham som de första 

profeterna för monoteismen; Jesus anges vara en viktig profet men att profeten Muhammeds 

förmedling av Koranen är en påminnelse om de tidigare profeternas lära om monoteismen.
172

 

Läroboken skapar genom detta bruk av klassifikation en kunskapskonstruktion som spårar 

kristendomen, judendomen och islam till samma källa och ursprung; Adams och Abrahams 

monoteism och låter som Roos argumenterar att låta texterna tala.
173

 Lärobokens 

framställning och således meningserbjudande om islams religiösa plikter kännetecknas också 

av lärobokens bruk av klassifikation; för att förmedla en kunskap som är nyanserad, neutral 

och verkar för ökad förståelse inom islams lära.
174

 Läroboken beskriver islams fem pelare 

sakligt men lägger betoning för att förklara islams fjärde pelare; fastan. Islams religiösa plikt 

av fastan framställs av läroboken i ett meningserbjudande som förmedlar en kunskap av att 

fastans syfte är för fira Koranens förmedling till världen genom profeten Muhammed, att visa 

solidaritet med världens fattiga och genom att visa solidaritet kunna bygga en insikt om hur 

människan kan kontrollera känslor såsom ilska och avundsjuka.
175

 Detta innebär att det 

förmedlande meningserbjudandet genom lärobokens bruk av klassifikation förmedlar en 

kunskap som kännetecknas av en nyanserad kunskap om islam. Läroboken verkar inte för att 

framställa islam och muslimer som att vara geopolitiskt betingat utan lägger istället fokus på 

att genom klassifikation förklara hur islam som religion och kultur vuxit fram samt hur islam, 

kristendomen och judendomen hör samman istället för att särhålla till enskilda fenomen. Det 

är detta bruk av klassifikation av läroboken som bildar lärobokens pedagogiska diskurs för att 

förmedla en rik, nyanserad och icke positionerad kunskap om islam och preciserar kunskapen 

om islam enligt Buchhardt.
176

 Lärobokens har således ett vetenskapligt, redogörande, 

analytisk kunskapssyn och således en nyanserad rekontextualisering om islam.
177
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Analys av lärobokens bilder om islam 

Läroboken brukar ett flertal bilder för att bestyrka bruket av klassifikation, för att visuellt 

förklara och ge en inblick hur uppsatsens tre utvalda teman kan se ut i en muslims vardagliga 

liv. Den första bilden i sektionen om profeten Muhammed visar en människa, sittandes under 

solnedgången i öknen i bön med riktning mot Mecka, en kamel ligger ett avstånd längre bort 

och vilar. Läroboken anslås en text till bilden där det förklaras att troende muslimer ber fem 

gånger om dagen, under bönen skall man sitta på en bönematta som verkar som en 

fokuseringspunkt för att den troende skall kunna rikta sig och sina tankar mot Mecka som är 

den muslimska världens centrum för tron.
178

 Denna bild är positionerad under ett textavsnitt 

om hur profeten Muhammed började ta emot Koranen, hur Muhammed började möta 

motsättningar om detta nya budskap samt hur detta ledde till att Muhammed och muslimerna 

fick söka en fristad i Medina.
179

 Lärobokens bruk av denna bild anslår alltså en visuell effekt 

och klassifikation som förstärker ett perspektiv på hur muslimerna fick fly till Medina; för det 

religiösa och sociala budskap som profeten Muhammed fick mottaga genom Koranen. Den 

andra bilden och enda bilden som läroboken brukar i avsnittet om Koranen, visar en man 

klädd i vita kläder som läser Koranen i ljuset av en lampa, då det är mörkt utomhus. Bredvid 

bilden anslår läroboken en kort text som förklarar att den vitklädda människan läser Koranen 

på Java i Indonesien.
180

 Denna bild är anslagen i lärobokens bruk av klassifikation i en 

kontext om att Koran betyder läsning, om Muhammeds förmedling av Koranen som är 

läsningen av Muhammeds samlade uppenbarelser i dennes förmedling av gudsbudskap enligt 

läroboken.
181

 Den tredje bilden i läroboken är på muslimer samlade för bön i en moské, där 

ungefär hälften av de samlade är vitklädda medan de övriga är klädda i dess vardagliga 

kläder. Läroboken anslås bredvid bilden att i en muslimsk moské existerar inga sociala 

distinktioner, alla tillbedjare står axel mot axel och är jämlika.
182

 Lärobokens bruk av bilder 

verkar för att förstärka lärobokens bruk av klassifikation genom en informerande 

kulturkunskap vilket normalt sett enligt Härenstams används för positioneringar.
183

 

Kulturkunskap som analytiskt begrepp används dock i lärobokens bilder för att förmedla en 

neutral samt berikande bild utav islam och muslimer, och bär således inga spår av 

positioneringar eller orientalism, där den europeiska kulturkonstruktionen bestående av det 

romerska och grekiska arvet blir en geopolitisk vagga för västerlandet; ur vilket icke 
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europeiska kulturer, kläder, seder och religioner blir homogeniserade som tillhörande 

österlandet enligt Härenstam.
184

  

