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Abstract
Classrooms of today often consist of students from different cultures with different religious
backgrounds. Since all students relate differently to religion it is difficult for teachers to give
a fair description of the different religions they teach. It is important for the teachers to
carefully point out that religion can be both individual and collective and not to give a
stereotypical picture of any religion or its performers. The risk with a stereotyped version of a
religion is discrimination since it is also common not to separate culture from religion.
A number of researchers claim that religion should be explained through different focus
points or dimensions instead of a more traditional presentation consisting emergence, history,
texts, view of man and so on. Theology professor Ninian Smart believes that religion can be
defined based on seven different dimensions, therefore this paper aims at investigating what
representations are made of the practical and ritual dimension in the chapters on Islam and
Christianity in two different text books. Representation is a concept, which according to
Stuart Hall, describes how something is being featured and based on his definition this paper
will also investigates how gender is represented in the same chapters. The result shows that a
western representation is present in the practical and ritual dimensions and generalizations
are common. This means that it is mainly one version of Islam that is presented together with
the evangelical part of Christianity. The students are also expected to have more preknowledge on Christianity than on Islam and it is difficult to through these books get hold of
a deeper understanding of why people practice their religion in a certain way. Gender is
totally absent in the chapters on Christianity while Islam has specific sections that only focus
on this perspective. Although gender is present in the Islamic sections the term is never
discussed based on gender-based social structures and not through a cultural perspective.
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Sammandrag
Klassrummen består idag av elever från olika kulturer och med olika religiösa bakgrunder.
Eftersom alla elever har olika relationer till religion är det också svårt, för de lärare som
undervisar i religionskunskap, att ge en rättvis bild av någons religion. Vid de tillfällena är
det viktigt att vara tydlig med att religion både är något individuellt men också något
kollektivt, samtidigt som det inte bör ges en stereotypiserande beskrivning av en religion eller
dess utövare. Vid stereotypisering är det dessutom vanligt att sambanden mellan kultur och
religion inte framgår och det finns alltid en ökad risk för diskriminering.
Flera forskare hävdar att religion bör förklaras genom olika kärnor eller dimensioner, istället
för genom den traditionella sekvenseringen uppkomst, historia, texter, människosyn, och så
vidare. Religionsvetaren Ninian Smart ansåg att religion kan definieras utifrån sju olika
dimensioner och i denna uppsats undersöks det vilka representationer som görs av den
praktisk och rituella dimensionen i kristendom- och islamkapitlen i två läroböcker.
Representation är ett begrepp som enligt Stuart Hall beskriver hur något återges och med
hjälp av detta begrepp undersöks det även vilka representationer som görs av genus.
Resultatet visar att det är en västerländsk representation som görs av praktisk och rituell
dimension och där generaliseringar är vanliga. Det är således en typ av islam som står som
norm och framförallt det protestantiska inom kristendom. Eleverna förutsätts också ha större
förkunskaper om kristendom än vad de förutsätts ha om islam och det är svårt att genom
böckerna få en fördjupad förståelse för varför personer praktiserar religion på ett visst sätt.
Angående genus är detta något som inte nämns i kristendomskapitlen medan islam har egna
avsnitt som diskuterar genus. Detta görs dock aldrig med hänsyn till det socialt konstruerade
könet och inte heller ur ett kulturellt perspektiv.
Nyckelord: representation, dimension, genus, islam, kristendom, läroböcker
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Inledning
Har någon påstått något om dig och hur du lever ditt liv men som du inte känner igen dig i?
Då kanske du minns känslan. Vissa tar det med ro medan andra inte tycker om att placeras in
i ett fack på grund av att den är idrottare, tycker om en viss musik, spelar datorspel eller
tycker om politik. För vissa är det en identitet att tillhöra en viss grupp, för andra inte. Vissa
tycker det är helt okej att någon försöker beskriva dennes grupp medan andra känner sig
kränkta över att beskrivningen av den grupp den anser sig tillhöra, inte stämmer överens med
hens egen uppfattning. Som människa tillhör man olika grupper där man har olika roller. Det
kan både vara som mor, dotter och vän. Men det kan även innebära att vara troende,
praktiserande eller inte. Ens tro är ens egen och precis som att du är din egen person i de
olika grupperna är du också unik i din tro. Det kan göra religionsämnet i skolan något
problematiskt eftersom det i många fall handlar om att beskriva någons religion och tro trots
att det också är en del av någons personlighet. Samtidigt kan religionsämnet också öppna upp
för en större förståelse för någons tro och livsval.
På religionskunskapslektionerna möter eleverna religion på olika sätt, ett av dem kan vara
genom läroböcker. Men vems religion möter de då? Med vetskap om att religionsämnet är
komplext för en religionslärare att undervisa i, är frågan om läroböckerna bidrar till
stereotypisering eller ökad förståelse?

Syfte och preciserade frågeställningar
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka representationer av religion avseende den
praktiska och rituella dimensionen i läromedelsavsnitt om kristendom och islam. Ett
ytterligare

syfte

är

att

undersöka

dimensioner

av

genus.

Följande frågor ämnar uppsatsen söka svar på:
•

Hur representeras dimensioner av praktisk och rituell religion i kristendom och islam i
två valda läroböcker?

•

Hur representeras genus i kapitlen om kristendom och islam i två valda läroböcker?
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Begreppsdefinitioner
I uppsatsen kommer ett av Ninian Smarts dimensionsbegrepp användas, nämligen praktisk
och rituell dimension. Anledningen till varför detta dimensionsbegrepp valts är för att det är
den dimension som till störst del behandlar området levd religion. Ett område som
personligen intresserar mig. För att förstå hur religion kan delas in i olika dimensioner och
vad som rör sig inom den valda dimensionen, ges här en kort sammanfattning. Dessutom
förklaras begreppet genus eftersom även detta är en del av undersökningen. Denna del finns
med då jag själv har ett personligt intresse av hur genus konstrueras i vårt samhälle och anser
att det är en viktig del att undersöka. Undersökningens syfte är att undersöka hur praktisk och
rituell dimensions representationer samt genus ser ut i två olika läromedel. För att få en
förståelse för vad begreppet representation innebär och vad som påverkar representationer
ges här en grundläggande förklaring. En följd av representationer är att typing och
stereotypisering kan ske och därför förklaras även dessa begrepp i följande avsnitt.

