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Abstrakt 
I denna litteraturstudie undersöks det om läroböcker inom religionskunskap stämmer 
överens med läroplaner. Sex läroböcker studeras, tre läroböcker som är anpassade för 
läroplanen Lpf94 och tre läroböcker anpassade för läroplanen Gy11. Studien begränsas 
till hur världsreligionerna presenteras i läroböckerna och perspektiven som studeras 
närmare är kvinnans betydelse, traditioner samt trosuppfattningen/gudsbilden. Studiens 
syfte var att se hur författarna väljer att presentera världsreligioner samt hur mycket 
varje världsreligion får ta plats i läroböckerna. Detta har jämförts med vad respektive 
läroplan säger om kursen religionskunskap. Studiens metod består av en kvalitativ 
metod med stöd i den hermeneutiska vetenskapsteorin.  
 
Resultatet visar att det är stor skillnad på hur författarna i de olika böckerna väljer att 
presentera världsreligionerna utifrån de valda perspektiven. Kristendomen får ta mer 
plats i läroböckerna och detta beror troligtvis på att kristendomen har en speciell 
ställning i läroplanen och den svenska skolan. Resultatet visar också att de böcker som 
anpassats utifrån Gy11 stämmer i högre grad mer överens med läroplanen jämfört med 
de böcker som skrivits utifrån Lpf94. 
 
 
Nyckelord: Läromedel, världsreligioner, Lpf94, Gy11, religionskunskap, 
litteraturstudie



 

 

Innehållsförteckning 
 
Abstrakt 

1. Inledning ...................................................................................................................... 4	
2. Syfte och frågeställning .............................................................................................. 5	

3. Material ....................................................................................................................... 5	
4. Metod ........................................................................................................................... 6	

5. Disposition ................................................................................................................... 7	
6. Bakgrund ..................................................................................................................... 8	

7. Undersökning ............................................................................................................ 10	
7.1 Kunskapskrav för religionskunskap A ............................................................. 10	
7.2 Läroböckerna för religionskunskap A ............................................................. 12	

7.2.1 Interskol – Religion A 2000 ........................................................................... 12	
7.2.2 Natur & kultur – Religionskunskap för gymnasiet kurs A ............................. 15	
7.2.3 Gleerups – Relief Religionskunskap A plus ................................................... 17	

7.3 Sammanfattning av läroböckerna från religionskunskap A .......................... 19	
7.4 Kunskapskrav för religionskunskap 1 .............................................................. 20	
7.5 Läroböckerna för religionskunskap 1 .............................................................. 22	

7.5.1 Interskol – Religion 1 .................................................................................... 22	
7.5.2 Natur & kultur – Religion 1 för gymnasiet kurs 1 ......................................... 24	
7.5.3 Gleerups – Relief Livsvägar. Religionskunskap för kurs 1 ............................ 26	

7.6 Sammanfattning av läroböckerna från religionskunskap 1 ........................... 29	
8. Analys ........................................................................................................................ 30	

9. Käll- och litteraturförteckning ................................................................................ 34	
9.1 Tryckta källor ..................................................................................................... 34	
9.2 Internetkällor ...................................................................................................... 34	



 

 
 

4 

1. Inledning 
Vem kan garantera att ett läromedel är ett hållbart läromedel och som dessutom ger en 
rättvis bild av världsreligionerna? Självklart blir nästa fråga vad som är rättvist, med 
rättvist menar jag att alla ska få en chans att synas och höras. Givetvis blir det svårt att 
låta alla synas och höras i en lärobok om världsreligioner eftersom det kan vara en 
väldigt personlig tro.  
 
Som det ser ut just nu är det den enskilde lärarens uppgift att granska läromedlen som 
de själva använder i undervisningen. Skolverket skriver att ansvaret på 
kvalitetssäkringen i läromedlen ligger hos lärarna och indirekt ansvarar även 
lärarutbildningen för detta eftersom lärarstudenter måste lära sig kvalitetsgranska 
läromedel tills de blir verksamma lärare. Mellan 1938 och 1974, var det staten som i 
förväg gjorde en granskning av läromedel. De studerade bland annat språket, bokens 
objektivitet samt koppling till kursplaner. Idag är situationen förändrad och valet är 
decentraliserat. Det betyder att valet avgörs på skolorna runt om i landet. När 
Skolverket bildades 1991 fanns en möjlighet till granskning, detta skedde dock i 
efterhand. Nu har Skolverket inget ansvar över att granska läromedel. Det gäller att 
lärare blir utbildade i läromedelsgranskning under sin lärarutbildning för att vara 
medvetna om sina val. Idag ser det olika ut på skolorna. På vissa skolor väljer 
arbetslagen ut läromedel och på vissa skolor väljer den enskilde läraren ut klassens 
läromedel. Något som påverkar valet av läromedel och som också har visats i studier är 
att skolans ekonomi (Skolverket 2015). 
 
När jag själv läste religionskunskap på gymnasiet reflekterade jag inte över läromedel 
som vi använde oss av. Jag ifrågasatte varken läraren eller boken. Jag litade på att 
läraren gjorde ett bra val. I och med min utbildning på ämneslärarprogrammet ser jag på 
saken med andra ögon. Definitivt nu, när jag sätter mig in i ämnet till denna uppsats. Jag 
förstår vilken komplicerad uppgift lärarna möts av. Oavsett vilken lärobok som en lärare 
väljer så ger läromedelsförfattarna sin bild av verkligheten och världsreligionerna. Det 
är deras kunskap som vi får möta i böckerna, vilket titeln på uppsatsen försöker att 
antyda. Det är viktigt att bära med sig det genom uppsatsen. Den bild vi får av 
världsreligionerna, är den bild som författarna har valt att ge oss.  
 
Jag tycker att man lägger grunden till utbildningen genom bra läromedel. Det är vårt 
verktyg som vi ska använda oss av för att skaffa kunskap. Alla ämnen i skolan kräver 
olika sorters verktyg och i religionskunskapen är en bra lärobok viktigt. Hur kan vi veta 
om en lärobok är bra och håller måttet? Är det viktigast att den ska ge en rättvis bild? 
Innehålla mest information? Vara kopplad till läroplanen? Frågorna är många och det är 
väldigt svårt att veta men jag vill undersöka saken närmare. Anledningen till att jag 
väljer att skriva en uppsats om detta ämne är att jag vill granska läromedel som används 
i religionsundervisningen för att se om de håller kvalité (i relation till läroplanen) och 
stämmer överens med läroplanen. Jag vill avsluta med att betona vikten av att fler 
studier görs av detta jämförande slag, hur läroböcker förhåller sig till läroplaner. Som 
tidigare nämnt är det lärarens uppgift att välja lärobok till sina elever. Det är inte alltid 
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så lätt som lärare att hinna med att granska läroböcker på djupet. Därför är det viktigt att 
dessa relevanta studier görs.  
 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera läromedel från tre olika förlag i 
religionskunskap för gymnasieskolan under två olika läroplaner, Lpf94 respektive 
Gy11. Jag ämnar studera världsreligionernas roll och hur de framställs i böckerna och 
vill därför se hur läroböckerna anpassas till respektive läroplan i kurserna 
Religionskunskap A från Lpf94 samt Religionskunskap 1 från Gy11. Den nuvarande 
läroplanen samt föregående läroplan valdes som en begränsning i uppsatsen. Att den 
äldre läroplanen också valdes till uppsatsen har att göra med att vissa skolor använder 
sig av äldre läroböcker, mer om detta finns att läsa under bakgrund. För att begränsa 
uppsatsen ytterligare kommer tre perspektiv att undersökas. De utvalda perspektiven är 
traditioner, trosuppfattningen (gudsbilden) samt kvinnans betydelse. Det bör påpekas att 
med traditioner menas högtider och festligheter som exempelvis bröllop och 
begravningar.  
 
De valda frågeställningarna är:  

• Hur mycket plats får respektive världsreligion i läroböckerna? 
• Hur framställs världsreligionerna i läroböckerna? Finns traditionerna, 

trosuppfattningen och kvinnan med i respektive världsreligions avsnitt och i så 
fall, hur presenteras de?  

• Anpassas läroböckerna (världsreligionerna) till respektive kurs läroplan?  
 

3. Material 
Materialet till studien består av sex läroböcker från tre olika förlag. De valda förlagen är 
Interskol, Natur & kultur samt Gleerups. Två läroböcker från respektive förlag studeras, 
läroböckerna är anpassade för två olika läroplaner. Ena läroboken från förlaget är 
anpassad för att elever ska kunna uppnå målen i religionskunskap A enligt Lpf94. 
Denna kurs är inte längre aktuell i gymnasieskolan. Den andra läroboken är utformad 
för att eleverna ska kunna uppfylla målen i gymnasieskolans nuvarande kurs 
religionskunskap 1 enligt Gy11.  
 
Följande böcker som studeras är anpassade för kursen religionskunskap A i Lpf94.  

• Religion A 2000 (2000) av Birgitta Thulin och Sten Elm är utgiven av Interskol. 
• Religionskunskap för gymnasiet kurs A (2002) av Lars-Göran Alm är utgiven av 

Natur & kultur. 
• Relief Religionskunskap A plus (2008) av Nils-Åke Tidman, Bengt Arvidsson, 

Hans Axelsson och Magnus Hermansson är utgiven av Gleerups.  
 

För att anpassa Gy11 gav förlagen ut nya läroböcker. Följande böcker som ska studeras 
är anpassade för den nuvarande kursen religionskunskap 1.  

• Religion 1 (2013) av Birgitta Thulin och Sten Elm är utgiven av Interskol. 
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• Religionskunskap för gymnasiet kurs 1 (2015) av Lars-Göran Alm är utgiven av 
Natur & kultur.  

• Relief Livsvägar. Religionskunskap för kurs 1 (2012) av Nils-Åke Tidman och 
Kerstin Wallin är utgiven av Gleerups.  

 
De riktlinjer som ges av Skolverket i form av läroplaner till religionsämnet är ytterligare 
ett material som kommer att användas för att uppnå syftet med uppsatsen. Endast en 
begränsad del av läroplanen används. Uppsatsen tar endast hänsyn till de mål som 
handlar om världsreligionerna eftersom uppsatsens fokus ligger där.  
 

4. Metod 
För att besvara frågeställningarna i uppsatsen grundar sig litteraturstudien i en kvalitativ 
metod med stöd i den hermeneutiska vetenskapsteorin. En litteraturstudie tillämpas på 
de sex olika läroböckerna som jag nämner under material. Läroböckerna valdes ut för 
att representera tre olika förlag som skriver läroböcker som är anpassade för 
gymnasieskolor. Om andra läroböcker hade valts till studien kunde det i sin tur ha 
påverkan på resultatet. Man kan alltid ifrågasätta valet av läroböcker, om de inte 
används, varför ska de då studeras i litteraturstudien? Många av de läroböcker som har 
studerats används på den gymnasieskola som besöktes i och med insamling av material 
till litteraturstudien. Valet av just dessa läroböcker grundar sig i ett slumpmässigt val 
samt rekommendationer från gymnasieskolans undervisande lärare i religion. Efter att 
valet gjordes bland de böcker som används i dagens undervisning valdes den tidigare 
upplagan till respektive lärobok för en jämförelse. Det går att rikta kritik mot att 
uppsatsen studerar läroböcker som är anpassade för en läroplan som inte längre är 
aktuell i gymnasieskolan. Anledningen till detta är för att se om det skett någon form av 
förändring i hur läromedelsförfattare förhåller sig till läroplanerna.  
 