Klassifikation som kunskapskonstruktion 

Lärobokens bruk av klassifikation verkar för att bryta ner de främmande orientaliska 

kunskapskonstruktionen om islam, som ett geopolitiskt block och skapar därför ett närmande 

och de-orientaliserar synen på islam och muslimer som våldsamma och revolutionära genom 

att förmedla en nyanserad kunskap om islams lära. Detta synliggörs genom lärobokens 

förmedling av meningserbjudandet om Koranen, som lägger vikt på att förklara hur 

judendomen, kristendomen samt islam har samma ursprung och hör därför samman i deras tro 

på monoteismen.
185

 Lärobokens bruk av klassifikation verkar här för att dekonstruera det 

orientaliska perspektivet att islam och orienten är något främmande, despotiskt och farligt och 

lägga kunskapen om islams lära i fokus. Härenstam har i sin avhandling Skolboks-islam gjort 

en analys av läroböcker, vars resultat pekar på att islam har ofta blivit kopplat med 

våldsamma handlingar. Det finns dock inga referenser till islam och våld i den engelska 

läroboken.
186

 Istället för en västerländsk positionering och kunskapskonstruktion om islam 

som tillhörande orientens geopolitiska block som befinner sig i konflikt med västerlandet eller 

kristendomen.
187

 Lärobokens bruk av den analytiska kunskapssynen bidrar till en nyanserad 

kunskap om islam och att de-orientalisera islam som ett socialt och främmande fenomen.
188

  

Islam enligt Religion 1 för gymnasiet 
Denna lärobok förmedlar sin kunskap och således rekontextualisering en kunskap som bär 

framstående spår av ramsättningar genom bruk av den pedagogiska anordningen. De teman 

som synliggör lärobokens bruk av ramsättningar; genom den pedagogiska anordningen och 

följande meningserbjudande är om lärobokens framställningar om profeten Muhammed och 

Koranen. Lärobokens framställning och meningserbjudande om profeten Muhammed belyser 

att denne var en människa blev befalld av ängeln Gabriel att mottaga Koranen och att 

acceptera att denne skulle ge vidare Koranens budskap vidare till människorna. Läroboken 

brukar genom en ramsättning att Muhammed trodde att han hade blivit vansinnig men efter 

samtal med dennes hustru Khadija blev profeten Muhammed övertygad att anta sig uppgiften 

att förmedla vad Koranens budskap är till människorna.
189

 Läroboken bruk av att belysa att 
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profeten Muhammed tvivlade på sin egen förstånd genom sina uppenbarelser, tyder på en 

ramsättning och geopolitisk positionering av islam som tillhörande orienten, genom att 

benämna år 622 som start för den islamiska tidkalendern.
190

 Detta bruk av ramsättning 

fortsätter att användas i lärobokens orientaliska framställning och meningserbjudande om att 

särskilja och placera och positionera Koranens budskap till geopolitiska aspekter, genom att 

benämna på vilka sätt ”den islamiska” läran särskiljer sig, istället för att belysa samhörigheten 

med judendomen och kristendomen.
191

 Läroboken fortsätter sedan att framställa att Koranen 

är en andaktsbok och förklarar att man kan tycka att det finns motsättningar i Koranen. Detta 

bruk av ramsättning skapar ett meningserbjudande och dialektiskt rekontextualisering som 

framställer Koranen som en poetisk bok som får muslimer att rikta sig mot Gud och 

nedvärderar Koranens ställning i islams lära som Guds förmedlade ord till människan genom 

profeten Muhammed.
192

  

Analys av lärobokens bilder om islam 

Läroboken brukar få bilder i sin ramsättande framställning om profeten Muhammed och 

Koranen i dess meningserbjudanden. Den första bilden i sektionen om profeten Muhammed 

anslår läroboken en bild på ett äldre exemplar av Koranen, som innehåller geometriska 

mönster runt omkring den berörda suran som är skriven på arabiska, bredvid bilden anslår 

läroboken att denna Koran är ett uppslag ur ett exemplar kapad under 1600-talet.
193

 

Läroboken anslår genom denna bild ingen ramsättning, denna positionering ger lärobokens 

rekontextualisering i texten om Koranen som bildar dess meningserbjudanden till läsaren. 

Den andra bilden i sektionen om Koranen anslår en samling av män sittandes i en ring, 

bärandes turbander. Läroboken ger en förklaring att moskén inte endast är en samling för bön 

men också för undervisning om islam.
194

 Läroboken brukar dock en ramsättning i den 

förklarande kontexten nedanför texten, genom att förklara att muslimer är överens om 

monoteismen men har olika värderingar om kvinnans rättigheter och elektricitet, eftersom 

dessa inte fanns på den arabiska halvön under profeten Muhammeds tid.
195

 Denna ramsättning 

verkar för att placera islam som ett geopolitiskt fenomen, centraliserat till den arabiska halvön 

och bidrar därför till att orientalisera islam som främmande och tillbakasträvande. Detta bidrar 

till att skapa en geopolitiskt och identitetsproducerande skiljelinje emellan islam och övriga 
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religioner samt livsåskådningar, vilket bidrar till konstruktionen av att det islamiska 

österlandet är i konflikt med västerlandet och dess religioner.
196

 Islam blir genom lärobokens 

bruk av att stereotypiska bilder förstärkt som en tendensiöst meningserbjudande av 

österländsk och främmande kulturkunskap, vilket spreds genom militära framgångar genom 

ett religiöst ledarskap.
197

  

Islam som krigets religion 

Lärobokens bruk av ramsättningar verkar för att positionera islam och muslimer som att vara i 

konflikt med icke muslimer, läroboken gör denna ramsättning genom att dela upp världen till 

”islams hus” och ”krigets hus”. Denna förmedling och ramsättning av läroboken, innebär att 

muslimer befinner sig i konflikt med de områden där islam som religion inte råder.
198