Religion utifrån Ninian Smarts dimensioner
Den engelska religionsvetaren Ninian Smart (1998, s. 10ff) ansåg att religion kan definieras
utifrån olika dimensioner eftersom begreppet religion är problematiskt och svårförklarat då
religioner kan ha olika inriktningar. Religioner kan också ha ursprung i olika kulturer och
subkulturer som på så vis påverkar dem, samtidigt som individer kan vara religiösa utan att
tillhöra en religion.
Ninian Smart definierade religion utifrån sju olika dimensionsbegrepp vilka är praktisk och
rituell, erfarenhetsmässig och känslomässig, narrativ och mytisk, dogmatisk och filosofisk,
etisk och lagisk, social och institutionell samt materialitet. I uppsatsen väljs ett av Ninian
Smarts begrepp, praktisk och rituell dimension. Därutöver väljs även begreppet genus.
Praktisk och rituell dimension
Inom den praktiska och rituella dimensionen fokuseras det på den religionsutövning som
görs. Det en människa praktiskt gör för att på ett eller annat sätt få en starkare andlig
medvetenhet eller etisk insikt. Här kopplas utövningen oftast till riter och därav har
dimensionen ett tvådelat namn. Riter som kan förekomma har ofta en liturgi bakom sig eller
så görs riter på grund av en viss trosuppfattning. Exempel på riter är att tillbe något,
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exempelvis predikan och bön. Det kan också innebära offrande eller någon typ av meditation
(Smart, 1998, s. 13f).
Genus
Genus används för att visa på det socialt konstruerade könet, som har ett starkt samband med
olika mönster och maktstrukturer. Det innebär att ordet används för att ”kunna tala om hur
man talat och talar om kön” (Hirdman, 2008, s. 16). Ett sätt att förstå begreppet är genom att
använda ordet könsroll. När människan föds till ett kön ges den en roll vilket innebär att den
enbart genom att födas till ett kön också socialiseras in i ett visst fack, man eller kvinna.
Dessa fack följer vissa strukturer där bland annat över- och underordning, makt och vanmakt
ingår. Av den anledningen finns det ett stort intresse att undersöka genus och de strukturer
som följer med	
  (Hirdman, 2008, ss. 11-16).	
  

Representation
Representation är ett engelskt begrepp som enligt Stuart Hall (1997, s. 9) beskriver hur
någonting återges. Begreppet har hämtats från engelsk litteratur och begrepp likt dessa kan
vara problematiska när översättaren själv inte är modersmålstalande. För att förtydliga dess
innebörd har det översatts till framställning eller möjligen återgivande, framför det svenska
ordet representation. Detta eftersom Hall talar om representation som skapandet av mening
och skapandet av förståelse genom språk, samtal och bilder. Alltså hur bilder, språk och tal
fungerar som system för framställning och återgivande av kultur. Den modell Hall använder
för studier av kultur anser jag med fördel kan appliceras även på studier av religion.
Representation är följaktligen att se till hur något återges. För att förklara hur språket har en
mening i hur saker återges går det att se till modellen The Circuit of Culture (Hall, 1997, s.
1).

Figur 1. Kulturens kretslopp
6	
  

Representation är således att se hur något återges men det finns olika påverkansfaktorer i
cirkeln som påverkar den. Som cirkeln beskriver påverkas representationer av individer men
också av olika samhälleliga aspekter så som lagar eller bestämmelser samt den ekonomiska
situationen där konsumtion och produktion är viktiga inslag. Alla dessa komponenter hänger
sedan ihop på olika sätt och påverkas av varandra. Det är därigenom inte en enskild
komponent som påverkar framställningen. Även de individuella mentala föreställningarna
spelar roll eftersom någon utan sin mentala föreställning inte kan ha någon föreställning alls.
Detta innebär att kartan jag har i mitt huvud ter sig helt olik någon annans, vilket gör att vi
också tolkar saker och ting olika. Personer som delar en liknande bakgrund, det vill säga är
uppvuxna i samma land, har en liknande socioekonomisk bakgrund eller levnadssituation,
befinner sig på en snarlik utbildningsnivå, etcetera, kan ha mer liknande föreställningar än
vad personer från olika länder, med olika socioekonomiska bakgrunder och så vidare, har. I
det stora hela innebär det att representation ter sig olika beroende av olika kontexter (Hall,
1997, s. 17). Det intressanta är därmed att framställningen av en religion kan upplevas som
främmande för någon och igenkännande för någon annan. Det finns ingen garanti för att
saker och ting enbart har en ’sann’ mening eller att det inte kan förändras. Det som framställs
är därför sällan så enkelt som man kanske skulle kunna tro (Hall, 1997, s. 9).