I en kvalitativ inriktad metod fokuserar forskningen på tolkande analyser av exempelvis 
textmaterial (Patel & Davidsson 2011:14). Hermeneutiken kan översättas till 
tolkningslära och går ut på att man studerar, tolkar och försöker få en förståelse för 
materialet (Patel & Davidsson 2011:28). I denna uppsats är det läroböckerna som ämnas 
tolkas utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Runa Patel och Bo Davidsson skriver i deras 
bok Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2011) att det hermeneutiska synsättet är subjektivt och öppet. Risken 
med hermeneutiken idag är att den är svår att beskriva exakt och riskerar att bli allmän 
och ytlig. Ett hermeneutiskt förhållningssätt strävar också efter att se helheten hos 
forskningsobjektet, inte del för del (Patel & Davidsson 2011:29). Det finns alltid en risk 
med att tolka utifrån sitt eget perspektiv. Alla människor tolkar saker och ting på olika 
sätt. Detta har såklart påverkat min litteraturstudie men denna metod har ändå valts till 
uppsatsen för att uppfylla uppsatsens syfte eftersom studien ämnar sig bygga grunden 
utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
 
”Förståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 
tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet” (Patel & 
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Davidsson 2011:29). Patel och Davidssons ord kommer jag att bära med mig genom 
uppsatsen för att utföra litteraturstudien och tolka textmaterialet på bästa möjliga sätt. 
Ytterligare ett perspektiv jag tänker på i uppsatsen är att Patel och Davidsson påstår att 
forskaren använder sin individuella förståelse som ett verktyg. Det gäller att se sin egen 
förståelse som en tillgång och inte ett hinder. Det är viktigt att forskaren känner empati 
och medkänsla i syfte för att förstå objektet (Patel & Davidsson 2011:30). Även 
professor i pedagogik, Sven Hartman, tar upp att en förutsättning för att göra 
litteraturstudien på ett hermeneutiskt sätt är att informationen tolkas, inte bara avläses. 
Tolkningen ska leda till en förståelse hos författaren (Hartman 2003:49). 
 
Litteraturstudien fokuserar på vissa delar ur läroboken. I detta fall studeras 
världsreligionernas roll i läroböckerna utifrån läroplanen i religionskunskap. Fokus 
riktas mot läroböckernas presentation av världsreligionernas traditioner, trosuppfattning 
och kvinnan. Det finns en svårighet i detta val och det beror på att ordet traditioner kan 
tolkas olika. Det är inte säkert att jag och Skolverket har tolkat traditioner på samma 
sätt. Detta ger i sin tur påverkan på resultatet när jag undersöker hur mycket utrymme 
som ges till traditioner. Hartman skriver om litteraturstudier och om vikten att begränsa 
till ett urval som ska vara representativt (Hartman 2003:49). Författaren av studien 
bestämmer vad som ska återges, det gäller att undvika att man förvränger texten men 
också att man belyser det som uppsatsen ska belysa (Hartman 2003:50). Dessa tankar 
influerar litteraturstudien. Jag ämnar se om läroböckerna ger eleven chansen att uppfylla 
kunskapskraven i respektive kurs. De tre utsedda perspektiven valdes för att de har en 
del i läroplanen, i både Lpf94 och Gy11. Dessa tre perspektiv valdes av eget intresse för 
just traditioner, kvinnans betydelse samt trosuppfattning. Det finns ingenting som säger 
att just dessa tre är viktigare än andra delar som nämns. Mer information om exakt vad 
som står i läroplanerna finns längre ner i uppsatsen. 
 

5. Disposition  
Efter de inledande delarna i uppsatsen (abstrakt, inledning, syfte, frågeställningar, 
material och metod) presenteras bakgrund. Under det avsnittet introduceras läsaren till 
den tidigare forskning som är relevant för uppsatsens ämne. Den tidigare forskningen är 
begränsad och väsentlig forskning väljs ut för att styrka och vägleda litteraturstudien. 
Efter att läsaren har fått tagit del av den tidigare forskningen, går uppsatsen över till den 
största delen av uppsatsen, undersökningen. Den är uppdelad på så sätt att först 
presenteras delar av läroplanen Lpf94 från Skolverket för kursen religionskunskap A, 
sedan kommer litteraturstudien av läroböckerna från religionskunskap A och sist en 
sammanfattning av böckerna. Efter detta kan vi se ett liknande upplägg, fast då för 
läroböckerna som anpassats för religionskunskap 1. Undersökningsdelen följs av en 
analys där resultatet från litteraturstudien tas upp och diskuteras. Till sist kan vi se en 
litteraturförteckning.  
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6. Bakgrund 
Det finns en hel del tidigare forskning inom ämnet läromedel i skolan och därför har jag 
valt att begränsa mig. Uppsatsen stödjer sig på Kjell Härenstam, Monica Reichenberg, 
Tim Oates, Ofqual och Skolverket. 
 
I inledningen nämns att det numera är varje enskild lärares uppgift att själva granska 
läromedel. En konsekvens av detta är att elever får olika bilder av, i detta fall, 
världsreligionerna. Kjell Härenstam, som har stor erfarenhet inom religion och 
lärarutbildningen, har i sin bok, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik, om konsten 
att välja kunskap, diskuterat förutsättningarna för att läromedlen ska ge religioner en 
rättvis bild. I boken finns även en läromedelsanalys av den tibetanska buddhismen i 
läromedel gjord av Härenstam. Härenstam menar att det är en komplex situation att ge 
en religion eller en kultur en rättvis bild. Han diskuterar frågor som vad ska väljas ut för 
att representera en religion? Vad är det centrala innehållet i en religion? En av de 
viktigaste frågorna som Härenstam ställer sig är hur mycket av författarnas åsikter, 
värderingar, politiska åsikt med mera syns i läroboken (Härenstam 2008:75).  
 
När kristendomsämnet går över till att bli religionskunskapsämnet innebär det fler 
religioner får ta plats i undervisningen och i läroböckerna. Icke-kristna religioner blir en 
del av innehållet och det blir mer information som ska visas i böckerna. Det blir svårare 
att visa alla inriktningar, traditioner och variationer inom varje religion (Härenstam 
2008:79). Härenstam tar upp ett exempel över hur författarens ord kan skapa ett 
perspektiv för läsaren. Det handlar om en text till en bild inom den tibetanska 
buddhismen som finns i en lärobok och i bildtexten skapar författarna en känsla av att 
tibetanska buddhismen är omodern. Läroboken fortsätter att skriva om den tibetanska 
buddhismen som en speciell form av buddhism/religion. Detta blir alltså representativt 
för just denna inriktning. Härenstam menar att alla religioner är speciella men när 
författarna skriver på detta sätt lägger de en värdering i läroboken som påverkar läsarna 
(Härenstam 2008:81). Genom detta exempel visar Härenstam på hur viktigt det är för 
författare att försöka hålla sig så neutrala som möjligt.    
 
Härenstam sammanfattar med att poängtera att ett urval måste göras av 
läromedelsförfattarna. Han skriver: ”ett urval måste göras utifrån värderingar av vad 
som är mer eller mindre viktigt” (Härenstam 2008:119). Härenstam ifrågasätter om ett 
urval någonsin ger en komplett bild av en religion. En lärobok har ett begränsat 
utrymme för att skriva om ett visst ämne och det är svårt att ge en fullständig bild. Det 
som kan konstateras är att författarna gör sitt urval utifrån den världsbild som råder vid 
tillfället. Läroboken påverkas bland annat av den politiska situationen och det religiösa 
klimatet (Härenstam 2008:119).  
 
Skolverket skriver om att forskning visar att få lärare väljer att avstå helt från läroboken. 
De flesta lärare använder sig av en lärobok i sin undervisning, boken fungerar som en 
ryggrad i kursen. Forskning visar också att lärare lägger upp sin planering utifrån 
läroboken och Skolverket betonar att läraren har stor betydelse för vilken lärobok som 
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används samt hur den används. Skolverket skriver att det finns många forskare som 
anser att marknaden erbjuder bra läromedel men poängterar att det viktigaste är hur de 
används. Detta är lärarens uppdrag. Läraren måste göra ett didaktiskt val och skilja på 
kursplan och läromedel. En lärobok kan utge sig för att vara anpassad till en kurs, men 
den behöver inte automatiskt täcka hela kursen för det (Skolverket 2015).  
 
Skolinspektionen ansvarar för att skolan kvalitetssäkras och däribland räknar de in 
läromedel. Skolinspektionen menar att en del läromedel inte håller den kvalité som 
krävs av styrdokumenten. Skolverket skriver att skolors läromedel inte uppfyller 
läroplanen då lärare ofta använder äldre böcker. Det resulterar i att böckerna inte är 
uppdaterade till dagens läroplan. Läromedel som är skrivna under senare tid följer till 
stor del läroplanen (Skolverket 2015). 
 
Författarna till läromedlen står inför en svår uppgift. De ska försöka få in olika 
perspektiv. Läromedelsförfattarna måste också ta hänsyn till olika krav, bland annat 
lärarnas, elevernas, förlagets, pedagogiska perspektivet, ämnesforskningen och den 
aktuella samhällsdebatten. Viss kritik riktas mot att läromedelsförfattarna inte 
uppdaterar läromedel i samma takt som läroplanernas förändringar (Skolverket 2015).   
 
I rapporten Textbooks: Risks and Opportunities som publicerats av engelska Ofqual 
kommer det fram att 97 procent av de tillfrågade lärarna använder sig av läroböcker i 
sin undervisning. Lärarna i studien säger att deras arbete underlättas av att ha en 
lärobok. De belyser också att läroboken bör vara anpassad till rätt nivå och att många 
läroböcker kan upplevas som svåra att ta till sig. Rapporten slår fast att för att uppnå 
bästa kunskapsresultat bör läroplan, läroböcker, utvärdering och undervisningen 
stämma överens. Om faktorerna överensstämmer förstärker de varandra (Ofqual 2012).  
 
En man som är framstående inom läroplaner samt läromedel är Tim Oates och han 
skriver om detta i sin rapport Why textbooks count. Oates använder sig av material från 
olika länder, exempelvis Finland och England, för att undersöka ämnet och göra en 
komparativ studie mellan de utvalda länderna. Anledningen till att Oates skriver denna 
rapport är att läromedelsförlagen i England fokuserar mer på att göra elever färdiga för 
examen men missar att ge eleven en djupare förståelse och kunskap. På grund av detta 
är läromedel i England sämre än i andra länder. Oates menar att i England har man till 
stor del försummat lärobokens värde och givit läroboken en mindre del av 
undervisningen, vilket kan försämra undervisningen. Han skriver också om att det finns 
ett negativt tänk kring läromedel på lärarutbildningen i England som påverkar 
studenterna på lärarutbildningen, de framtida lärarna. Läroboken sparar tid för läraren 
och de stödjer både lärare och elever. Andra länder, som använder läroböcker i större 
utsträckning, utvecklar lättare högkvalitativa läroböcker (Oates 2014). 
 
Oates påpekar att läromedel inte är dominerande, läroboken är till för att utveckla 
lärande som är högeffektivt. Oates ger Singapore som ett exempel. Där menar lärarna, 
trots den statliga regleringen, att de ges utrymme att själva få använda sig av böckerna 
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på olika sätt men också att läroböckerna skjuter undervisningen framåt. Lärarna i 
Singapore sätter stort värde på läroböckerna. Rapporten visar också att Finland, likt 
Singapore, använder sig av en undervisning som är grundad på läromedel. Oates belyser 
i sin studie att lärarna värdesätter främst att läroböckerna överensstämmer med 
respektive läroplan.  
 