 Detta 

diskursiva utryck av läroboken, innebär att islam homogeniseras som ett orientaliserat, 

geopolitiskt och våldsamt fenomomen som befinner sig i konflikt med omvärlden enligt Said 

och Härenstams belysning av orientalismen som ett politiskt fenomen.
199

 Detta orientaliska 

förhållningssätt innebär att lärobokens förmedlade rekontextualisering; är att islam är en 

våldsam geopolitiskt religion som befinner sig i konflikt med omvärlden och dess olika 

religioner enligt Härenstams belysning av förståelsehorisonter och Buchardts 

identitetsproduktion.
200

 Lärobokens meningserbjudande verkar därför för att förstärka sociala 

och religiösa identiteter genom sitt bruk av ramsättning istället för att verka för ökad kunskap 

och integration.
201

  

Läroböckernas meningserbjudanden om kristendomen 

Kristendomen enligt Religion och sånt 1 

Denna lärobok förmedlar sin kunskap och således rekontextualisering, en kunskap som bär 

utmärkande spår av ramsättningar genom bruk av den pedagogiska anordningen. Detta 

exemplifieras av lärobokens bruk av ramsättningen genom att centrera och beskriva de kristna 

läran och Jesus sett genom inifrån som någonting som presens ”är fakta” medan islam och 

profeten Muhammed ses genom ett utifrån perspektiv och beskrivs som imperfekt och något 
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som skett ”,
202

 samt att läroboken också beskriver att romarrikets införande av kristendomen 

som statsreligion innebar att det var bra att vara kristen. Berglund beskriver att etnografiska 

glasögonen skall berika religionsundervisningen och belysa en mångfald istället för ett 

kristologiskt perspektiv såsom läroboken förmedlar.
203

 Denna förklaring genom en 

ramsättning och identitetsproduktion, som förklarar diskursivt att kristendomens geopolitiskta 

ursprung är västerländskt och bildar därmed en positionering av kunskap; som ger 

kristendomen en särställning över de andra presenterade religionerna och livsåskådningarna i 

läroboken. Denna positionering av kunskap och identitetsproduktion synliggörs också genom 

att läroboken utgår ifrån ett kristologiskt perspektiv och således identitetsproduktion i dess 

kunskapsförmedling. Detta innebär att den kunskap och således de meningserbjudanden som 

skapas genom lärobokens diskursiva bruk av ”är kunskap” och hänvisning till kristna 

teologiska texter; färgar lärobokens förmedling till att vara centrerad på det kristna teologiska 

på samtliga tre utvalda teman och verkar som en skiljelinje av kunskap, en bestämd 

förståelsehorisont och ramsättning;
204

 för att skapa en särställning åt kristendomen som 

religion och livsåskådning enligt läroboken.
205

 Lärobokens meningserbjudanden av 

kristendomen som religion, blir genom bruket av den pedagogiska anordningen således 

teologiska och dialektisk kunskap genom att bruka en bestämd förståelsehorisont, istället för 

att ha en religionshistorisk och neutral fokusering och förmedling, vilket är en läroboks 

skyldighet enligt Långström och Härenstam.
206

 

Analys av lärobokens bilder om kristendomen   

Lärobokens bruk av bilder visar också på ett bruk av ramsättningar i uppsatsens tre utvalda 

teman. Det finns en avsaknad av bilder i kapitlet, de som dock finns är relaterade till Jesus 

lära och budskap.  En av bilderna i läroboken visar hur en kvinna, fått sin skalle rakad och 

med sitt barn blir utjagade ur sin hemstad; där lärobokens brukar en undertext som belyser hur 

denna lynchning skulle förhålla sig till Jesus lära och budskap.
207

 Den andra bilden är under 

sektionen ”Kristen lära” och är en bild på treenigheten och hur den förhåller sig till Gud i 

dennes tre skepnader, under bilden av treenigheten fortsätter läroboken hur treenigheten 

förhåller sig till Jesus död och uppståndelse. Skälet till Jesus död blir genom lärobokens bruk 

av ramsättning och en positionering, förklarat som ett försoningsoffer, som verkade som att 
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återupprätta människans förhållande till Gud.
208

 En tredje bild i läroboken belyser hur en man 

tackar en präst efter en gudstjänst, prästen förklaras av läroboken välja Gud som sin 

livskamrat och sin församling som sitt enda fokus i sitt liv.
209

 Lärobokens bruk av bilder 

verkar medvetet för att förstärka ramsättningen och den tendentiösa kunskapen genom det 

förmedlande meningserbjudandet att kristendomen är en bra och fredlig religion för 

människan.
210

  

Orientalisk rekontextualisering genom identitetsproduktion 

Lärobokens bruk av ramsättning skapar en positionering. Denna positionerade kunskap i 

läroboken förmedlar en kunskap som genom identitetsproduktion,
211

 stärker en kristen 

identitet som sammanhörande med det romerska riket och således en västerländsk 

identitetsproduktion och skiljelinje kontra icke kristna religioner utanför Europa.
212

 Said 

benämnar att detta exempel av kristen identitetsproduktion som en konstruktion som ”belyser 

västerländsk överlägsenhet och orientalisk underlägsenhet”
213

, vilket i lärobokens kontext 

relateras till att ett romarriket antar kristendomen som statsreligion och att kristendom blev 

också benämnd som en bra social identitet och bildar därmed en identitetsproduktion i 

läroboken.
214

 Läroboken bildar genom bruk av ramsättning och identitetsproduktion en 

orientalisk rekontextualisering som förmedlar en kunskap att det är bra att vara kristen; genom 

att läroboken också brukar presens av är kunskap sina meningserbjudanden av kristendomen. 