Stereotypisering
För att på olika sätt förstå omvärlden används typing, vilket innebär att vissa komponenter
kategoriseras in i olika fack med syfte att bättre förstå det som finns runtomkring.
Konceptet stol kan vara igenkännande som något med fyra ben, en platt skiva och ryggstöd.
Ordet kan också användas som referens till en specifik stol utan att veta exakt hur den ser ut.
Ett annat slags typing är när det finns vissa referenser till vilka olika roller en person kan
inneha. Om någon är mamma, chef, student, barn, vuxen, så säger det något om en person
precis som om den är glad, arg, ledsen, snäll eller elak. Utan att i detalj beskriva ordets
innebörd kan vi förstå vad vi menar med det och vi lägger in vissa referenser i det. Denna typ
av typing är inte konstig eftersom det omedvetet görs. När typing går över till att bli
överdrivna karaktärsdrag som beskriver människor där det finns ett antingen eller och där
skillnader mellan grupper och individer snarare förstärks än för dem samman, övergår det till
stereotyping, eller som det översätts till här, stereotypisering (Hall, 1997, s. 257).
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Stereotypisering är något som främst förekommer i situationer där minoriteter och majoriteter
möts och där en majoritet innehar en maktposition. Här ges vanligen majoriteten
tolkningsföreträde vilket leder till att minoriteten utsätts för stereotypisering. Majoriteten står
då för det normala medan minoriteten ses som avvikande och annorlunda samtidigt som det
sker exkludering istället för inkludering. Även det som är accepterat och inte accepterat ställs
mot varandra och kanske blir det allra tydligast i samtal om vi och dom (Hall, 1997, s. 258f).
En typ av stereotypisering kan således ske när en grupp personer sätts ihop till en enhet som
ska stå för samma saker samtidigt som gruppen då avskiljs från andra grupper. Att gruppprototyper görs är inte något överraskande med tanke på kunskapen vi har om typing.
Vanliga påståenden kan vara att alla italienare är romantiker eller att alla svenskar är
konflikträdda. Dessa grupp-prototyper handlar ofta om mentala föreställningar som finns om
gruppen och där möten med människor från den ofta påverkat. Det farliga med detta
skapande av grupp-prototyper är dock att avståndet till stereotypiserande av gruppen och
individerna är ytterst liten eftersom en person som påföljd kan uppleva sig diskriminerad
(Charles & Mark, 1996, s. 8f).
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Tidigare läroboksforskning
För att förklara och se på religioner utifrån ett likvärdigt sätt kan det behövas vissa ramar att
förhålla sig till. Arnt Stabell-Kulø (2005, ss. 25-28) har gjort en studie där han undersökt hur
religioner gör sig till känna i klassrummet. Han har också brottats med frågan kring hur lärare
kan undervisa om religion i ett klassrum där både religiösa och icke-religiösa personer
befinner sig. Något han ser som positivt är att definiera religion utifrån olika dimensioner.
Det som dock är viktigt att tänka på när detta görs är att den som valt att skapa dimensionerna
också skapat dem utifrån sin kontext och syn på religion. I läroböcker har det visat sig vara
återkommande att religioner beskrivs utifrån en västerländsk kontext (Härenstam, 2000). För
att få en större inblick i hur religion kan representeras i läromedel ges nedan en
sammanfattning av vad forskare anser som både problematiskt men även positivt med
religioners presentation i läromedel.
Framförallt är det islam som fått vara under lupp när läromedel analyserats i Sverige under
senare år. Jonas Otterbeck (2004, s. 57f) hävdar främst att detta beror på att islam idag är en
religion som många människor i Sverige har fördomar om, samtidigt som det ofta ges en bild
av att islam inte skiljer på religion och politik. Att peka ut islam som den mest
kvinnoförtryckande religionen har varit vanligt trots att kvinnors situation inte nödvändigtvis
behöver skilja sig från vissa katolska, hinduiska och buddhistiska länder. Delvis kan den
negativa bilden bero på att islam haft en låg status i Sverige och bland religionsvetare och att
detta speglat av sig i läroböckerna. Masoud Kamali (2006, s. 54) hävdar att den största
anledningen till varför islam kan beskrivas som negativ i läroböcker är för att de generellt
delar upp religioner i vi och dom, där kristendom och det västerländska samhället är norm
och där allt annat konstrueras som avvikande och ”de andra”. Vi, det vill sägavästerlandet,
står för demokrati och jämlikhet och även om det inte talas om ett dom blir det ändå indirekt
den följden när vi används.
Otterbeck (2004, s. 61f) har i sin läroboksanalys av islam märkt att författarna missar att
problematisera stereotypa föreställningar, samt visar blindhet mot genus och strukturella
ordningar. Det är dessa skevheter som också bör ses mest allvarligt på och inte fel som årtal,
ord och så vidare. Ett vanligt förekommande exempel är att när inget kön anges så tas det för
givet att det är en man. När det däremot talas om kvinnor så skrivs det fram att det handlar
om kvinnor. Detta visar tydligt på ett maktexempel där en man är normen och kvinnan det
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avvikande. Precis som i tanken om vi och dom. Dessvärre har just denna typ av att tala om
kvinnorna som en egen kategori, historiskt sett använts för att också visa deras underordning.
Därför, finns det en risk med att enbart belysa en enda grupptillhörighet då den räknas som en
minoritet och de andra ses som normen. Detta gäller inte enbart kön, utan även
grupptillhörigheter som etnicitet, sexuell läggning och så vidare (Gerle, 2011, ss. 61, 74).
Generellt sett har de flesta läroböcker i religion ett avsnitt som diskuterar genus men den
problematik som tycks finnas är att det i dessa avsnitt inte sker någon kritisk reflektion. Inte
heller någon kritik riktas mot att de flesta exemplen och de högsta positionerna inom
religioner innehas av män (Skolverket, 2006, s. 29f).
Islam är som sagt den religion som stått för den största granskningen i läroböcker och har
under en lång tid också stött på mycket kritik. Under åren har dock förbättringar kunnat
urskiljas, troligtvis då islamforskningen gått framåt. Samtidigt visar det sig att andra
religioner som inte är lika stora i Sverige fortfarande representeras på ett liknande sätt år efter
år. Lyckligtvis har det dock skett en liten utveckling men det vore önskvärt med en ännu
bredare forskning för att större förbättringar skulle kunna göras även där (Härenstam, 2006, s.
47).