I studien kan vi också läsa hur Oates inte talar för att staten ska göra en kontroll av 
läromedel. Oates förespråkar att vi behöver ett nationellt tänk om vad som läromedel 
bör innehålla. Dialogen är viktig, enligt Oates och varje land får själva bestämma vad 
som fungerar för dem. Den stora risken, som Oates tar upp, är att om inte läromedlen 
som används i skolan är jämlika, riskerar vi en brist i att läroplanen inte blir genomförd 
i undervisningen. En annan utmaning som vi står inför är digitaliseringen av läromedel. 
Risken finns att de tryckta läromedlen brister i kvalitet eftersom många anser att digitalt 
läromedel är det nya i skolvärlden. Digitaliseringen ger möjligheter men man bör också 
se upp, menar Oates. Till sist nämner Oates att han anser att läroböckerna måste vara 
integrerad med läroplanen, de måste stämma överens. Läroböcker med hög kvalitet är 
en stor tillgång i undervisningen eftersom de stödjer kunskapen, viljan att lära sig samt 
likvärdighet menar Oates (Oates 2014).  
 
Professor i allmän didaktik, Monica Reichenberg, presenterar i sin studie hur lärare 
väljer läromedel. Resultatet från studien visar att lärarna anser att det är innehåll, 
kollegors rekommendationer och tidigare erfarenheter som är viktiga faktorer i valet av 
läromedel. Resultatet pekar också på att lärare med längre arbetslivserfarenhet väljer 
läroböcker av vana. Faktorer som spelar lite mindre roll är pris och reklam. Reichenberg 
poängterar att denna diskussion är mer intressant sedan läromedelsgranskningen 
upphörde under 1990-talet (Reichenberg 2014).  
 

7. Undersökning 
7.1 Kunskapskrav för religionskunskap A 
I religionskunskap A, från Lpf94, skriver Skolverket om ämnets syfte, mål att sträva 
mot, om ämnets karaktär och uppbyggnad samt mål som eleven ska uppnå efter 
avslutad kurs. Kursen är upplagd på 50 poäng (Skolverket 1994). Skolverket skriver, 
under rubriken mål att sträva mot, att: ”Skolan skall i sin undervisning i 
religionskunskap sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i kristendomens och 
andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, 
uttrycksformer och urkunder” (Skolverket 1994). 
 
Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad skriver Skolverket att:  
 

Efter det att religionsfrihetslagen införts i Sverige 1951 blev 
kristendomsundervisningens roll i skolan problematisk. Under 1960-
talet blev grundprincipen att skolans religionsundervisning skulle 
vara objektiv i den meningen att den sakligt och allsidigt skulle 
beskriva olika religioner och livsåskådningar. 
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    (Skolverket 1994) 
 
Skolverket skriver också att:  
 

Idag ser man den etiska dimensionen som särskilt viktig vid studiet 
av religion och andra livsåskådningar. I Sverige har länge den 
tradition som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer 
mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en 
gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner och 
livsåskådningar. 
 

 (Skolverket 1994) 
 
Ett av målen som Skolverket vill att eleverna ska uppfylla är att: ”Eleven skall känna till 
kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer” (Skolverket 1994). Här kan vi tolka det 
som att Skolverket värderar att eleverna ska kunna förstå världsreligionernas 
trosuppfattning. 
 
För att klara gränsen och få betyg G (godkänt) finns det två mål som kan kopplas mer 
till världsreligionerna. Skolverket uttrycker att: ”Eleven jämför riter, traditioner och 
levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar” (Skolverket 1994). Vi kan se 
att Skolverket lägger lite extra vikt vid att eleverna ska kunna belysa traditioner inom 
världsreligionerna. Det andra målet för att få betyget G är att: ”Eleven redovisar sådana 
kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som 
ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen” 
(Skolverket 1994). Under kraven för betyget VG (väl godkänt) nämns inget specifikt 
om världsreligionerna.  
 
För att eleven ska uppnå högsta betyget i religionskunskap A, MVG (mycket väl 
godkänt), kräver Skolverket att: ”Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan 
kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och 
uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett 
aktuellt och ett historiskt perspektiv” (Skolverket 1994). Här kan vi se att Skolverket 
lägger extra vikt vid kvinnans roll som är ett av de perspektiven som jag ska undersöka. 
I religionskunskap A kan vi härmed se att Skolverket framhåller att trosuppfattningen, 
traditioner och kvinnans roll är perspektiv som de anser är viktiga för eleverna att 
studera. Det bör dock noteras att kvinnans perspektiv kommer in först under betyget 
MVG.  
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7.2 Läroböckerna för religionskunskap A 

7.2.1	Interskol	–	Religion	A	2000		
I bokens förord förklarar Thulin och Elm att läroboken är anpassad till kursen 
religionskunskap A, 50 poäng. Författarna beskriver att de lägger extra stor vikt vid att 
försöka engagera eleverna i frågorna som kursen behandlar. De skriver: ”Läromedlet 
betonar etiska och moraliska frågeställningar, men ger också insikter i de viktigaste 
religionerna och livsåskådningarna. Kapitelindelning, rubriker och bildmaterial 
förenklar för eleverna att tillgodogöra sig texten” (Thulin & Elm 2000:3). Författarna är 
tydliga med att poängtera att deras lärobok ska få elever att uppnå kursens mål. ”Det är 
vår intention att läromedlet Religion 2000 ska vara till god hjälp för att uppnå kursens 
mål” (Thulin & Elm 2000:3).  
 
Religion 2000 består av 176 sidor totalt, av dessa sidor tar världsreligionerna 
sammanlagt upp 66 sidor. Världsreligionerna börjar på sidan 42 och avslutas på sidan 
108. De presenteras i följande ordning, hinduismen, buddhismen, judendomen, 
kristendomen och islam. Uppsatsen börjar med att studera närmare hur hinduismen 
framställs i läroboken. 
 
Kapitlet om hinduismen sträcker sig över tio sidor, från sida 42 till 52. I läroboken finns 
ett stycke med hinduismens gudavärld. Författarna skriver att de endast tar upp de tre 
viktigaste gudarna, Brahma, Vishnu och Shiva. Gudarna förklaras kortfattat med ett 
omfång av två till sju rader. Till texten om gudavärlden finns fyra bilder, en bild på 
vardera Gud samt en bild på Shivas fru Kali. I avsnittet står det också att hinduismen 
har många gudagestalter som tillsammans är en enorm gudomlig kraft. Hinduismen tror 
på ett kretslopp och de tre viktigaste gudarna har en varsin roll i detta.  
 
Efter detta avsnitt i boken presenteras hinduisk trosuppfattning. Detta avsnitt hänger till 
stor del ihop med gudavärlden. Författarna tar upp själavandringen och att själen lever 
vidare eftersom den är odödlig och går inte att förstöra. De skriver också om karma, om 
att en människas goda och onda gärningar räknas ihop i slutet av livet och resultatet av 
gärningarna avgör vad själens existens blir i nästa liv. Brahman förklarar att målet är att 
själen blir en del av Brahman och inte behöva återfödas i jordelivet. Under avsnittet 
vägen till frälsning beskriver författarna olika vägar till att undvika återfödelse i 
jordelivet. 
 
Traditioner inom hinduismen får ingen direkt plats i kapitlet. Det finns ett litet avsnitt 
som berättar generellt om fester inom hinduismen. Författarna skriver att religionen är 
en privatsak men att människor gärna deltar i religiösa fester och liknande. De skriver 
att på dessa tillställningar ber människor böner, offrar exempelvis blommor och inför 
gudabilderna tänder de rökelser.  
 
Det finns ingen information om kvinnans betydelse i religionen, men kvinnan nämns på 
några ställen. På sista sidan i kapitlet om hinduismen förklaras hinduismen i nutiden. 
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Författarna menar att: ”samtidigt står hinduismen för ett ålderdomligt samhällssystem. 
Tron på karma och återfödelse ger människor sociala roller med stor ojämlikhet mellan 
män och kvinnor, rika och fattiga” (Thulin & Elm 2000:52). Här är ett av tre tillfällen 
som kvinnan nämns. De andra två tillfällena som kvinnan nämns är i uppgifter till 
eleverna från boken. Problemsituation ett tar upp ett fall där en kvinna kör en bil och får 
punktering. Tre personer hjälper henne och kvinnan erbjuder sig att betala men 
personerna avböjer. Problemsituationen handlar om karma och eleverna ska diskutera 
kring detta. Problemsituation två tar upp att kvinnan är beroende av en man enligt 
traditionen och eleverna ska jämföra det samhället med vårt svenska samhälle. Eleverna 
ska också fundera på orsaken varför kvinnan är underordnad mannen. Någon 
information om detta nämns inte i kapitlet vilket gör det svårt för eleverna att diskutera 
ämnet.  
 
Buddhismen presenteras på sidorna 53 till 63 i boken. Thulin och Elm introducerar 
kapitlet om buddhismen med rubriken legenden om Buddha och texten under förklarar 
historien omkring samt en stor bild av en staty av Buddha. Buddha får en stor del i 
avsnittet. Det syns genom att han nämns i övervägande avsnitt samt att tre av tio bilder 
föreställer Buddha. Man kan läsa om hur buddhismen är en religion som fötts ur 
hinduismen och att Buddha är religionsstiftaren till buddhismen. Till avsnittet finns två 
bilder som båda föreställer Buddha, en när han var nyfödd och en när han väljer att 
avstå från en ond makt. I båda bildtexterna jämför författarna honom med Jesus. Finns 
det en Gud? Under denna rubrik förklarar författarna att Buddha ansåg att det inte var 
relevant med gudar. Inom den folkliga buddhismen, Mahayana, anses dock Buddha att 
vara en Gud. 
 
I kapitlet om buddhism finns en brist på information om traditioner och inte en enda 
tradition nämns. Det som går att hitta i kapitlet är ett eget avsnitt om kvinnan i 
buddhismen. Författarna skriver att Buddha tillät, mot sin vilja, att kvinnor kunde bli 
nunnor men att männen har rätt att bestämma över kvinnorna. Till sist nämner 
författarna att könen är mer likvärdiga inom Mahayanabuddhismen, där tillåts kvinnan 
att ta en större plats. 
 
Judendomen beskrivs på sidorna 64 till 74. I kapitlet om judendom finns ett avsnitt som 
heter Gud – människa. Där skriver författarna om att det bara finns en Gud och han är 
skapare, domare och upprätthållare. Till detta avsnitt finns också den judiska 
trosbekännelsen skriven. I kapitlet kan vi se att den judiska trosuppfattningen får stor 
plats då författarna skriver mycket om vad judendomen står för och tror på. Även Moses 
får en betydande plats i kapitlet. 
 
Det är endast en tradition som nämns i kapitlet och det är sabbaten. Till texten finns 
också en bild på en judisk familj som äter sabbatsmåltiden. Författarna beskriver hur en 
typisk sabbat ser ut och vad som gör dagen speciell för judar.  
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I judendomen får kvinnan en liten del i kapitlet. Under rubriken, man och kvinna, tar 
författarna upp att judendomen är en religion styrd främst av män. De skriver också att 
kvinnan och mannen är jämlika men att kvinnans främsta uppgift är att vara i hemmet.  
 
Kristendomen presenteras på sidorna 75 till 95, sidantalet för kristendomen får dubbelt 
utrymme i läroboken jämfört med de andra världsreligionerna. Även i detta kapitel finns 
en rubrik, Gud – människa, som tar upp trosbekännelsen. Efter trosbekännelsen kommer 
ett stort avsnitt om treenigheten. Gud (Fadern, Sonen och Anden) beskrivs som 
skaparen av världen. Gud kommer att besegra det onda eftersom Gud är allsmäktig. 
Även Jesus nämns i detta avsnitt och författarna skriver att Gud har sänt Jesus för att 
frälsa människorna. Jesus får mest plats i detta kapitel.  
 