Detta innebär enligt Härenstams definition av bestämd förståelsehorisont att läroboken, 

genom ett orientalistiskt perspektiv för lärobokens rekontextualisering, sätter kristendomen i 

en särställning och värderas således högre än de andra religionerna i läroboken.
215

   

Kristendomen enligt Living Religions 
Denna lärobok förmedlar sin kunskap och således rekontextualisering till läsaren en kunskap 

som använder klassifikation genom bruk av den pedagogiska diskursen. Lärobokens 

klassifikation centreras att belysa och förklara hur Jesus liv, lära och budskap förhåller sig de 

judiska profeternas budskap om hur en messias skulle födas i Bethlehem.
216

 Det är detta 

förhållande emellan Jesus lära, liv och budskap till de tidigare judiska profeterna och 
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Johannes döparens budskap som bildar lärobokens förmedlade meningserbjudande om 

kristendomen. Det temat som är fokus i läroboken är således om Jesus, där läroboken genom 

bruk av klassifikation påpekar att det inte är möjligt att rekonstruera Jesus liv utifrån 

berättelserna i det Nya testamentet eller Jesus handlingar under barndomen.
217

  Läroboken 

belyser att Jesus verksamhet inleddes genom att hänvisa till Evangeliernas beskrivningar av 

Johannes döparens rituella dop av Jesus i tre olika versioner. Det första versionen anslår enligt 

lärobokens bruk av klassifikation, förklara hur Jesus genom dopet blir andligt renad från sina 

synder, den andra versionen anslår att Jesus genom dopet accepterade sin roll som Messias 

och började sin mission och den tredje versionen anslår att Jesus genom dopet tog på sig 

människans synder. Läroboken belyser genom klassifikationen att det var frånsett biblisk 

version om Jesus dop, öppnades himlen och en röst talade ”Thou art my beloved Son; with 

thee I am well pleased”
218

 och med detta inleddes Jesus verksamhet som profet.
219

 Detta bruk 

av klassifikation ger ett meningserbjudande som genom bruket av den analytiska 

kunskapssynen
220

 belyser ett flertal perspektiv på Jesus roll som messias utifrån de första två 

versionerna som är förankrade i Tanakhs bild av messias som en frälsare, medan den tredje 

versionen är förankrade utifrån den kristna Bibeln och det Nya testamentet syn på Jesus som 

ett offerlam för människans synder. Lärobokens bruk av klassifikation för att belysa ett flertal 

perspektiv i dess meningserbjudanden om Jesus liv och lära, skapar ”upphov till nya 

horisonter” genom den analytiska kunskapssynen, vilket enligt Härenstams är ett pedagogiskt 

verktyg för att förmedla en kunskap som i lärobokens rekontextualisering utvecklar och 

uppmuntrar läsaren att lära sig mer och utmana sin egen kunskap.
221

 Detta bidrar till att 

läroboken medvetet förmedlar ett tendentiöst meningserbjudande om kristendomen som 

skapar en rekontextualisering; som bidrar till att belysa ett flertal perspektiv på Jesus lära 

utifrån Nya testamentet exegetiska perspektiv kontra Tanakhs exegetiska perspektiv.
222

 Detta 

görs genom den analytiska kunskapssynen som skapar en kunskap om kristendomen som ger 

”upphov till nya horisonter” alltså en fakta baserad kunskap, genom att förmedla ett flertal 

perspektiv om Jesus liv och lära.
223

    

                                                           
217

 Fisher, Mary Pat, 2008, s, 298. 
218

 Fisher, Mary Pat, 2008, s, 300. 
219

 Fisher, Mary Pat, 2008, s, 300. 
220

 Härenstam, 2000, s, 141-142. 
221

 Härenstam, 2000, s, 142-143. 
222

 Härenstam, 2000, s, 132-133. 
223

 Fisher, Mary Pat, 2008, s, 302-303. 



50 
 

Analys av lärobokens bilder om kristendomen 

Lärobokens bruk av bilder visar också på bruket av klassifikation när det kommer till att 

förklara hur Jesus liv och lära förhåller sig till de judiska texterna kontra de kristna. 

Läroboken brukar två centrala bilder för att förklara hur Jesus mission började och hur Jesus 

reste runt i dåvarande Judéen, Samarien och Fenicien och enligt Nya testamentet utförde 

underverk.
224

 Bilderna i läroboken är därför centrade runt början på Jesus mission genom 

dennes dop och visar Jesus resor genom en karta och platser där underverk enligt 

Evangelierna skall ha skett. Den första bilden visar hur Jesus blir döpt av Johannes döparen, 

där läroboken förklarar genom i en sidotext en klassifikation att Johannes döparen ansåg sig 

ovärdig att döpa Jesus. Denna klassifikation bidrar till en analytisk kunskapssyn som påpekar 

att Jesus mission började efter dopet och började inte således med Jesus födsel. Lärobokens 

andra bild visar genom bruket av en klassifikation en karta på Jesus olika resor och på vilka 

platser Jesus skall ha utfört underverk.
225

 Denna klassifikation innebär att en 

meningserbjudande skapas som gör det lättare genom den analytiska kunskapssynen att förstå 

och tolka Evangeliernas information om Jesus mission och lära. Genom att läroboken brukar 

den analytiska kunskapssynen och genom bruket av klassifikation, förmedlas en visuell 

kunskap som gör det enklare att förstå hur Jesus mission förhåller sig till dopet av Johannes 

döparen samt förklarar genom detta hur Jesus mission började och hur särskilda platser bär 

vikt i Nya testamentets Evangelier. 