Kamali (2006, ss. 58-64) ser i sin analys att hinduism i läroböcker främst förklaras som en
produkt av landet Indien och den mångfald som finns inom religionen uteblir. Främst är det
de mindre städerna som står för representationen och således går det inte få någon särskild
kännedom om hinduism i en mer moderniserad stad. En vanlig beskrivning av hinduism i
läroböcker, enligt Kamali, är dessutom förvirrande eftersom det är svårt att förstå vad som är
en produkt av Indien och vad som är en följd av religionens lära. Samtidigt beskrivs hinduism
som något väldigt långt borta och som inte finns i det västerländska samhället. Samtidigt som
det västerländska vi indirekt står för det humana, moderna och jämlika medan dom står för
det inhumana, traditionella och ojämlika. Ett annat exempel Kamali visar, är hur en lärobok
beskriver vallfärden till Mecka men där informationen om varför personer vallfärdar,
utelämnas. Resultatet blir istället att vallfärden ses som något konstig och läsaren tänker, ”att
åka enbart för att kyssa en sten, det låter ju som ren idioti”. Här visas det hur viktig
informationen till varför vissa ritualer görs, tydligt måste skrivas fram. Samtidigt ligger oftast
inte problemet i vad som sägs utan snarare i urvalet, det vill säga, det som får stå för
representationen av en religion. Framförallt anser Otterbeck (2004, s. 70) att läroböckerna
borde förtydliga vems tolkning av religionen det är som presenteras i texten. Religion består
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av oändligt många inriktningar, samtidigt som det kan vara individuellt och därför är det
viktigt att i läroboken förtydliga detta. Tolkningar som både sätter in religionen i ett historiskt
perspektiv, ett politiskt, sociologiskt och genusperspektiv är därför eftersträvansvärt.
Mångfalden av tolkningar får dock inte bli så stor att den förvirrar, men det är då viktigt att
påpeka vilka tolkningar som gjorts och varför vissa valts bort. Allt för att bringa större
förståelse för att en tolkning inte är enväldig.
I jämförelser mellan religioners representation har det uppmärksammats att kristendom inte
beskrivs på samma sätt som islam eller hinduism, utan framställningen är mycket mer
nyanserad samtidigt som den till skillnad från de andra religionerna ingår i vi. Dessutom
beskylls andra religioner vara orsaken till att kristendomen idag inte har samma position i
samhället som tidigare. Generellt ger läroböckerna sällan en negativ bild av kristendom
samtidigt som kristendom blir starkt förknippat med västerlandet och förstärker tänket mellan
vi och dom (Kamali, 2006, ss. 64-68). Sammanfattningsvis anses det att ”Religionsböckerna
präglas av ett kristocentriskt förhållningssätt i förhållande till de andra religionerna” (Kamali,
2006, s. 93). Något som går att urskilja är att beskrivningen av katolicismen är något mer
osäker än den om protestantismen. Framförallt är det en osäkerhet om terminologin som gör
att beskrivningen ibland blir något tvetydig. Urvalet kan också skilja. Ett exempel är att det
tydligt beskrivs hur den katolska kyrkan styrs medan det inte nämns hur den svenska kyrkan
styrs (Roos, 2014, s. 12f).
Ett annat exempel är buddhismen som i läroböcker skildrar en västerländsk idealbuddhism.
Buddhismen beskrivs vanligtvis utifrån Buddha samt den buddhism som vuxit fram i Indien.
Det sker också en uteslutning av att problematisera buddhism i de fall den använts för
politiska syften. Sammanfattningsvis går det att säga att buddhism beskrivs utifrån en
västerländsk kontext, där den försökt passa den västerländska människan (Härenstam, 2000,
ss. 12-21). ”Det är alltid komplicerat att ge en bild av en annan religion eller kultur”
(Härenstam, 2000, s. 75), eftersom det finns en person bakom beskrivningen som influerats
av sin omvärld. I en jämförelse mellan svenska och indonesiska läroböcker går det att urskilja
en stor skillnad som visar hur synen på religion avspeglar hur religioner beskrivs, hävdar
Berglund. Det vanliga upplägget i svenska läroböcker är att beskriva mannen, exempelvis
Jesus eller Muhammed, boken och tron medan det i indonesiska religionsläroböcker skrivs
om bön, gärningar och renhetsföreskrifter. Visserligen behövs det ha i åtanke att
undervisningen i Indonesien är konfessionell men det är ändå intressant att beskrivningar av
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varken Muhammed eller Jesus förekommer och perspektivet ligger i vad utövarna gör eller
borde göra och inte i vad de tror på. Något som oftast ter sig helt tvärtom i svenska
läroböcker. Berglund menar således är det ett mycket större fokus på det som kallas för levd
religion, som också nu i svensk religionsundervisning ska få ett större utrymme i och med
den nya läroplanen för gymnasiet 2011. Det behöver inte vara så att Indonesiens sätt att
beskriva religioner i läroböcker är bättre men det kan vara bra att ha i åtanke och reflektera
kring, speciellt i de fall då det ska talas om levd religion (Berglund, 2014, ss. 7-8).
Det går inte komma ifrån att media har ett stort inflytande på föreställningarna om religion
och kultur. Även forskare har stort inflytande i hur man ser på religion och således också hur
religion presenteras i lärobokssammanhang. Framförallt när författare ska skildra religioner
och dess inriktningar är det vanligt att fakta inhämtas från forskare som även de har influerats
av västvärlden, vilket leder till att den västerländska synen på religion fortfarande håller i sig
(Härenstam, 2000, s. 75f). Samtidigt har författaren en uppdragsgivare som kanske ställer
vissa krav på innehållet. Det finns därigenom flera olika aktörer som kan påverka
läroböckernas innehåll. Att förmedla kunskap om någons kultur är dessutom problematiskt
eftersom förmedlaren av kunskapen dessutom skaffat sig ett tolkningsföreträde över någon
annans kultur. Det optimala vore om läroböckerna enbart valde kunskaper som har
utgångspunkten i läroplanens tankar om jämlikhet, snarare än från koloniala eller rasistiska
perspektiv. Även om det också då sker ett urval av kunskap kan det anses bättre att medvetet
föra in stoff som kan stärka eleverna i deras jämlikhetstänk, än tvärt om (Härenstam, 2000, s.
131ff). Det har visat sig att det inte är sällsynt förekommande att läroböcker ger en
beskrivning av religionerna som går emot skolans centrala värderingar kopplade till
jämlikhet. Det som står är inte felaktigt, men eftersom det är en sådan liten del av en religion
borde det inte ses som nödvändigt att låta det representera den. Positiva aspekter är istället
när läroböckerna bland annat understödjer värderingar som även visar på att religioner kan
tolkas