I kapitlet om kristendomen tas en del traditioner upp som dopet, nattvarden och 
prästvigningen. Författarna förklarar hur respektive tradition går till och hur de kopplas 
till kristendomen. Alla beskrivningar av traditionerna nämns väldigt kortfattat och ger 
ingen djupare förståelse för traditionerna.  
 
Kvinnan i kristendomen nämns på tre ställen i kapitlet. Under ett avsnitt kan man läsa 
om heliga män och kvinnor. Författarna skriver om hur både män och kvinnor inom 
kristendomen betraktas som heliga och de nämner främst Jungfru Maria som ett 
exempel. Jungfru Maria får i sin tur ett eget avsnitt där författarna beskriver vem hon 
var, bredvid en bild på henne. Till sist kan vi också se att kvinnan får plats i kapitlet 
genom Moder Teresa. Det finns ett avsnitt om henne i kapitlet där de skriver om hennes 
liv och hennes gärningar samt att hon betraktas som ett helgon.  
 
Sist i läroboken presenteras islam på sidorna 96 till 108. Författarna skriver under 
rubriken, Muhammeds förkunnelse, om att Allah är det arabiska ordet för Gud. Allah är 
större än allting och skaparen av världen. Avsnittet om Allah tar en ganska stor plats 
och Profeten Muhammed får ännu större plats i kapitlet. Allah nämns genomgående i 
hela kapitlet.  
 
Den högtid som går att läsa om i kapitlet är fastan. Där skriver de om ramadan och 
reglerna kring denna högtid. Till avsnittet finns en bild på människor som ber med 
texten ”fredagens gemensamma bön är viktigast för muslimer” (Thulin & Elm 
2000:102). 
 
Under rubriken familjen, kan man hitta kvinnans betydelse i islam. Författarna skriver 
att mannen ansvarar för kvinnan som i sin tur ansvarar för hemmet, att månggifte är 
tillåtet inom religionen, att kvinnorna inte får vara klädda i utmanande kläder och slöjan 
får ett eget avsnitt under avsnittet om familjen. Där skriver de om att traditionen berättar 
att kvinnor ska bära slöja utanför hemmet. ”En muslimsk kvinna kan se slöjan som ett 
skydd och ett bevis på sin tro” (Thulin & Elm 2000:104). Författarna skriver också att 
”psykiskt anses kvinnan vara svagare än mannen. Hon har därför inte samma religiösa 
krav” (Thulin & Elm 2000:104). Vidare skriver de om att Koranen säger att kvinnor och 
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män är jämställda och att de har samma rättigheter. I avsnittet kan man också läsa om de 
olika krav som ställs på män och kvinnor i skilsmässan, det vill säga regler om hur man 
får ta ut en skilsmässa.    

7.2.2	Natur	&	kultur	–	Religionskunskap	för	gymnasiet	kurs	A	
Författaren till boken, Lars-Göran Alm, skriver i bokens förord att denna lärobok är 
anpassad för religionskunskap A. Boken består sammanlagt av 192 sidor och kapitlen 
om världsreligionerna tar upp 72 sidor. Världsreligionerna presenteras ytterligare i 
boken under kapitlet om etik och moral. Där kan vi läsa om vad alla religioner står för i 
vissa frågor som exempelvis sex, äktenskap, homosexualitet, organdonation och 
dödshjälp. Världsreligionerna presenteras i ordningen hinduism, buddhism, judendom, 
kristendom och islam. Jag studerar världsreligionerna i den ordning som de presenteras i 
läroboken.  
 
I läroboken tas trosuppfattningen upp inom hinduismen utifrån tre perspektiv. 
Polyteismen, en tro på flera gudar. Monoteismen, en tro på endast en Gud. Ateismen, en 
tro utan gudar men ändå en tro på en övernaturlighet. Författarna tar också upp att det 
finns många gudar inom religionen. De informerar om Vishnu, Shiva och Durga, vad de 
står för och vilken betydelse de har. De påpekar att gudarna Vishnu och Shiva är de 
viktigaste gudarna. Det enda som nämns när det kommer till traditioner är att under 
våren firar hinduer en högtid till minne av ett bröllop mellan Shiva och Parvati. Firandet 
varar i tretton dagar. Kvinnan inom hinduismen nämns ingenstans i kapitlet. 
Hinduismen beskrivs mellan sidorna 23 till 34. 
 
Nästa religion, som presenteras mellan sidorna 35 och 45, är buddhismen. Här berättar 
författarna om legenden om Buddha. De tar upp hur han blev Buddha, hans budskap, 
hans mening, resa och mål. Buddha har en stor roll genom hela kapitlet och det mesta 
grundar sig i Buddha, exempelvis de fyra ädla sanningarna. Traditioner nämns 
ingenstans i kapitlet om buddhismen.  
 
I buddhismen nämns kvinnan på endast några få ställen. Det finns en bild på en 
buddhistisk nunna som mediterar. Under rubriken munkar skrivs det att männen inom 
religionen får stor plats och sist i stycket står det att det finns nunnor inom buddhismen 
men att de har haft en större betydelse förut. De skriver också att det finns ett fåtal 
kloster för nunnor och att de lever till stor del på samma sätt som munkar. 
Informationen om munkar, lekmän och deras liv får två sidor i boken. Hur nunnor lever 
sitt liv får totalt fyra meningar.  
 
När författarna presenterar de abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och 
islam, börjar de med några sidor som till stor del tar upp Gud. De förklarar monoteism, 
att alla tre religionerna tror på endast en Gud, guds vilja med mera. Det mesta om Gud 
och historien kring Gud tas upp under dessa sidor.  
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När författarna har berättat klart om Gud och Gamla Testamentet går de närmre in på 
judendomen. Judendomen kan man läsa om mellan sidorna 53 till 62. Det judiska folket 
har en speciell relation med Gud, enligt deras tro. Abraham och Mose får egna avsnitt 
och deras närvaro präglar kapitlet genomgående. 
 
När författarna beskriver olika inriktningar inom judendomen tar de upp 
reformjudendomen. Där kan man läsa att i synagogan får kvinnor och män sitta 
tillsammans och det är det enda som nämns om kvinnan. Den tradition som får en plats i 
boken är sabbaten. Författarna beskriver vad som gäller för den dagen och hur dagen 
spenderas. Det finns också en stor bild på en man och en kvinna med en bildtext som 
förklarar att det är en vigselceremoni och brudparet står under en baldakin för att visa 
Gud samhörigheten.  
 
Kristendomen får några fler sidor jämfört med de andra religionerna, religionen 
presenteras på sidorna 63 till 80. Kapitlet börjar med att förklara nattvarden och hur det 
går till. Andra traditioner och högtider som presenteras är pingstdagen, dopet och 
gudstjänsten. I kapitlet beskrivs högtiderna kortfattat. 
 
På flera ställen i kapitlet går det att läsa om trosuppfattningen och gudsbilden. Både 
Gud och Jesus präglar en stor del av kapitlet.  Det går att läsa om trosbekännelsen, att 
kristna tror på en Gud, Fadern, Guds vilja och mycket mer kring Gud. Det finns mycket 
information om det mesta och författarna går in mer djupgående under rubriker som 
exempelvis Den helige Ande, Jesus Kristus, Guds ende Son, Den kärleksfulle Fadern, 
Syndafallet och Den allsmäktige skaparen.  
 
Kvinnan i kristendomen får en egen rubrik med underrubriker såsom kvinnan i Bibeln 
och kvinnan i kyrkan idag. Författarna tar bland annat upp att inom polyteiska religioner 
finns ofta båda könen representerade i gudavärlden. Detta gäller inte inom kristendomen 
som har rötterna i Gamla Testamentet och de skriver att kvinnan inte finns representerad 
i gudavärlden. Detta på grund av det manssamhället som rådde under tiden Gamla 
Testamentet skrevs. Författarna tar också upp att Gud skapade både mannen och 
kvinnan som sin egen avbild. Kvinnor som följde Jesus, kvinnorna i Jesus liv, Maria 
med mera nämns i kapitlet. Under rubriken, kvinnan i kyrkan idag, kan man läsa om hur 
kvinnor kämpar för att få en jämlik roll med männen. Inom vissa kyrkor tillåts kvinnor 
att bli präster. Detta gäller dock inte alla inriktningar inom kristendomen. Idag finns 
fortfarande ett stort motstånd till kvinnors rätt att bli präster. Detta avsnitt illustreras av 
en stor bild på Jesus mor Maria och det står att hon kallas för Guds moder och är 
Himmelens drottning.  
 
Sist ut i ordningen kommer islam som presenteras på sidorna 81 till 94. Under rubriken 
muslimernas tro får vi läsa om att Allah är en och att Muhammed blev influerad av 
kristen och judisk tro. Monoteismen är starkt betonad och Allah får en stor del i kapitlet.  
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Vi kan återigen se att den tradition eller högtid som nämns är fastan, ramadan. Där 
förklarar författarna vad som gäller under högtiden. Högtiden går att hitta under de fem 
pelarna som muslimer följer.  
 
Kvinnans ställning i islam tar upp cirka tre sidor i kapitlet, inklusive två bilder. Den ena 
bilden föreställer en kvinna med ansiktet svept i en slöja där endast ett öga blir synligt. 
Den andra bilden visat Megawati Sukarnoputr, bildtexten förklarar att hon är president i 
Indonesien och en förebild för att kvinnor inom islam kan göra karriär. Författarna 
skriver att västvärlden ofta har en syn att den muslimska kvinnan lever i förtryck, det 
påpekas ofta att männen har fyra fruar, krav att bära slöja och att hon inte kan ta ut 
skilsmässa. Läroboken har sett på muslimska kvinnor utifrån fem perspektiv, månggifte, 
skilsmässa, slöja, omskärelse och ideal och verklighet. I dessa underrubriker kan vi läsa 
om kvinnans situation. Under ideal och verklighet kan vi läsa hur författarna drar en 
parallell till kvinnan och kristendomen. De skriver att skillnaden mellan kvinnorna 
kanske inte är så pass stor som kristna vill framställa det.  
 
Världsreligionerna presenteras på ytterligare ett ställe i boken. Under kapitlet om etik 
och moral nämns världsreligionerna som exempel på hur de ser på moraliska frågor och 
dilemman. Det som författarna tar upp där och som passar in i min undersökning är när 
de diskuterar skilsmässan inom världsreligionerna. Hinduismen, buddhismen och 
kristendomen nämner inget speciellt om kvinnans betydelse i en skilsmässa, men det 
gör avsnitten om judendom och islam. Där beskrivs det att det är svårare för en kvinna 
om de skulle vilja skilja sig med sin man.   

7.2.3	Gleerups	–	Relief	Religionskunskap	A	plus	
Läroboken är skriven av Nils-Åke Tidman, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson och 
Magnus Hermansson och innehåller 192 sidor. Av dessa 192 sidor presenteras 
världsreligionerna på 136 sidor. Världsreligionerna redovisas i följande ordning, 
judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.   
 
Författarna introducerar judendomen, mellan sidorna 30 till 55, i början av kapitlet finns 
en liten ruta med information. Där står de religiösa högtiderna uppradade, yom kippor, 
chanukka, purim, påsk, veckofesten, lövhyddodagen. De nämner även icke-religiösa 
högtider såsom Israels självständighetsdag, jerusalemsdagen och förintelsens dag. Dessa 
högtider och traditioner beskrivs senare mer ingående i kapitlet. De beskriver också 
gudstjänsten, sabbaten, omskärelsen, chanukka, bar mitzva, bat mitzva, bröllop, 
begravning.   
 