Rekontextualisering om Nya testamentet 

Läroboken ger genom bruket av klassifikation en rekontextualisering en omfattande 

förklaring om perspektiv på Nya testamentets fyra olika evangelium och deras förhållande till 

Jesus lära; som inte alls ges i Religion och sånt medan det beskrivs kortfattat utifrån ett 

kristologiskt perspektiv i Religion: för gymnasiet 1. Living religions förklarar hur Matteus, 

Markus och Lukas evangeliet kallas för de synoptiska eftersom de delar perspektivet på Jesus 

som messias och en profet för Guds kommande rike, medan Johannesevangeliet enligt 

läroboken ett perspektiv på hur Jesus är messias, Guds son och Guds ord i en mänsklig 

kropp.
226

 Detta bruk av klassifikation genom den analytiska kunskapssynen bidrar till att 

skapa kunskap och perspektiv, hur Jesus kan uppfattas olika utifrån olika kristna traditioner.  

Religion 1 för gymnasiet ger i sitt meningserbjudande genom den dialektiska kunskapssynen, 

en kunskap om hur Evangelierna och Jesus verksamhet förhåller sig till den kristna 
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teologin.
227

 Denna skillnad i läroböckerna bidrar till att skapa två typer av rekontextualisering, 

där den svenska läroboken förmedlar en dialektisk kunskap utifrån kristendomen medan den 

engelska läroboken förmedlar en kunskap som belyser den analytiska kunskapssynen om Nya 

testamentets Evangelier.  

Kristendomen enligt Religion 1 för gymnasiet 
Denna lärobok förmedlar sin kunskap och således rekontextualisering till läsaren en kunskap, 

som bär spår av ramsättningar och positioneringar genom bruk av den pedagogiska 

anordningen. Detta centreras och exemplifieras genom lärobokens bruk av ramsättning, vilket 

formar det förmedlande centrerade kristologiska meningserbjudande om Jesus roll, lära och 

teologiska betydelse inom kristendomen.
228

 Detta exemplifieras genom att läroboken genom 

en ramsättning förklarar vad Jesus är; Gud själv som har tagit mänsklig kropp i Jesus och att 

människan kan närma sig och förstå Gud genom Jesus lära och liv i ett positivt ljus.
229

 

Läroboken verkar genom denna ramsättning tillsammans genom Härenstams betoning av den 

dialektiska kunskapssynen att positionera och förmedla en upphöjd kunskap om 

kristendomen.
230

 Denna dialektiska kunskap och ramsättning skapar således en 

identitetsproduktion som verkar förstärker lärobokens kristologiska meningserbjudande att 

Jesus är Guds budskap till människan.
231

 Lärobokens kristologiska meningserbjudande 

synliggörs genom en dialektisk kunskapsframställning av treenigheten, där läroboken skriver 

”Jesus visar vem Gud är. Jesus är själv Gud, i mänsklig gestalt”, läroboken fortsätter att 

förklara vad som särskiljer kristendomen ifrån judendomen och islam; kristendomen har en 

annan uppfattning av att uppfatta Gud som fadern, sonen och den heliga anden.
232

 Denna 

förklaring av att särskilja den kristna uppfattningen av Gud kontra den muslimska och judiska 

verkar för att skapa en kristen identitetsproduktion genom boka och förstärka en kristen 

identitet genom dess rekontextualisering. Den dialektiska kunskapssynen verkar genom 

lärobokens ramsättningar att tolka och särskilja den kristna treenigheten som ett mysterium 

som ger svar på Guds natur kontra judendomen och islam uppfattningar om Guds väsen. 

Analys av lärobokens bilder om kristendomen 

Lärobokens bruk av bilder visar också på ett bruk av ramsättningar när det kommer till att 

behandla Jesus. Det råder en avsaknad av bilder i lärobokens kapitel om kristendomen, de om 
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dock visar på Jesus är centrerade runt lärobokens betoning om Jesus som Guds son, försonare 

och offerlamm. Lärobokens kapitel om Jesus innehåller fyra bilder på Jesus i olika stadier av 

dennes liv, från en studerande Jesus, en predikande Jesus, en korsfäst Jesus samt en 

återuppstånden Jesus.
233

 Den studerande Jesus har mörkt hår och hud, de övriga bilderna av 

Jesus visar en ökad grad av dialektiskt kundskapssyn genom att Jesus blir allt mer ljushyad, 

ljushårig och anslagen av läroboken en stereotypisk bild av en europé. Denna ramsättning av 

lärobokens bruk av bilder skapar en dialektisk kunskapssyn som förvandlar Jesus till en 

europé och således kristendomen till en europeisk religion ifrån sina rötter i judendomen och 

Israel, vilket bidrar till en kristen identitetsproduktion och begreppsförståelse om 

kristendomen genom ett tendentiöst meningserbjudande.
234

   

Occidentens Jesus och orientens Muhammed 

Lärobokens bruk av ramsättande bilder och identitetsproduktion, där Jesus i en ökande grad 

blir stereotypiskt europeiserad bidrar således till att skapa en skiljelinje emellan kristendomen 

som europeiskt och islam som orientalistisk. Profeten Muhammed tillskrivs enligt 

orientalismen tillhöra den inre cirkeln av kättare tillsammans med Saladin, Ibn Sina eftersom 

de utmanade kristendomens dialektik och Abraham eftersom denne inte kommit till insikt om 

den kristna uppenbarelsen.
235

 Läroboken skapar genom dess ramsättningar en bestämd 

förståelsehorisont och dialektisk kunskapssyn; där meningserbjudandet om kristologin 

prioriteras.
236

 Det förmedlande meningserbjudandet; skapar därför en dialektisk motsättning, 

olika förståelsehorisonter och olika identitetsproduktioner om de religiösa värderingarna 

utifrån orientalismens perspektiv emellan orientens islam, tron på Muhammed som den sista 

profeten kontra occidentens kristendoms tro på Jesus som Guds son.
237

  