ur

feministiska

perspektiv.

(Härenstam,

2006,

ss.

13f,

17).
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Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt redovisas den teoretiska utgångspunkten som är det plurala och
mångkulturella klassrummet. Här ges en inblick i hur globaliseringen bidragit till Sveriges
mångkulturella och mångreligiösa samhälle, liksom ett sekulariserat Sverige. Vidare
diskuteras religionsundervisningen utifrån den vetskap som finns om det mångreligiösa och
sekulariserade klassrummet.

Religion i klassrummet
Religionskunskapsämnet är ett komplext och mångdimensionellt ämne, inte minst eftersom
religion är något individuellt samtidigt som det är kollektivt. Det finns därför många
potentiella misstag en lärare i religion kan göra i sin undervisning. Ett av dessa är som Jenny
Berglund (2011, s. 125f) beskriver det, att stereotypisera en religion eller framställa
religionerna på ett sätt som en enskild individ inte kan känna igen sig i. Det vanligaste är
därför att det talas om de religioner som det tänks att flest personer vet mycket om, på ett sätt
som utvecklar förståelsen, medan religioner som är mer okända ofta förenklas och därmed
visar på stereotypa drag. Riskerna detta medför är att elever som ser sig tillhöra en religion
som generaliseras eller stereotypiseras, inte kan känna igen sig i denna. Samtidigt som elever
i klassrummet som saknar förförståelse för religionen, kan lägga in värderingar eller kritisera
klasskamrater som ser sig som anhängare till den men inte lever upp till det som
undervisningen beskriver. Dagens klassrum är plurala där det finns elever med olika
kulturella och religiösa bakgrunder. Människor flyttar runt i världen på ett helt annat sätt än
förr. Detta får också inverkan i samhället eftersom människor bär med sig sina erfarenheter,
religioner, kulturer och språk. Samhällen som tidigare kanske bara hade en eller möjligen två
starka kulturer präglas idag av en stor mångfald av kulturer och religioner där människor
möts. För att ett multikulturellt och multireligiöst samhälle ska fungera är det viktigt att lära
sig om varandras religioner och kulturer för att kunna respektera och förstå dem (Salili &
Hoosain, 2005, s. 12f).
En anledning till att olika typer av diskriminering kan uppstå är för att en förenkling av
undervisningen görs av anledning att det finns en föreställning om att eleverna annars har
svårt att förstå det som förmedlas. Detta är också vanligt i läroböcker. Självklart är syftet att
eleverna ska få de kunskaper som krävs, men det blir problematiskt när det görs på ett sätt
som stärker stereotyper och där sambanden mellan religion och kultur inte framgår
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(Berglund, 2011, s. 126). Religioner och undervisning om världens olika religioner bör enligt
Hedin (2014, ss. 45ff, 120) göras ur olika perspektiv. Dels är det viktigt att förstå sambandet
och även skillnaderna mellan en religions inre och yttre former. De inre formerna så som
gudar, heliga texter, frälsning och skapelse kan inte studeras självständigt utan för att få
djupare förståelse behövs också kunskaper om människors upplevelser utifrån religionens
grundtankar. Ofta kan religioners utsida och hur människor upplever den, förklaras med hjälp
av dess insida. Samtidigt måste religioner förstås i sina sammanhang eftersom religion också
skiljer sig geografiskt och socialt.
Hedin kritiserar det klassiska upplägget i läroböcker som han hävdar oftast beskriver
religioner utifrån följande sekvensering ”Uppkomst, historia, utbredning, texter, fromhetsliv,
gudstro, människosyn, frälsningslära och uppfattning om livet efter döden” (2014, s. 93).
Istället hävdar han att religion bör läras genom vad han kallar centrala kärnor eftersom
religionerna skiljer sig så pass mycket åt. Det är också anledningen till varför det finns olika
religioner och inte en religion med många olika inriktningar. Ett exempel han visar är kärnan
Bön vilket finns i många religioner, men den har inte samma betydelse inom alla religioner. I