Trosuppfattningen och deras bild av Gud går att se genomgående i kapitlet. Under 
rubriken Gud och människa beskriver författarna monoteismen och judarnas relation 
med Gud. I kapitlet finns också de tio budorden. Moses och Abraham har en stor 
betydelse i kapitlet. Man kan läsa om kvinnan på ett ställe. Detta syns när författarna 
förklarar hur en flicka blir religiöst myndig genom sin bat mitzva. 
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På sidorna 56 till och med 95 kan man läsa om kristendomen. I kapitlets 
informationsruta listar de upp följande traditioner, advent, jul, fastan, påsk, Kristi 
himmelsfärd, pingstdagen, heliga trefaldighet, alla helgons dag och domsöndagen. De 
traditioner och högtider som författarna går djupare in på är gudstjänsten, dopet, 
nattvarden, konfirmationen, bröllopet, begravningen, den kristna julen (advent), 
påsktiden (alla dagar under påsken), fastan, Kristi himmelsfärd, pingst, allhelgonadagen 
och hur den högtiden numera kopplas till halloween. Alla traditioner får en stor del och 
det syns, sidantalet för traditioner är sex sidor. Det finns också en bild som illustrerar 
kyrkoåret och alla dess högtider i en cirkel för att se i vilken ordning högtiderna infaller.  
 
”Uppfattningen om vem Jesus är, är grunden för den kristna tron” (Tidman, Arvidsson, 
Axelsson & Hermansson 2008:82) skriver författarna och startar avsnittet med den 
kristna trosuppfattningen. Gud tar stor plats i kapitlet och Bibeln citeras flera gånger 
och stärker på så sätt trosuppfattningen.  
 
Kristendomen behandlar kvinnans roll bristfälligt. Det går endast att hitta några rader 
om där författarna beskriver ett klosterliv för munkar samt nunnor. Det finns att hitta 
några rader om hur Svenska kyrkan har varit konfliktfylld den senare delen av 1900-
talet. Denna konflikt grundar sig i frågan om kvinnliga präster.  
 
Efter kristendomen kommer islam på sidorna 96 till 125. Kapitlet börjar med att ta upp 
trosbekännelsen och vilken roll Allah har samt att monoteismen är kraftigt utvecklad. 
Det finns också en rubrik vid namn gudsbild där man kan läsa ur Koranen och hur Gud 
inte får avbildas.  
 
De högtider som nämns i en kortfattad informationsruta är ramadan, fastebrytande fest, 
nyårsdagen, Muhammeds födelsedag och vallfärdsfesten. Ramadan får ett eget avsnitt 
där författarna går in i vad högtiden betyder och hur den firas. Mer information om de 
övriga traditionerna som nämndes finns inte att hitta. Det finns ytterligare ett avsnitt om 
högtider där författarna börjar med att skriva att de flesta muslimska högtiderna är 
anknutna till Muhammed och hans liv. Bröllopet och begravningen är de traditioner som 
beskrivs.  
 
I kapitlet finns det gott om information gällande kvinnans betydelse i islam. Ett avsnitt 
tar upp kvinnlig könsstympning där författarna förklarar att det främst förekommer i 
Östafrika och att de som försvarar den kvinnliga könsstympningen påstår att det är en 
förutsättning för att en kvinna ska försäkra sig om en familj. Det finns ett avsnitt om 
hedersmord där det förklaras hur detta drabbar övervägande kvinnor när de blir 
anklagade att ha haft ett förbjudet förhållande. En rubrik som heter familjens heder tar 
upp hur det att leva som kvinna och familjeheder. Författarna poängterar att detta är 
kulturellt och inte religiöst betingat. På två sidor i kapitlet redogörs det gällande 
mannen, kvinnan och familjen. Kvinnan ansvarar för hemmet och barnen. Kvinnans 
situation förändras i många länder då kvinnor i högre grad arbetar utanför hemmet. 
Kvinnans ställning är väldigt olika beroende på land. Män och kvinnor lever åtskilda till 
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stor del. Regler kring skilsmässa och arv tas också upp. Debatten kring slöjan är 
ytterligare ett ställe där kvinnan diskuteras.   
 
Hinduismen börjar på sida 126 och avslutas på 145. De högtider som nämns i liknande 
ruta som i de andra kapitlen är holi (vårfest för Krishna) och nyår (divali). Holi 
förklaras närmre med några rader och de skriver också att varje by har sina lokala 
högtider men att holi firar hela Indien. Begravning är också en högtid som beskrivs 
djupare.  
 
Under rubriken gudsbilden finns en text ur Bhagavadgita om gudsdyrkan och att 
hinduismen har många gudar. Brahma nämns i avsnittet. De vanligaste gudarna tas upp 
och Vishnu, Shiva och som tidigare nämnt Brahma, nämns i kapitlet.   
 
Under rubriken man och kvinna nämns kvinnans framställning. Kvinnor i det lägsta 
kastet är de kvinnor som rankas lägst i kastsystemet. Indien har haft en kvinnlig 
premiärminister men ute i byarna är det mannen som står över kvinnan. Ett till stycke 
där kvinnan nämns är när författarna tar upp gudinnor.  
 
Buddhismen presenteras på sidorna 148 till 167. Författarna börjar med att ställa frågan 
”varför avbildas Buddha så ofta med ett leende?” (Tidman, Arvidsson, Axelsson & 
Hermansson 2008:148). Resten av kapitlet tas Buddha upp flertalet gånger. Författarna 
går igenom legenden om Buddha utförligt. I ett avsnitt som heter religion utan Gud 
skriver författarna att i den ursprungliga buddhismen hade gudarna en underordnad roll.  
 
De traditioner som räknas upp är Vesak, det flytande ljusets högtid och vattenfestivalen. 
Men högtiderna förklaras inte närmre än så. Hur buddhister hanterar en begravning tas 
upp av författarna. Det enda som nämns och syns om kvinnan är en bild på en kvinna 
som ber framför en Buddhastaty.  
 
I denna lärobok finns några sidor som tillhör kapitlet om världsreligionerna där de blir 
jämförda med varandra inom vissa ämnen som gudsbilden och vallfärden. Den 
jämförelse som är relevant för denna uppsats är jämförelsen kring gudsbilden. Där får 
eleven se på ett överskådligt sätt hur varje religion ställer sig till gudsbilden. 
 
7.3 Sammanfattning av läroböckerna från religionskunskap A 
Nedan följer en tabell av varje lärobok från religionskunskap A för att översiktligt visa 
vilka böcker som tar upp de tre områdena som undersöks i denna uppsats. Det nummer i 
rutan representerar hur mycket information det finns att hitta om varje ämne. 1 = ingen 
information. 2. = begränsat med information. 3 = mycket information. Först ut är 
Religion 2000 av Birgitta Thulin och Sten Elm (Interskol).  
 

 Kvinnans roll Traditioner Trosuppfattning 
Hinduismen 1 1 3 
Buddhismen 2 1 3 
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Judendomen 2 2 3 
Kristendomen 3 2 3 
Islam 3 2 3 

 
Följande tabell är en sammanfattning för Religionskunskap för gymnasiet kurs A av 
Lars-Göran Alm (Natur & Kultur).  
 

 Kvinnans roll Traditioner Trosuppfattning 
Hinduismen 1 2 3 
Buddhismen 2 1 3 
Judendomen 2 2 3 
Kristendomen 3 3 3 
Islam 3 2 3 

 
Denna tabell är en sammanfattning för Relief Religionskunskap A plus av Nils-Åke 
Tidman, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson och Magnus Hermansson (Gleerups).  
 

 Kvinnans roll Traditioner Trosuppfattning 
Hinduismen 1 2 3 
Buddhismen 2 1 3 
Judendomen 2 2 3 
Kristendomen 3 3 3 
Islam 3 2 3 

 
7.4 Kunskapskrav för religionskunskap 1 
Religionskunskap 1 är den nuvarande kursen i gymnasieskolan och är utformad enligt 
läroplanen Gy11. Kursen är på 50 poäng och Skolverket skriver detta när de förklarar 
ämnets syfte: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har 
särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger grund för 
svenska samhället” (Skolverket 2011). 
 
Under rubriken som tar upp vad eleverna ska utveckla skriver Skolverket följande: 
”Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 
religioner och livsåskådningar” (Skolverket 2011). 
 
Under det centrala innehållet som kursen ska behandla står det: ”Kristendomen, de 
övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar 
sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden” (Skolverket 
2011). 
 
I kunskapskravet för betyget E (ett godkänt betyg) vill Skolverket se att:  
 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera 
världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt 
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redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i 
Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla 
samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och 
livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen 
utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven 
översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan 
världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och 
underbygga sina resonemangs med enkla argument.   
 
 (Skolverket 2011) 

 
I den gällande läroplanen är de perspektiv som har valts ut för att studeras extra, är inte 
lika synliga som i den äldre läroplanen. Trosuppfattningen är en del för att eleven ska 
bli godkänd. Man kan också tolka det som att kvinnans roll har betydelse när Skolverket 
skriver att eleven ska redogöra för världsreligionernas människosyn. 
Världsreligionernas traditioner nämns inte specifikt som krav, som det gjorde i den förra 
läroplanen. Dock kan vi se att kristendomens tradition har en tydligare plats i läroplanen 
medan de övriga världsreligionernas traditioner inte får plats. Det skulle kunna tolkas 
som att traditionerna inom världsreligionerna är viktiga för att Skolverket skriver att 
eleven ska kunna redogöra för världsreligionernas kännetecken, men ordet traditioner 
nämns inte på samma sätt som i förra läroplanen.  
 
För att uppnå betyget C vill Skolverket att:  
 

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna 
och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras 
kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i 
omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar 
välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i 
relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och 
skillnader mellan världsreligionernas människosyn och 
gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med 
välgrundade argument. 

 
(Skolverket 2011) 

 
Om eleven ska nå högsta betyget i kursen, A, kräver Skolverket att:  
 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera 
världsreligionerna och några livsåskådningar sam utförligt och 
nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i 
samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklara eleven 
komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade 
slutsatser om världsreligionerna och livsåskådningar i relation till 
individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och 
perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för 
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likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och 
gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med 
välgrundade och nyanserade argument. 
 

(Skolverket 2011) 
7.5 Läroböckerna för religionskunskap 1 

7.5.1	Interskol	–	Religion	1		
Religion 1 är skriven av samma författare som Religion 2000, Birgitta Thulin och Sten 
Elm. Läroboken består av 168 sidor och världsreligionerna sträcker sig från sida fyra till 
104. ”Religion 1 är anpassad till gymnasieskolans kursplan GY 2011 för 
Religionskunskap 1, 50 p” (Thulin & Elm 2013:1). Världsreligionerna presenteras i 
följande ordning, hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam.  
 
Hinduismen beskrivs mellan sida fyra och 23. Författarna skriver om kvinnan på några 
ställen i kapitlet om hinduismen. Bland annat när författarna förklarar sikhismen. Där 
står det att ”kvinnorna fick bära namnet Kaur (prinsessa) och är jämlika männen” 
(Thulin & Elm 2013:7). Det finns också en bild på Indira Gandhi, en viktig kvinna inom 
den indiska politiken som mördades av extremister. Författarna har i kapitlet valt att 
visa ett exempel på en kvinnas annons där hon söker en man och ett äktenskap. Hon 
skriver om sig själv, sitt utseende, sina intressen och vilka förväntningar hon har på sin 
framtida man. Författarna diskuterar synen på sexualitet och betonar att framförallt 
flickor inte får ha sex före äktenskapet.  
 