Jämförande sammanfattning 
De meningserbjudanen som förmedlas genom läroböckernas olika rekontextualiseringar; 

skiljer sig från varandra. Detta är till följd av de svenska läroböckernas bruk av ramsättningar 

och den dialektiska kunskapssynen skapas en rekontextualisering som verkar för att förstärka 

en kunskap av identitetsproduktion, kontra den engelska lärobokens bruk av klassifikation och 

den analytiska kunskapssynen skapas en rekontextualisering som verkar för att belysa den 

sociala kontextens betydelse den för den förmedlade kunskapen.
238

 De svenska läroböckernas 
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delar uppfattningarna om Jesus, den kristna bibeln och de religiösa plikterna i deras 

meningserbjudanden och rekontextualisering. Den förmedlade kunskapen genom de svenska 

läroböckerna verkar för att placera kristendomen i fokus, medan islam med profeten 

Muhammed, Koranen och de religiösa plikterna bär spår av ett orientaliskt ställningstagande 

och positionering. De svenska läroböckernas ställningstaganden verkar för att orientalisera 

islam och beskriva att islam spreds genom Muhammeds militära framgånger och muslimer 

som främmande, revolutionära och att ha svårigheter att integreras in i det svenska samhället. 

Detta verkar för att skapa en rekontextualisering som positionerar och placerar islam och 

muslimskhet som tillhörande österlandet och en geopolitisk aspekt, denna positionering i 

läroböckerna bidrar till att förmedla en politisk identitet till muslimskhet. Detta skapande av 

muslimskhet genom den dialektiska kunskapssynen i läroböckerna som en politisk identitet 

som står i konflikt med västerlandet, bidrar till ”kulturell infallhet” och genom det att skapa 

en rekontextualisering, vilket skapar och förstärker religiösa identiteter; där minoriteten blir 

inramad som främmande av majoriteten.
239

    

Den engelska lärobokens bruk av klassifikation och den analytiska kunskapssynen skapar en 

rekontextualisering som belyser, problematiserar och genom denna förklarar hur 

kristendomens och islams lära hör ihop genom monoteismen, tron på profeterna och de heliga 

böckerna, istället för att särskilja vad som särhåller dem mot varandra vilket görs i de svenska 

läroböckerna. Detta bruk av klassifikation och den analytiska kunskapssynen skapar en 

rekontextualisering som verkar för att bilda djupare förståelse för de två religioner och hur de 

hör ihop i läran istället för att fokusera på dess olikheter och islam som en våldsam och 

främmande religion, vilket görs i de svenska läroböckerna. Den engelska läroboken genom 

bruket av klassifikation och den analytiska kunskapssynen, bär inga spår av orientalismen för 

att positionera någon av kristendomen eller islam i ett bättre eller sämre ljus. Läroboken 

lägger fokus på att ge en likvärdig djupgående kunskap om både religionerna och hur de båda 

förhåller sig till monoteismen, tron på profeterna och deras gemensamma ursprung i dess 

meningserbjudande och rekontextualisering. Detta bruk av klassifikation och den analytiska 

kunskapssynen i den engelska läroboken innebär att en ”individuell utveckling” förmedlas 

genom läroboken, vilket skapar en rekontextualisering som utvecklar individens kunskaper 

om fältet istället för att skapa eller förstärka sociala identiteter.
240
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De svenska läroböckerna ger således ett positivt meningserbjudande om kristendomen och ett 

negativt och orientalsikt meningserbjudande om islam genom ramsättningar och den 

dialektiska kunskapssynen. Den engelska läroboken fokuserar istället att förmedla neutrala 

meningserbjudanen om islam och kristendomen, genom bruket av klassifikationen och den 

analytiska kunskapssynen blir den objektiva kunskapen placerad i rampljuset istället för en 

ställningstagande kunskap, vilket enligt Buchardt bidrar till en identitetsproduktion och en 

bestämd förståelsehorisont genom att placera och positionera elever utifrån deras religion.
241

 

Läroböckernas meningserbjudandens förankring till kunskapskraven i LGY11 

Religion och sånt 1 och Religion 1 för gymnasiet bruk av ramsättande meningserbjudanden 

och bestämda förståelsehorisonter bidrar till att den förmedlade kunskapen är begränsad om 

islam. Detta innebär att eleven utifrån läroboken utifrån lärobokens rekontextualisering och 

förmedlade kunskap endast ges kunskapssyn till kunskapskravet E, att översiktligt kunna 

redogöra för samt kunskapskravet C att utförligt kunna redogöra för islams historia, 

kännetecken och värderingar.
242

 Detta skiljer sig gentemot kristendomen i läroboken där den 

förmedlade kunskapen belyser en stor kunskap om kristendomen. Detta innebär att eleven 

utifrån lärobokens rekontextualisering och förmedlade kunskap ges möjlighet att redogöra för 

kunskap mot motsvarar kunskapskravet B och A att utförligt och nyanserat redogöra för 

kristendomen. Denna dikotomi i de svenska läroböckerna belyser att kunskapen om 

kristendomen prioriteras i Religion och sånt 1 och Religion 1 för gymnasiet medan kunskapen 

om islam blir åtsidosatt och orientaliserad; genom bruk av den bestämda förståelsehorisonten, 

dialektiska kunskapssynen och ramsättningar. De svenska läroböckerna utgår dock ifrån 

LGY11 ramsättande krav att undervisningen skall utgår ifrån den etik som har förvaltats 

genom den västerländska humanismen och den kristna traditionen;
243

 läroböckernas 

författares röst framkommer dock genom att positionera islam i skymundan och att porträttera 

islam som en våldsam och främmande religion.  