vissa religioner kanske vissa begrepp inte förekommer, exempelvis frälsning, men kanske att
det ändå finns motsvarigheter till dem? Undervisningen ska därigenom leda till att eleverna
får en förståelse för att religioners kärnor kan utövas på olika sätt men att religiösa praktiker
finns i dem alla och på så vis förs religionerna mer samman än ifrån varandra enligt Hedin
(2014, ss. 94, 120).
Idag genomsyras religionsämnet allt mer av det som kallas för livsfrågor. Dessa behandlar
bland annat existentiella frågor, relationer, människors olika livserfarenheter, normer och
värderingar, samvete, brott och straff, meningslöshet och kärlek (Falkevall, 2010, ss. 67-79).
En period fanns det till och med diskussioner kring om ämnet skulle byta namn till
livskunskap. Anledningen till varför ämnet ändå fick behålla sitt namn var dels för att
intresset för religioner vuxit i och med globaliseringen och att livsfrågor trots allt är
framvuxna ur olika religioner och livsåskådningar. Det är därför svårt att lära sig om
livsfrågor om det inte finns en förståelse för religioners historia och teologi (Hedin, 2014, s.
14ff).
Sverige har också på senare år utvecklats till ett mer sekulariserat samhälle. Ett samhälle där
kyrkorna allt oftare står tomma och inte har samma inflytande längre. Ur vissa perspektiv kan
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svenskar till och med ses som gudlösa där religion inte har en central roll. Samtidigt kan
svenskar fortfarande ses som starkt traditionsbundna då giftermål och dop är en självklarhet
för många, trots att de inte går i kyrkan i vanliga fall. Det går att spekulera kring varför det
ser ut på detta sätt. Phil Zuckerman (2009, ss. 55-64) tror att det främst beror på att svenskar
inte har ett lika stort behov av religion eftersom levnadsförhållandena är så pass bra. Han
hävdar att det även kan bero på att jämställdheten gått framåt, samt att den
utbildningstradition som finns uppmanar till kritiskt tänkande. I och med denna samhälleliga
förändring påverkas skolan och religionsämnet, eftersom det inte på samma sätt går att
förutsätta att svenska elever ska ha kännedom om kristendom eller andra religioner.
Samtidigt har andra religioner blivit större i Sverige i och med invandringen och en större
öppenhet för andlighet och andra rörelser finns. Anders Sjöborg (2013, s. 38ff) beskriver att
begreppet religiös inte är lika självklart för elever att använda och det är många som aldrig
kommit i kontakt med religion på det sätt att de kallar sig religiösa. Det finns några som tror
på något, men de vet inte riktigt vad, samtidigt som det finns några som har en stark relation
till religion. Det som uppmärksammats och som är viktigt att ha i åtanke är att religiositet kan
uppfattas på många olika sätt. Många anser att de är troende men inte religiösa samtidigt som
det finns de som säger att de är både troende och religiösa. Det är samtidigt svårt att svara på
om eller vad det är som skiljer de två påståendena åt.
Även i Norge är klassrummen sekulariserade och mångreligiösa. Stabell-Kulø (2005, s. 35ff)
har uppmärksammat att det inte går att ta för givet att elever generellt förstår religioners olika
funktioner. Ett exempel är funktionen av en bön som vissa kanske aldrig kommit i kontakt
med. Några kanske befunnit sig på en julgudstjänst eller gått i söndagsskola någon gång, men
det går inte förutsätta att eleverna ska ha en relation till det. Samhället är således allt mer
sekulariserat vilket också lett till att religion är något privat som inte praktiseras på öppen
gata och således är det inte lika självklart att komma i kontakt med det. På så vis är det både
sekulariserade elever och religiösa elever som behöver tas hänsyn till i klassrummet.
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Metod
I följande avsnitt ges en beskrivning av det tillvägagångssätt som använts. Som vägledning
för kapitlets upplägg har Bo Johansson och Olov Svedners Examensarbetet i
lärarutbildningen