Hinduismens gudavärld är tydligt förklarad. Författarna tar upp Brahma, Vishnu och 
Shiva som de tre viktigaste gudarna bland oändlig variation av gudar. Bilder på dessa 
gudar finns också till texten. Den hinduiska trosuppfattningen beskrivs utifrån fyra 
perspektiv, själavandringen, karma, Brahman och vägen till frälsning. Det finns också 
en text ur Bhagavadgita.  
 
De traditioner och högtider som tas upp är bröllopet och till det avsnittet finns en 
illustration av en man och en kvinna som ett bröllopsfotografi. Här berättas också att 
familjer gärna vill ha pojkar istället för flickor. Begravningen och dess traditioner kan 
man läsa om i kapitlet. Andra högtider som de tar upp och beskriver djupgående är 
navaratri och diwali. De skriver också att många högtider inom hinduismen är kopplade 
till gudarna, exempelvis Krishna och Shiva.  
 
Buddhismen börjar på sidan 24 och avslutas på sidan 42. Här tar författarna upp 
legenden om Buddha och det finns flera bilder på Buddha. Vid en bild jämförs Buddha 
med Jesus. I kapitlet skriver författarna att det inte var väsentligt för Buddha med gudar 
och detta var svårt för folk att acceptera.  
 
I buddhismen får kvinnan ett eget avsnitt. Där står det att Buddha, mot sin vilja, tillät att 
kvinnor blev nunnor. I de heliga texterna står det skrivet att munkarna har 
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bestämmelserätt över nunnorna och detta speglar dåtidens samhällsbild. Nunnor 
beskrivs ytterligare i några rader om vilka regler de lever efter. Inom zenbuddhismen är 
det mer jämlikt mellan nunnor och munkar jämfört med den traditionella buddhismen 
där nunnorna är underordnade.  
 
Flera högtider och traditioner beskrivs i läroboken exempelvis som bröllop och 
begravning. Under rubriken begravning behandlas att buddhismen tror på återfödelse. 
När det gäller högtider beskriver de närmre kring upplysning, nyår och firandet kring 
Buddhas födelse.  
 
Judendomen, kristendomen och islam presenteras samtidigt på några sidor. Men sedan 
går författarna in djupare i varje religion. De börjar med judendomen på sida 43 och 
avslutas på sida 61. De tar upp Gud som den enda guden och skaparen. Det finns 
mycket information om Gud och den judiska trosuppfattningen. Det finns också en del 
utdrag ur Moseboken.  
 
Under rubriken man och kvinna står det att judendomen är en mansstyrd religion. 
Mannen har flera religiösa uppgifter medan kvinnans uppgift är att vara fru och mor. 
Judendomen säger sig vara jämlik mellan könen trots detta. Det finns också en bild på 
en ung flicka som studerar till sin bat mitzva. Till bilden finns en text som förklarar var 
meningen är med bat mitzva.  
 
Traditioner och högtider tar en stor plats i kapitlet och det finns mycket information om 
detta. De traditioner och högtider som beskrivs är bat mitzva, bar mitzva, begravning, 
sabbaten, påsken, judiska nyåret, pingst, lövhyddodagen, yom kippur, chanuka och 
Israels självständighetsdag.  
 
Efter judendomen kommer kristendomen på sidorna 62 till 87. I kapitlet får Gud en stor 
plats. Författarna förklarar Gud som Fadern, Sonen och Anden. Vi kan se den 
apostoliska trosbekännelsen i avsnittet också. Jesus finns också med genomgående i 
kapitlet.  
 
Kvinnan får också en stor del av kapitlet. Det finns ett helt avsnitt om Eva och Adam 
där författarna förklarar att Gud skapade människan som sin avbild. I kapitlet finns ett 
avsnitt om Moder Theresa som förklarar allt gott hon bidrog med. Heliga män och 
heliga kvinnor, är rubriken på ett avsnitt som behandlar heliga kvinnor. Författarna 
skriver om Heliga Birgitta och Jungfru Maria. Jungfru Maria får ytterligare ett avsnitt 
med en bild samt bönen Ave Maria.  
 
Traditioner och högtider inom kristendomen finns det gott om i kapitlet. Författarna tar 
upp dopet, konfirmationen, nattvarden, bröllopet, begravningen, påsken, Kristi 
himmelsfärdsdag, pingstdagen och juldagen.  
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Sist ut i läroboken, på sidorna 88 till 104, är islam. Kvinnan syns i kapitlet, bland annat 
genom att författarna tar upp Fatima och Fatimas hand som en skyddssymbol. Det finns 
också en bild på en samling kvinnor som läser Koranen. Slöjan får ett eget avsnitt där 
författarna skriver att kvinnan bör bära slöja enligt både Koranen och enligt traditionen. 
Ytterligare ett avsnitt tar upp kvinnan där författarna förklarar att kvinnans roll är att se 
till att hemmet fungerar. Det står också att månggifte är tillåtet i vissa länder men det 
används sällan. Kvinnan har inte heller samma religiösa krav på sig eftersom hennes 
psyke anses vara svagare än mannens psyke. Koranen säger att kvinnan och mannen är 
jämställda och bör ha samma rättigheter. Under rubriken äktenskap redogör författarna 
skillnaden mellan en kvinnas skilsmässa och en mans skilsmässa. Även under 
omskärelse tas den kvinnliga könsstympningen upp, de skriver dock att det är förbjudet 
i Sverige och det förekommer främst i Östafrika, men många är ändå motståndare till 
könsstympningen.  
 
Ramadan beskrivs under de fem pelarna. I övrigt nämns begravningen, Id al-fitr samt Id 
al-adha. Författarna förklarar också att det muslimska kalenderåret ser lite annorlunda ut 
jämfört med andra kalenderår.  
 
Trosuppfattningen inom islam visar sig genom att författarna förklarar Gud, Allah och 
Muhammed. De skriver att Allah varken kan beskrivas med ord eller med en avbild. 
Allah är större än allt. Historien om Muhammed finns också att läsa om. Det finns även 
en text ur Koranen.   

7.5.2	Natur	&	kultur	–	Religion	1	för	gymnasiet	kurs	1	
Religion 1 för gymnasiet kurs 1 är en lärobok på 190 sidor skriven av Lars-Göran Alm. 
Av dessa sidor tar världsreligionerna plats på 72 sidor. Världsreligionerna presenteras i 
följande ordning - hinduismen, buddhismen, judendom, kristendom och islam. Jag 
redogör för dem i samma ordning som boken.  
 
Alm skriver om hinduismen på 12 sidor, från 23 till 34. Författaren tar upp polyteismen, 
monoteismen och panteismen och förklarar hur hinduismen visar sig i alla tre olika 
former av trosuppfattning. Författaren skriver att hinduismen har många gudar och 
gudinnor men väljer att gå närmare in på Vishnu, Shiva och Durga. Detta är också det 
enda vi kan se om kvinnor i kapitlet, alltså när författaren tar upp gudinnor under 
trosuppfattningen och gudsbilden.  
 
De traditioner som nämns i kapitlet är bönen och författaren skriver också ett avsnitt om 
hur dyrkan av de stora gudarna går till. Han skriver att detta inte liknar de gudstjänster 
som vi kan se inom de abrahamtiska religionerna. Riter får också en del i kapitlet och 
författaren går igenom hur det går till när man föds och dör.  
 
Buddhismen presenteras mellan sidorna 35 till 45. Här börjar kapitlet med att beskriva 
legenden om Buddha och det finns också en bild bredvid med Buddha. Buddhas fyra 
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ädla sanningar finns med i kapitlet. Det står också att hinduismen har ett rikt urval på 
gudar. Buddha finns med genomgående i kapitlet. 
 
Kvinnan inom buddhismen visar sig på en bild där vi kan se en nunna som mediterar. 
Under rubriken munkar kan vi läsa om nunnor på fyra rader. Det står att nunnor hade 
större betydelse förr, att det finns nunnor inom buddhismen och att nunnor lever till stor 
del som munkar. Traditioner nämns inte alls i detta kapitel. 
 
Judendomen, kristendomen och islam presenteras tillsammans på några sidor innan de 
presenteras enskilt. Sidorna handlar mycket om Gud och grunden i religionerna samt 
Gamla testamentet. Efter detta kommer judendomen som börjar på sida 52 och avslutas 
på sida 62. Författaren går in på att judarna har en speciell relation till Gud. Författarna 
tar upp att judarna är guds särskilda folk. De tio budorden, Abraham och Moses får 
också ta plats i kapitlet.  
 
Kvinnorna inom judendomen nämns endast på ett ställe där författaren tar upp 
inriktningen ortodoxi inom judendomen. Där står det att kvinnor placeras på en enskild 
läktare under gudstjänsterna. Inom reformjudendomen står det däremot att kvinnor och 
män får sitta tillsammans under gudstjänsterna. Det finns en bild i kapitlet som 
föreställer ett judiskt bröllopspar. En man och en kvinna står tillsammans under en 
baldakin för att visa Gud sin samhörighet. Andra traditioner och högtider som nämns är 
sabbaten.  
 
Efter judendomen kommer kristendomen på sidorna 63 till 80. Kapitlet börjar med att ta 
upp nattvarden. Andra traditioner och högtider som nämns är dopet och prästvigningen.  
 
Gud och Jesus får stor del i kapitlet och den kristna tron får ett eget avsnitt. Där tar 
författaren upp trosbekännelsen, treenigheten med mera. Det finns också ett avsnitt om 
tron och vad människor måste göra för att försonas med Gud.  
 
Kvinnan inom kristendomen får ett eget avsnitt med underrubriker såsom kvinnan i 
Bibeln och kvinnan i kyrkan idag. Under dessa underrubriker tar författaren upp att 
kvinnan inte har samma anknytning till den gudomliga världen som i exempelvis 
hinduismen. Gud nämns som pronomenet han. Det står också att Jesus hade många 
kvinnliga anhängare och uppmärksammade deras livssituation. Maria tas också upp i 
kapitlet. Det står också under rubriken kvinnor i kyrkan idag att de inte accepterar att 
vara icke jämställda. Kvinnor vill kunna delta i kyrkan på samma villkor som mannen. 
Kvinnor har stött på motstånd för detta. Svenska kyrkan har tillåtit kvinnliga präster i 
fyrtio år men ändå vägrar vissa att arbeta med kvinnor, skriver Alm. Inom romersk-
katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna är reglerna mer strikta angående kvinnliga 
präster.  
 
Presentationen av islam börjar på sida 81 och avslutas på sida 95. Kapitlet börjar med 
en historia om hur Muhammed valts till Guds profet och att budskapet är att det finns 
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bara en Gud, Allah. Det finns också ett avsnitt som tar upp muslimernas tro som går ut 
på att Allah är en. Den islamska trosbekännelsen kan vi också läsa i kapitlet. Traditioner 
och högtider syns när författaren tar upp ramadan under de fem pelarna.  
 
Under rubriken kvinnans ställning tas kvinnans betydelse upp. Avsnittet börjar med två 
frågor: ”är islam en utpräglad mansreligion? Är männens dominans större än i andra 
religioner?” (Alm 2015:88). Vissa hävdar det, enligt författaren, som pekar på dem som 
brukar använda argumentet att en man får ha fyra fruar, samt regler kring skilsmässor. 
Kvinnan diskuteras i kapitlet utifrån olika perspektiv, månggifte, skilsmässa, slöja, 
omskärelse samt ideal och verklighet. Avsnittet avslutas med orden ”i grunden är det 
kanske inte så stor skillnad mellan kvinnans situation i islam och kristendom som 
många kristna gärna vill tro” (Alm 2015:91).  
 