Living Religions bruk av klassifikation i meningserbjudandena och den öppna 

förståelsehorisonten bidrar till att den förmedlande kunskapen är nyanserad samt utförlig om 

islam och kristendomen. Detta innebär att eleven genom lärobokens rekontextualisering 

förmedlas en utförlig och uttömande kunskap vilket ger möjligheterna att uppnå 
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kunskapskravet E, D, C, B samt A enligt LGY11.
244

  Den engelska läroboken genom bruket av 

klassifikation visar ingen dikotomi i rekontextualiseringen av islam och kristendomen och 

förmedlar således en jämlik representation om båda världsreligionerna. Living Religions utgår  

inte ifrån en kristen tradition och västerländsk humanism utan belyser alla religioners lika 

värde i dess rekontextualiseringar. Det den engelska läroboken dock gör är att den förstärker 

en rekontextualisering som verkar för en interkulturell kunskap och förståelse i skolans 

pedagogiska miljö.
245

 Detta innebär att den engelska läroboken således är lämplig för 

undervisning i gymnasieskolan trots att den inte utgår ifrån den kristna traditionen och den 

västerländska humanismen.  

Analys och diskussion 
Läroböckernas olika beskrivningar och rekontextualiseringar förmedlar olika 

meningserbjudanden och således olika kunskaper om islam och kristendomen till läsaren. 

Dessa meningserbjudanen och beskrivningar är för de svenska läroböckerna påverkade av 

ramsättningar och den dialektiskta kunskapssynen, som verkar för att värdera och positionera 

kristendomen framför islam genom en identitetsproduktion i dess rekontextualisering. Detta 

bruk av de svenska läroböckernas identitetsproduktion skapar därmed en bestämd 

förståelsehorisont i den förmedlade kunskapen om kristendomen och islam. 

Rekontextualiseringen om kristendomen utgår i de svenska läroböckerna ifrån en kristen 

teologisk förståelsehorisont som genomsyrar och förutsätter att läsaren redan har kunskap om 

kristendomen. Rekontextualiseringen om islam utgår ifrån de svenska läroböckerna att islam 

spreds genom militära framgångar och belyser genom ett orientalistiskt förhållningssätt att 

islam och muslimer är en geopolitisk identitet, där Religion och sånt 1 i sitt 

meningserbjudande belyser att muslimer genom denna geopolitiska identitet har svårigheter 

till integration i Sverige medan Religion 1 för gymnasiet belyser i sitt meningserbjudande att 

islam befinner sig i konflikt med den övriga världen. Dessa två meningserbjudanden i de 

svenska läroböckerna skapar en orientalisk rekontextualisering och en identitetsproduktion 

som belyser islam och muslimer som någonting främmande, annorlunda och våldsamt. Den 

engelska läroboken belyser dock i sin beskrivning och meningserbjudanden om kristendomen 

och islam ett bruk av klassifikation och den analytiska kunskapssynen för att nyanserat 
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förklara och beskriva kristendomen och islam genom bruket av klassanalys i dess 

rekontextualisering. Detta bruk av den engelska lärobokens klassifikation och klassanalys av 

den förmedlade kunskap skapar en öppen förståelsehorisont genom den tematiska nivån som 

skapar nya horisonter; vilket skapar en förmedlad kunskap som är konstruktiv och nyanserad i 

dess rekontextualisering.
246

 De svenska läroböckerna framställningar av kristendomen och 

islam skiljer sig gentemot varandra genom att de svenska läroböckerna ger kristendomen en 

särställning kontra islam och fokuserar på att belysa en kristen teologisk framställning istället 

för en neutral kunskapsförmedling, medan den engelska läroboken ger en jämlik, 

informerande och nyanserad bild av båda religionerna. De svenska läroböckerna förmedlar 

därmed en bestämd kunskap och förståelsehorisont medan den engelska läroboken förmedlar 

en öppen kunskap och förståelsehorisont. 

En pedagogisk text skall vara faktabaserad och skapa förutsättningar för att elever skall kunna 

öka sin förståelse enligt Härenstam.
247

 Detta innebär alltså en skyldighet att läroböcker skall 

belysa ett flertal perspektiv på det behandlade ämnet och inte endast utgå ifrån en teologisk 

förförståelse, såsom utgångspunkten i kristendomen i fallet av de svenska läroböckerna; vilket 

bildar en skiljelinje och identitetsproduktion av islam i de svenska läroböckerna. Denna 

kunskapssyn blir genom de svenska läroböckernas rekontextualisering att islam är ett 

främmande subjekt och dess följare tillskrivs en geopolitisk identitet, Buchardt menar att 

denna homogenisering av islam och muslimer skapar en socialsfär av muslimskhet som en 

social, religiös och politisk identitet.
248

 Den kristna religiösa identiteten innebär således 

danskhet medan den muslimska religiösa identiteten innebär utanförskap i klassrummets 

rekontextualisering enligt Buchardt.
249

Detta innebär att de undersökta svenska läroböckerna i 

sin rekontextualisering och symboliska nivå förstärker den religiösa tillhörigheten genom den 

dialektiskta kunskapssynen till en politisk och social identitet.
250

 Vilket förmedlar en kunskap 

som verkar på att särskilja kulturer istället för att berika dem med en informerande och 

nyanserad kunskap och verka för interkulturell förståelse. De svenska läroböckerna belyser 

således i sina meningserbjudanden en forskningspositionering inom religionsdidaktiken av 

intersubjektivt grundade kriterier, vilket syftar på att belysa finna drivkraften bakom 

livsmeningen och den emotionella mognaden står i fokus, medan den engelska lärobokens 
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positionering ansluter sig till forskningspositioneringen av forskningsbaserade kriterier och 

den intellektuella mognaden i deras rekontextualiseringar.
251

    