(2010)

använts.

Även

Runa

Patel

och

Bo

Davidssons

Forskningsmetodikens grunder (2011) har haft en påverkan i hur avsnittet och uppsatsen
byggts

upp.

Ett

metodkapitel

och

en

uppsats

bör

behandla

delarna

urval,

datainsamlingsmetod och procedur (Johansson & Svedner, 2010, s. 93f). Således är det dessa
delar som behandlas i avsnittet. Även en viss metodkritik bör riktas till den metod och det
urval som gjorts (Patel & Davidsson, 2011, s. 132). Detta är däremot placerat i avsnittet
Avslutning och diskussion. Under rubriken urval ges en beskrivning av de begränsningar som
gjorts samt vilka läroböcker som valts för undersökningen. Även en presentation av de valda
läroböckerna

finns.

Under

datainsamlingsmetod

framförs

den

generella

undersökningsmetoden och under procedur ges en beskrivning av hur undersökningen
framskridit i praktiken.

Urval
För uppsatsen har en begränsning av två läroböcker gjorts eftersom det är större stoff som ska
undersökas. Böckerna har valts utifrån vissa kriterier. Framförallt ska de vara framtagna för
gymnasiet i ämnet religion och kursen religionskunskap 1. Vissa böcker på marknaden
sträcker sig till fler än en kurs, dessa väljs inte bort på grund av det. Böckerna ska dessutom
vara skrivna för Läroplanen för gymnasiet 2011 (Lgy11). Under bokmässan i Göteborg 2014
kom jag i kontakt med några av de läroboksförlag som finns i Sverige. Av dessa fick jag
sedan 4 olika läroböcker varav två valdes för denna studie. Anledningen till att just dessa
valdes var för att de vid första anblick verkade skilja sig från varandra.
Gleerups är ett av Sveriges ledande förlag på läromedel och de framställer läroböcker för alla
ämnen och år i skolan. Här finns en föreställning om att deras böcker oftare används i
skolorna eftersom de är så pass etablerade på marknaden. Det finns också en föreställning om
att de kanske inte är lika nytänkande eftersom deras lärobok för religion enbart genomgått
viss revidering från en tidigare upplaga. Gleerups bok Relief Livsvägar som valts till denna
undersökning är dessutom skriven med en inriktning mot yrkesförberedande program. Den
andra boken som valts heter Religion 1&2 Liv och mening och är från NA förlag som enbart
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givit ut läroböcker för gymnasiets kärnämnen. Det är dessutom ett nytt förlag som grundades
2011 och därmed finns det en föreställning om att de kanske är mer nytänkande. Boken är
inte heller skriven mot någon speciell gymnasieinriktning.
I böckerna är det religionerna kristendom och islam som ska undersökas. Anledningen till
varför just dessa två religioner valts är för att de idag är Sveriges två största religioner.
En analys av hela kristendom- och islamavsnitten skulle dock för denna uppsats blivit för
stort. Framförallt eftersom inte enbart en lärobok ville undersökas på grund av att det vore
intressant att se om representationen skiljer sig eller inte. Således har ytterligare en
avgränsning gjorts i form av en dimension, praktisk och rituell samt genus.
Relief Livsvägar är utgiven 2012 av Gleerups och är en reviderad upplaga av den bok som
utgavs 2008. Boken är skriven av författarna Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin och är
inriktad mot kursen religionskunskap 1, samtidigt som den främst är skriven för
yrkesinriktade program. Författarna skriver i inledningen att det finns en medvetenhet i att
inte försöka ge en bild av religionerna som är främmande, exotisk och avlägsen. Istället vill
de framställa religionerna som vardagliga och mänskliga. Av den anledningen finns det
många exempel hämtade från Sverige. Religioner är uppdelade i olika kapitel där
kristendomskapitlet utgörs av 39 sidor och islamkapitlet av 35 sidor. I början av boken finns
ett kapitel som heter varför religion och som överskådligt förklarar vissa delar inom religion.
Förutom detta finns också vissa teman som exempelvis Religion i Kina och Att tro och veta.
Sammanlagt är boken 240 sidor (Tidman & Wallin, 2012).
Religion 1&2 liv och mening är utgiven 2014 av NA förlag och är skriven av Gunilla
Rundblom och Leif Berg. Vilket kan urskiljas av titeln fungerar boken bra i både
religionskunskap 1 och 2. Den är indelad i två delar, världens religioner och etik och
livsfrågor. Under världens religioner finns kristendom representerad på 65 sidor och islam på
45 sidor av bokens sammanlagda 432. I den del som behandlar etik kopplas dessutom
religionernas ståndpunkter i olika etiska frågor. Framförallt är boken skriven för att eleverna
ska kunna utveckla en egen uppfattning om hur de vill leva sina liv. I början av boken
diskuteras det vad som ger livet mening samt vad religion är. Det finns också kapitel som
diskuterar religioner och framtiden samt ateism (Rundblom & Berg, 2014).
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Datainsamlingsmetod
Den metod som används för att besvara syftet är i huvudsak en kvalitativ metod i form av
texttolkning eftersom det är en djupgående undersökning som ska göras av ett begränsat
textmaterial. I ett fall används en kvantitativ metod för att få en övergripande bild över hur
stor plats praktisk och rituell dimension samt genus får i de analyserade kapitlen.
Texttolkning bygger på hermeneutik vilket innebär att det behöver tas hänsyn till den
hermeneutiska traditionen. Inom hermeneutiken är förförståelsen viktig för att tolkningen ska
kunna ses som trovärdig (Vikström, 2005, s. 21). Ett sätt att se på den hermeneutiska
processen är att delarna förstås i en helhet och helheten av sina delar. Det kan förklaras
genom att en sida i en bok inte kan läsas och tolkas utan att denna sida måste sättas in i en
helhet, det vill säga hela kapitlet. Hela kapitlet kan sedan omtolkas i form av att det delas upp
i mindre delar. Detta illustreras i form av en cirkel och kallas då den hermeneutiska cirkeln.
Här har också den tolkandes förförståelse betydelse och i Kjørups beskrivning av denna
process hänvisar han till filosoferna Hans-Georg Gadamer och Gottfrid Boehm.
Beskrivningen av den hermeneutiska cirkeln kan illustreras med följande figur (Kjørup, 2009,
s. 236ff).

Den	
  tolkande	
  personen	
  

Texten

Textdel

Texthelhet

Förförståelse
-Livserfarenhet
-Kultur
-Historia. Etc.

Figur 2. Den hermeneutiska cirkeln
Då det inte ska produceras text utan tolkas anser hermeneutiker att det är viktigt att det finns
en förförståelse för det som ska tolkas samtidigt som det är viktigt att ha teoretiska
utgångspunkter och avgränsningar. Det resultat som denna undersökning kommer kunna få är
hur det generellt utifrån ett visst perspektiv ser ut angående representation i två läroböcker.
Det finns därmed en möjlighet att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om fler böcker
hade analyserats eller om teorin sett annorlunda ut. På så sätt är undersökningen induktiv
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eftersom det är en sannolikhet resultatet visar och inte något statiskt. Utgångspunkten ligger
dessutom i empirin, det vill säga läroböckerna men det används en viss teori för att resultatet
ska nås (Kjørup, 2009, s. 89ff).
Vid textanalys görs både närläsning och kritisk närläsning. Av den anledningen att det är
svårt att vara helt objektiv är det viktigt att vara noggrann vid läsningen så innehållet förstås
på rätt sätt. Det den kritiska läsningen tillför är att se utanför texten och fundera kring varför
texten ser ut som den gör och ur vilket sammanhang den uppstått, eftersom det kan haft en
påverkan. Då det är flera läroböcker som undersöks finns också möjlighet till jämförelse
mellan dem. Därigenom är undersökningen också komparativ (Johansson & Svedner, 2010, s.
56ff).