7.5.3	Gleerups	–	Relief	Livsvägar.	Religionskunskap	för	kurs	1	
Relief livsvägar är skriven av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin. Boken består av 
240 sidor och världsreligionerna finns representerade på 165 sidor. I bokens förord står 
det:  
 

Vi har försökt att presentera de stora världsreligionerna på ett tydligt 
och kortfattat sätt. Många av exemplen, resonemangen och bilderna 
visar religionerna i Sverige idag. Vi har i det längsta försökt att 
undvika att göra religionerna främmande, exotiska och avlägsna. 
Istället visar vi upp dem så nära läsarens vardag som möjligt. 
 

Tidman & Wallin 2012 
 
Världsreligionerna presenteras i följande ordning – judendom, kristendom, islam, 
hinduism och buddhism. Judendomen får ta plats på 23 sidor i boken och kapitlet 
börjar med att förklara judarnas relation till Gud samt att det bara finns en Gud. 
Författarna går också in på Abrahams betydelse och relationen med Gud. Judarnas 
trosuppfattning och de tio budorden finns också med i kapitlet.  
 
I denna bok har författarna valt att ha intervjuer med människor som utövar religionen. 
Amnon Tsubarah berättar i intervjun att vissa har svårt att ta i hand och se kvinnor i 
ögonen. Amnon berättar också om sabbaten samt sin relation till Gud. Ingen kvinna 
har intervjuats för kapitlet om judendomen. I avsnittet om omskärelse nämns kvinnan 
inom judendomen. De skriver att kvinnlig omskärelse inte förekommer på samma sätt 
som för män samt att en ritual har börjat framträda då nyfödda flickor får sitt namn 
genom en ceremoni. De förklarar också att bat mitzva är när en flicka blir religiöst 
myndig.  
 
Traditionerna som författarna nämner kortfattat i början av kapitlet är påsk, 
lövhyddohögtiden och chanuka. Högtiderna förklaras på ett fåtal rader. Längre fram i 
kapitlet väljer författarna att gå djupare in på högtiderna. Sabbaten beskrivs noga hur 
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och varför man firar högtiden. Påsken får också ett djupare avsnitt. Författarna berättar 
om det judiska året och nyår (rosh hashana) och yom kippur. Omskärelsen, bar mitzva, 
bat mitzva, bröllopet och begravningen får ta del i kapitlet. Författarna lägger stor vikt 
kring traditioner och högtider inom kapitlet om judendomen.  
 
I början av avsnittet om kristendomen, som stäcker sig över 39 sidor, skriver 
författarna att Gud visar sig på tre sätt. Författarna tar upp Fadern, Sonen och den 
helige Ande. Författarna tar upp trosuppfattningen och gudsbilden i kapitlet. De 
förklarar monoteismen och går in på djupet hur Gud visar sig genom Fadern, Sonen 
och den helige Anden. Jesus nämns också genomgående i kapitlet.  
 
I början av kapitlet tar författarna upp viktiga högtider och nämner påsken och julen. I 
kapitlet finns intervjuer med flera kristna där Stefan Johansson är en av dem. Han 
beskriver en del om nattvarden i sin intervju. Under årets högtider tar författarna upp 
julen och påsken. De nämner också kort att söndagen är vilodagen för kristna. Under 
livets högtider tar de upp dopet, både barndop och vuxendop, konfirmationen, 
nattvarden, bikten, bröllopet och begravningen. Det finns gott om information om 
traditioner och högtider i boken. De förklarar vad sakrament står för och nämner att 
katoliker och ortodoxa kristna har sju stycken: nattvard, bikt, äktenskap, prästvigning, 
dop, konfirmation och de sjukas smörjelse. Medan protestanter räknar två sakrament: 
dop och nattvard. Sammanlagt finns detta beskrivet på nio sidor i kapitlet.  
 
Det finns en bild på Maria tillsammans med Josef och Jesus. Under bilden förklarar 
författarna jungfru Maria och jungfrufödseln och de skriver att jungfru Maria är en 
förebild för många inom kristendomen. Kvinnan får också synas i intervjun som gjorts 
för kapitlet om kristendomen. En kvinna har intervjuats för läroboken. Mer om 
kvinnor inom kristendomen finns inte med att läsa om i denna bok. Långt bak i boken 
under ett annat kapitel kan vi läsa om synen på kvinnliga präster inom Svenska 
kyrkan.  
 
Islam presenteras på 35 sidor i läroboken. Även i detta avsnitt börjar författarna med 
att förklara muslimers förhållande till Gud. Allah är en och är större än allt annat. På 
nästa sida skriver författarna en del tankar om Gud utifrån islam. De upprepar att Gud 
är en och större än människan. Författarna skriver om historien om Abraham och Gud. 
Trosbekännelsen finns också med i kapitlet.  
 
I början av kapitlet skriver de också om viktiga högtider och de nämner ramadan, Id-
al-Adha (offerfesten) och Id-al-Fitr (fastebrytandets fest). De beskriver högtiderna 
kortfattat. Senare i kapitlet får vi veta mer om högtiderna. Under de fem pelarna finns 
det mer information om ramadan, de skriver om hur man firar högtiden. De skriver 
också om omskärelse för pojkar och flickor. Bröllopet och begravning beskrivs också.   
 
Kvinnan inom islam syns på flera ställen i kapitlet. Det finns en bild på en ung 
muslimsk kvinna som jobbar på nöjesparken Liseberg där det numera finns 
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arbetskläder i form av en hidjab som kvinnor kan bära om de önskar. När de förklarar 
regler kring moskén skriver de att kvinnor och män är skilda i moskén med 
förklaringen att de ska vara koncentrerade på bönen istället för att vara fokuserade på 
varandra. Kvinnan får också ta plats i intervjuerna som författarna har valt att göra. 
Det är två muslimska kvinnor som intervjuats. Vi kan också se att författarna tar upp 
kvinnlig omskärelse men förklarar att detta är en gammal sed och att islam får ta 
mycket att de negativa åsikterna fastän det inte finns något krav i Koranen på detta 
samt att det förekommer som en sed inom kristendomen också.  
 
Inom äktenskapet står det att en man får ha fyra fruar men att detta är väldigt ovanligt 
idag. Det finns också ett helt avsnitt om könsroller och jämställdhet inom Koranen. De 
skriver bland annat att islam felaktigt setts som en kvinnoförtryckande religion på 
grund av hennes klädsel. De tar upp slöjan och kvinnans betydelse. Författarna skriver 
”precis som i alla religioner finns det många olika tolkningar och levnadssätt. En del 
lever efter många religiösa regler. Andra följer bara en del av reglerna” (Tidman & 
Wallin 2012:113). De poängterar att kvinnor och män är jämställda men har olika 
uppgifter.  
 
Efter islam presenteras hinduismen på 35 sidor och författarna börjar med att beskriva 
kort om mångfalden av gudar och även trosuppfattningar inom hinduismen. Under 
tankar om Gud skriver författarna att det finns många gudar och tar upp världens själ 
Braman. Fortsatt skriver de att människan är en del av Gud. Gudar som de beskriver 
närmare är Shiva, Vishnu, Kali och Ganesha. Författarna har skrivit rikligt med 
information om hinduismens trosuppfattning och gudsbild.  
 
Under viktiga högtider tar de upp holi som är en vårfest. De nämner också att kön och 
klass inte har betydelse under denna högtid. Längre fram i kapitlet går de djupare in på 
högtider och vad de betyder. De skriver att varje by har sin egen kalender med egna 
högtider. Men de högtider de tar upp allmänt är återigen holi och divali (ljusfesten). 
Namngivning till barn, bröllop och begravning är traditioner som de också förklarar 
närmare.  
 
Kvinnan kan vi bland annat se på en bild där hon står vi floden Ganges. En till bild 
finns på en kvinna där hon kastar rött färgpulver under högtiden holi. Det står också att 
speciellt kvinnor väljer att hålla sig till vissa regler under denna högtid, exempelvis 
fasta. Den intervju som har gjorts till detta kapitel är med en kvinna. Under bröllopet 
står det också att kvinnans familj står för kostnaderna. Efter detta avsnitt finns ett 
avsnitt med rubriken miljoner flickor aborterade. Där tar författarna upp att om en 
familj får en flicka blir det mer kostnader för familjen då de måste betala både bröllop 
och hemgift till brudgummen. Detta påverkar på så sätt att många väljer att ta bort 
foster som är flickor med hjälp av fosterdiagnostik.  
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Efter hinduismen väljer författarna att skriva om sikhismen på tio sidor. Jag har dock 
valt att fokusera på de övriga fem stora världsreligionerna och kommer inte räkna 
sikhismen som en världsreligion i denna uppsats.  
 
Sist ut i läroboken är buddhismen och religionen presenteras på sammanlagt 29 sidor. 
Lika som i alla andra kapitlet börjar författarna med att skriva kort om 
trosuppfattningen inom buddhismen. Buddha sa att det inte behövs gudar för att 
människan ska uppnå det högsta målet, Nirvana. Men för många buddhister innebär 
Buddha en gudsbild. Vidare skriver författarna om trosuppfattningen inom 
buddhismen och ställer den i jämförelse med hinduismen ofta.  
 
I början av kapitlet tar de kortfattat upp högtiden vesak. Under rubriken årets högtider 
tar de återigen upp vesak och de förklarar kalenderåret för buddhister. Under livets 
högtider tar de upp barns födelse, bröllopet och begravningen.  
 
Båda intervjuerna i kapitlet är med kvinnor. Det finns också en bild på tibetanska 
nunnor. De lägger stor vikt på munkar i kapitlet med skriver att det finns också nunnor 
men de har svårare att bli vigda in till klosterlivet jämfört med män.  
 
I slutet av läroboken finns ytterligare information om vad som undersöks i denna 
uppsats. Det är under kapitlet barn blir vuxen som författarna skriver att religioner är 
fyllda av festligheter, högtider och riter. Många religioner har traditioner kring att barn 
ska bli vuxna genom olika riter. De tar upp att kristendomen har konfirmationen som 
ett bevis på man blir religiös myndig. De tar också återigen upp att dopet inom 
kristendomen gör att du blir medlem i kyrkan och kristendomen. De tar också upp 
judiska traditionerna bat mitzva och bar mitzva som visar att judiska barn blir religiöst 
myndiga. Inom islam är det också inriktat på att pojkar och flickor ska kunna läsa 
deras heliga skrift, Koranen. Inom hinduismen förekommer en liknande ingivningsrit 
för pojkar. Inget nämns om flickor inom hinduismen samt att buddhismen inte heller 
nämns i detta avsnitt.  
 
7.6 Sammanfattning av läroböckerna från religionskunskap 1 
Nedan följer en tabell av varje lärobok från religionskunskap 1 för att visa översiktligt 
vilka böcker som tar upp de tre områdena som undersöks i denna uppsats. Det nummer i 
rutan representerar hur mycket information det finns att hitta om varje ämne. 1 = ingen 
information. 2. = begränsat med information. 3 = mycket information. Första 
sammanfattningen är från Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm (Interskol). 
 

 Kvinnans roll Traditioner Trosuppfattning 
Hinduismen 2 2 3 
Buddhismen 3 2 3 
Judendomen 2 3 3 
Kristendomen 3 3 3 
Islam 3 2 3 
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Nästa sammanfattning kommer ifrån Religionskunskap för gymnasiet kurs 1 av Lars-
Göran Alm (Natur & Kultur).  
 

 Kvinnans roll Traditioner Trosuppfattning 
Hinduismen 1 2 3 
Buddhismen 2 1 3 
Judendomen 2 2 3 
Kristendomen 3 3 3 
Islam 3 2 3 

 
Sista tabellen sammanfattar Relief Livsvägar. Religionskunskap för kurs 1 av Nils-Åke 
Tidman och Kerstin Wallin (Gleerups).  
 