Det är således den skilda lärarens ansvar att förankra och kontrollera att de utvalda 

läroböckerna i undervisningen möter läroplanens krav, verka för att alla i skolan skall 

gemensamt vara ansvariga och ha en förståelse för den fysiska, kulturella, sociala, fysiska och 

att den multikulturella skolmiljön präglas av en interkulturell förståelse och kunskap.
252

 

Denna interkulturella kunskap och öppna förståelsehorisont skapar ett pedagogiskt klimat som 

bidrar till att rekontextualisera och skapa acceptans samt framgång i den svenska 

gymnasieskolan. Det är lärarens pedagogiska arbete och ansvar att verka för demokratins 

baner i skolans värld samt att bidra till interkulturell förståelse genom religionskunskap 

undervisningen. Genom lärarens pedagogiska arbete att bemöta fördomar med kunskap i 

skolans värld; bidrar lärare till framtidens interkulturella Sverige och en gymnasieskola som 

präglas av interkulturell förståelse, kunskap och genklang.     

Slutord 
Det existerar fortfarande en kunskapslucka om hur religionskunskapen kan genom det 

pedagogiska arbetet i skolan skapa interkulturell förståelse. Denna uppsats har belyst hur olika 

läroböcker kan förmedla olika typer av meningserbjudanden, vilket i sin tur kan skapa en 

bestämd eller öppen förståelsehorisont för mottagaren. Det skulle vara av värde i den framtida 

forskningen att undersöka hur olika asiatiska eller afrikanska läroböcker har speglat 

kristendomen, judendomen eller islam och analysera detta genom occidentalismens teoretiska 

glasögon. 

Särskilda tack 
Ledorden under mina studier till gymnasielärare har varit kunskaper skall man dela med sig 

av. Detta ledord erhöll jag under ett handledningssamtal med Docent Christer Hedin när vi 

diskuterade en av profetens Muhammeds haditer sök kunskap även om du måste åka till Kina 

innebörd för det Malaysiska utbildningssystemet, vilket även är mitt barndomshem. Ledorden 

kunskaper skall man dela med sig av har under hela min utbildning varit riktlinjen för mitt 

pedagogiska arbete. Kunskaper skall spridas genom det pedagogiska arbetet och därmed bidra 
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till ökad interkulturell förståelse och därmed demokratin i samhället.  

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina handledare; Björn Falkevall, Hossein Sheiban och 

Christer Hedin för ert stöd och tips under uppsatskurserna. Tack. Jag vill också rikta ett 

särskilt tack till min pappa, syster, mormor, farmor och min släkt för ert stöd. Tack.  
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English abstract 

Title: Whose Islam and Christianity? 

The purpose of this paper has been to highlight how three different highschool textbooks 

portrays Christianity and Islam. The aim of the paper has been to higlight and pinpoint how 

the three different textbooks uses different angles and perspectives on recontextualization; 

which ergo in turn creates a different field of transferred knowledge from each individual 

textbook. 

The paper uses an applied model of Bernstein’s theory of recontexualization, and from it 

derives two analytical tools to process and make an analysis of the textbooks transferred 

knowledge. The first analytical methodical tool of Bernstein’s theory is positioning, which is 

used in the paper to highlight what the different textbooks value and evaluate different kinds 

of knowledge of Christianity and Islam. The second methodical tool used in the paper is 

structuring, which is used in the paper to highlight how the different textbooks portrays the 

knowledge of Christianity and Islam. Said’s theory of orientalism have also been used in the 

paper to further problematize the recontextualization displayed in the textbooks, which 

together with the papers’ methododical approach have formed the basis of the analysis of the 

textbooks transferred knowledge about Christianity and Islam. The three chosen textbooks are 

all in used in highschools  in Stockholm, I have also conferred the Swedish curriculum 

LGY11, to compare and match if the transferred knowledge from the textbooks equates to the 

demands and knowledge requirements by the curriculum LGY11.    

The material used and analyzed in this paper is two Swedish and one English highschool 

textbooks. This material have formed the basis of the paper’s interpretation, analysis and 

problemazation which I have used basis to try to answer my thesis.  

The conclusions drawn from the paper is that the two Swedish textbooks uses an extensive 

positioning in their transferred knowledge about Christianty and islam, which together with 

the theory of orientalism work to position Christianity in a better light when comparing to 

Islam. The English textbook on the other hand uses structuring, to further explain and inform 

about the religions, this is turn creates a more balanced and neutral transfer of knowledge 
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from the English textbook compared to the two Swedish textbooks. The paper has ergo shown 

that textbooks can therefore reinforce religious identities or create understanding in the 

transfer of knowledge to the pupil reading it. It is therefore crucial for the teacher to have a 

critical eye when choosing textbook. This in turn to create and further an understandning of 

different religions and to certify that the textbook do not reinforce and segregate cultural 

identities of the pupils in the classroom and ergo society as a whole.    