 Kvinnans roll Traditioner Trosuppfattning 
Hinduismen 2 2 3 
Buddhismen 2 2 3 
Judendomen 2 3 3 
Kristendomen 3 3 3 
Islam 3 3 3 

 
8. Analys 
Perspektiven som uppsatsen studerar är, kvinnan, traditioner och 
trosuppfattning/gudsbilden, och de har en speciell plats i läroplanerna. Man kan tolka 
det som om de har en extra stor roll inom världsreligionernas presentation. Skolverket 
har, genom läroplanen, visat att vissa perspektiv eller faktorer får ta större plats i 
religionskunskap. En risk finns att belysa i att man tolkar orden olika jämfört med 
Skolverket, analysen kommer i sin tur påverkas av min tolkning av Skolverkets 
formuleringar och ordval samt hur jag väljer att tolka informationen som finns att finna 
i respektive lärobok. 
 
Skolverket betonar också att kristendomen har en specifik plats på grund av att den 
ligger som värdegrund till det svenska samhället. Frågan är om läroböckerna uppfyller 
det som läroplanen fastställer och dessutom om man kan se skillnader i läroplanerna och 
hur det har påverkat läroböckerna. Oates belyser i sin studie att lärare anser att det är 
väldigt viktigt att läroböcker stämmer överens med läroplanen. Trots Oates resultat 
visar denna studies resultat att det är stor skillnad på vad läroboksförfattarna väljer att 
presentera om världsreligionerna, vilket resulterar att det läroböckerna inte är helt 
förankrade i respektive läroplan. 
 
Ett resultat som studien visar är att båda läroplanerna och de undersökta sex 
läroböckerna fortsätter att värna om kristendomens ställning och värderingar. Vi kan se 
det från olika perspektiv. Ett perspektiv är att kristendomen får mer plats i läroböckerna 
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om vi ser till sidantalet. Vi kan också se hur författarna ofta väljer att jämföra de övriga 
religionerna med kristendomen och främst Jesus. I exempelvis Religion 2000 kan vi se 
hur författarna jämför Buddha med Jesus. Man kan tolka det som att både författarna 
anser att kristendomens ställning är viktig och att läroplanerna, som båda värnar om 
kristendomens värderingar och traditioner, har starkt inflytande på hur läroböckerna ska 
skrivas. Eftersom både Lpf94 och Gy11 värnar om kristendomen, kommer det inte som 
en överraskning att kristendomen sticker ut i denna studie.   
 
Man kan också tolka att kristendomen har en speciell ställning eftersom Skolverket 
skriver i Lpf94 om världsreligionerna som kristendomen och de andra 
världsreligionerna. Kristendomen får en speciell plats som urskiljer sig från de övriga 
världsreligionerna. En förändring som vi kan belysa i den nyare läroplanen, Gy11, är att 
Skolverket numera skriver om världsreligionerna som en hel grupp under 
kunskapskraven till religionskunskap 1 men de skriver också specifikt om kristendomen 
under vad som eleven ska utveckla inom kursen. Vi kan tolka det som att kristendomen 
har tappat en liten del av sin ställning i Gy11. Jag skulle ändå påstå att kristendomen har 
en specifik ställning i båda läroplanerna men det är värt att nämna att Skolverket har 
valt att skriva om världsreligionerna som en helhet på vissa ställen i läroplanen Gy11.   
 
Jag anser att läroböckerna som är skrivna för religionskunskap 1 är mer anpassade till 
läroplanen (Gy11) jämfört med de läroböckerna från Lpf94. Detta grundar jag på 
resultatet i studien där böckerna som är skrivna för religionskunskap 1 (Gy11) tar upp 
de valda perspektiven i högre grad, än de läroböcker som är skrivna för 
religionskunskap A (Lpf94). Läroböckerna anpassas mer till läroplanen och tar upp 
världsreligionerna ur ett bredare perspektiv än läroböckerna från Lpf94. Man kan säga 
att det har skett någon form av utveckling inom skrivandet av läroböcker mot 
läroplanen. Läroboksförfattarna väljer, antingen medvetet eller omedvetet, att anpassa 
läroböckerna mer utifrån läroplanen. Detta bidrar i sin tur till att elever förhoppningsvis 
får en större chans att uppnå Skolverkets kunskapskrav med hjälp av läroboken, jämfört 
med läroböckerna som är skrivna för Lpf94. Det går att tolka det som att en utveckling 
till det bättre har skett inom författandet av läroböcker för religionskunskap.  
 
Ett resultat som urskiljer sig i studien är synen på kvinnans framställning i de olika 
läroböckerna. När författarna skriver om kristendomen förhåller de sig till en bild där 
kvinnan framställs som ett helgon, ett exempel kan vi hitta i Relief livsvägar, där får 
kvinnan synas genom helgon och jungfru Maria. De skriver att Maria är en förebild för 
många kristna. Samtidigt kan vi se exempel inom islam hur författarna tar upp kvinnan 
på ett annat sätt. Där skriver författarna om kvinnlig omskärelse (de betonar dock att det 
är en gammal sed som främst förekommer i Östafrika). Trots att författarna själva 
skriver i kapitlet om islam att detta förekommer också som en gammal sed inom 
kristendomen, finns det ingenting att hitta om detta när de skriver om kvinnan inom 
kristendomen. Dessutom saknas kvinnan eller är begränsad i övriga presentationer av 
världsreligioner. Detta ger eleven en brist på balans av kvinnan inom världsreligionerna.  
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I övrigt om kvinnan inom världsreligionerna kan vi se hur de presenteras olika i 
läroböckerna. Inom vissa världsreligioner nämns de inte alls eller begränsat. Detta är 
ofta inom hinduismen och buddhismen som bristen på kvinnans ställning har 
uppmärksammats. Inom judendomen förekommer kvinnan lite mer i läroböckerna men 
vi kan främst se att kvinnan syns inom islam och kristendomen. Vi kan förstå att 
kvinnan syns mer inom kristendomen om vi kopplar ihop resultatet med att 
kristendomen har en speciell ställning i läroplanerna. Varför syns kvinnan inom islam 
mer jämfört med de övriga världsreligionerna eftersom vi kan tolka det som att de 
övriga världsreligionerna har samma ställning enligt läroplanen. Det står ingenstans i 
läroplanerna att islam har en tydligare roll jämfört med buddhismen, hinduismen och 
judendomen. Jag tänker att en förklaring till detta kan vara att islam har, under senare 
tid, varit ett aktuellt ämne i debatter och diskussioner. Detta kan ha påverkat författarna 
till att betona vissa delar, som kvinnan, inom islam mer. Härenstam diskuterar kring hur 
mycket av författarnas personliga åsikter och värderingar syns i läroböckerna. Kanske 
anser författarna att de vill visa eller att islam behöver få mer utrymme i läroböckerna. 
Härenstam konstaterar också att läroböckerna speglar den världsbild som råder när 
böckerna skrivs. Det som Härenstam tar upp kan också ha påverkat läroböckerna 
eftersom islam är en stor del av den rådande världsbilden just nu på ett annat sätt, 
jämfört med exempelvis hinduismen. Det går också att föra en vidare diskussion om 
huruvida det måste vara lika mycket information om varje studerat perspektiv. Är 
kvinnan inom religionen lika relevant inom alla fem världsreligioner? Eller går det att 
acceptera att olika perspektiv, får olika mycket plats inom världsreligionerna? Det är 
svårt att fastställa hur många, exempelvis traditioner, som måste tas upp inom varje 
världsreligion för att det ska upplevas som jämställt. Ska det vara så att det finns en 
begränsning, exempelvis att endast två traditioner tas upp inom varje världsreligion? 
Eller ska anpassningen göras efter relevans? Det bör också anpassas efter läroplanen 
och den betonar att vissa religioner, som kristendomen, ska presenteras i högre 
utsträckning än de andra religionerna. Man kan då tolka det som att det måste ges olika 
utrymme till olika religioner i läroböckerna. 
 
Resultatet om traditioner i studien visar att läroböckerna lägger större vikt vissa 
världsreligioners traditioner. De världsreligioner där traditioner får störst plats är 
kristendom och judendom. Islam får till viss del med sina traditioner i läroböckerna. 
Presentationen om hinduismen och buddhismen visar stor brist på information om 
respektive världsreligions traditioner. Vi kan se att läroböckerna som är anpassade för 
Lpf94 är mer begränsad i sin information om traditioner. Där anser jag att endast två av 
böckerna tar upp tillräckligt med information om traditioner för att stämma överens med 
läroplanen, dock bör det noteras att det är bara om kristendomen. De övriga 
världsreligionernas traditioner har fått en 1:a eller en 2:a vilket betyder att det saknas 
eller är begränsat med information. Detta resulterar i att en bok från Lpf94 inte tar upp 
tillräckligt med information och de andra två brister i alla världsreligionerna förutom 
kristendomen. Detta trots att läroplanen Lpf94 säger att eleven ska utveckla sina 
kunskaper om kristendomen och andra världsreligioners traditioner.  
 



 

 
 

33 

Resultatet om trosuppfattningen i studien visar alla böcker har tillräckligt med 
information om trosuppfattningen inom alla världsreligioner. Jag har valt att sätta en 3:a 
på alla eftersom jag anser att den information som presenteras kring trosuppfattningen 
och gudsbilden är tillräcklig för att eleven ska kunna få den bild av trosuppfattningen 
som de behöver enligt läroplanen. De flesta läroböckerna börjar med trosuppfattningen 
och gudsbilden. Vi kan tolka det som att just det perspektivet är extra viktigt inom 
religionskunskapen och att tron är grunden för en religion. Vi kan också se i 
läroplanerna att trosuppfattningen och gudsbilden är viktiga. Ett mål inom 
religionskunskap, enligt Lpf94, är att eleverna ska känna till kristendomen och de 
övriga världsreligionernas trosuppfattning. Enligt Gy11 ska eleverna för att få betyget E 
kunna hitta likheter och skillnader mellan världsreligionernas gudsuppfattningar. Av 
alla perspektiv som jag undersökte var perspektivet om trosuppfattningen i läroböckerna 
det som stämde bäst överens med läroplanen.  
 
Skolverket skriver att en lärobok kan påstå sig vara anpassad för en kurs men det 
betyder inte att den automatiskt täcker en hel kurs. Jag förstår detta och tycker att 
lärarna behöver komplettera en del för att ge eleverna tillräckligt med information om 
världsreligionerna eftersom läroböckerna som undersöktes i studien inte erbjuder en 
heltäckande bild. Å andra sidan skriver Ofqual att nästan alla lärare använder en lärobok 
i sin undervisning. Eftersom det, enligt Skolverket, numera är lärarens uppgift att själva 
granska läroböckerna kan det ge konsekvenser som att eleverna inte får den heltäckande 
bilden av världsreligionerna.  
 
Reichenberg betonar också att många lärare väljer lärobok slentrianmässigt, vilket kan 
påverka att eleverna får arbeta med äldre böcker som inte är anpassade till dagens 
läroplan. Skolverket konstaterade också att många skolor använder för gamla 
läroböcker. Det kan kopplas till skolors ekonomi, att skolor inte har tillräckligt med 
resurser för att uppdatera läroböckerna i religionskunskap. Detta resulterar i att eleverna 
får en mindre chans att uppfylla läroplanernas krav om de endast arbetar med 
läroböcker och inte kompletterar med annat material för att fylla upp där det brister i 
läroboken. Resulterar detta i att eleverna får en obalanserad bild av världsreligionerna? 
Kanske. Det blir genom författarnas ögon som vi får lära känna världsreligionerna. 
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