Procedur
När texttolkningen gjordes ansåg jag det viktigt att enbart koncentrera mig på en bok och ett
kapitel i taget för att inte påverkas av vad exempelvis kristendomskapitlet formulerat i den
andra boken. Det innebar att jag först började med att läsa hela kristendomskapitlet i Relief
livsvägar för att få en uppfattning om helheten. Därefter läste jag några sidor i taget och
sammanfattade det boken tog upp om praktisk och rituell dimension eller genus på de sidorna
för att sedan fortsätta med samma arbetssätt kapitlet igenom. Detta innebar att de delar som
skulle analyseras också sattes i relation till hela kapitlets helhet eftersom de delar som inte
skulle analyseras inte uteslöts. Efter varje avsnitt som skrevs ner gick jag tillbaka och läste
om det som stod i boken och det jag skrivit för att försäkra mig om att jag inte missat något.
Vid tolkningen var det svårt att ibland urskilja vad som rörde sig inom dimensionen eller inte.
För att kunna avgöra detta hade jag alla Ninan Smarts sju dimensioner framför mig så jag vid
osäkra tillfällen kunde stämma av om texten skulle passat bättre in i någon annan dimension
eller om praktisk och rituell dimension var det rätta. Detta var till en god hjälp men trots detta
var det ibland svårt att urskilja vad som passade eller inte passade in i dimensionen.
Framförallt eftersom det ibland kunde vara små skillnader mellan dimensionerna samt
eftersom ett visst utövande kan ses som ritual eller en religiös praktisk handling i vissa
religioner men inte i andra. Ändå benämns de båda i boken. Ett exempel är äktenskapet som
är ett sakrament i den katolska och ortodoxa kyrkan men inte en religiös handling i islam.
Vilket innebär att äktenskap egentligen kanske inte tillhör dimensionen. Här valde jag dock
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att ta upp handlingen i islam ändå eftersom den omnämns i kristendom som en rit. Liknande
exempel finns även omvänt.
När analysen av text och bildtext i kapitlet om kristendom var färdigt övergick jag till kapitlet
om islam i samma bok och gick till väga på samma sätt som tidigare. Först när den analysen
var klar övergick jag till Religion 1&2 liv och mening. Detta innebar att jag tog en bok i taget
och varannan gång analyserades kristendom och varannan gång islam. Anledningen var att
minimera risken för att påverkas av det som stått om religionen i den andra boken.
Efter analysen ville jag visa hur stor plats praktisk och rituell dimension samt genus får i de
respektive religionerna samt läroböckerna. Syftet är inte att visa på några exakta siffror utan
få fram att det finns en skillnad mellan böckerna men också mellan religionerna som
därigenom kan påverka urvalet och resultatet. Först räknade jag antalet sidor dimensionen
fanns på. En sida som enbart innehöll fakta om dimensionen räknades som en sida. Fanns det
någon sida som innehöll en tredjedel multiplicerades den med en sida som innehöll två
tredjedelar. Det är detta som gör att sidorna inte kan ses på exakt eftersom det kan ha blivit
plus och minus några rader eller något stycke till sidan. Eftersom det också fanns bilder som
förklarade något tillhörande dimensionen hade det också blivit svårt att räkna exakta siffror
eftersom det då krävts en annan noggrannare räkning. Här har bilderna räknats med till
sidorna även om de inte analyserats i undersökningen utan enbart dess bildtext. En exakt
uträkning av sidantalet ansåg jag inte nödvändigt till denna undersökning eftersom syftet är
att ge läsaren en uppfattning om att det skiljer sig mellan religionerna och läroböckerna. När
sidantalen hade räknats gjordes den procentuella uträkningen.
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Resultat
I följande avsnitt redovisas de analyser som gjorts av den text och bildtext om kristendom
och islam som utgår från Ninian Smarts begreppsdefinition praktisk och rituell dimension
samt genus i läroböckerna Relief Livsvägar och Religion 1&2 Liv och mening. För att ge en
tydligare översyn redovisas analyserna av böckerna och religionerna var för sig. Böckerna
samt religionerna är dessutom indelade i olika avsnitt. Det som presenteras är utdrag från
böckerna samt en viss analys som senare också fördjupas i avsnittet Avslutning och
diskussion.

Relief Livsvägar, kristendom
Högtider
I inledningen av kristendomskapitlet skrivs det att jul och påsk är religionens viktigaste
högtider. Detta förtydligas sedan en sida in i kapitlet då det förklaras att påsk firas till minne
av Jesus sista dagar i Jerusalem, hans korsfästelse samt uppståndelse. Julen firas till minne av
Jesus födelse och anledningen till varför det vid ett traditionellt julfirande ges julklappar är
för att tre vise stjärntydare lämnade gåvor till Jesusbarnet. I en övergripande beskrivning av
traditioner ges förklaringen att det är vanligt att även icke religiösa väljer att fira vissa
traditioner men att det då inte har samma djupa mening som för troende (Tidman & Wallin,
2012, ss. 8f, 46-49). Längre in i boken problematiseras det att traditionerna i samhället
förändras och att det ibland är svårt att dra gränsen huruvida påsk firas på grund av Jesus död
och uppståndelse eller om den snarare associeras med häxor på Blåkulla och kycklingar
(Tidman & Wallin, 2012, s. 72).
När julen återigen förklaras nämns berättelsen i Nya testamentet som viktig och att det är
vanligt med julkrubba för att åskådliggöra det stall där Jesus föddes. Det förklaras att det
också är vanligt med sånger som handlar om en annan händelse, den när Jesus red in i
Jerusalem några dagar innan han skulle korsfästas. Det beskrivs också att det vanligen firas
midnattsmässa som börjar vid midnatt natten mot juldagen och att firandet av Jesus födelse
då blir högtidligt. Även tomten nämns men inte som något kristet. Genom detta förklaras det
att julafton idag firas som en blandning av kristendom, förkristen tro och som en icke-religiös
högtid. Veckodagen söndag är även den speciell eftersom det var på den dagen Jesus uppstod
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från de döda. Det är också dagen då gudstjänsten infaller och i många kristna länder är de
flesta lediga. Påsken är den andra stora högtiden som boken tar upp med beskrivningen att
det för kristendomen är viktigt att fokusera på lidande och död. Det förklaras också vad som
hände de olika dagarna enligt bibeln och att påsken är en större högtid än julen i de ortodoxa
kyrkorna. Vidare ges en kort redogörelse för hur en gudstjänst på påskdagen firas och precis
som om julen, förklaras det att högtiden firas som en blandning av olika traditioner och
religioner. En bildtext beskriver också traditionen La Sange i Frankrike på långfredagen,
varför det firas samt varför en viss klädsel bärs (Tidman & Wallin, 2012, s. 73f).
Det som får representera kristendoms högtider är således påsk och jul. Kunskaperna som går
att få om påsk är varför det firas. Det går dock inte att få reda på hur det firas vilket innebär
att någon med begränsad förkunskap om kristendom inte får någon fördjupad kunskap om
själva firandet. Boken utvecklar därigenom inte förståelsen för varför kristna som firar påsk
enligt tradition, kan vara nedstämda på långfredagen. Om julen förklaras det att berättelsen är
viktig och den beskrivning som görs är en protestantisk syn på jul eftersom det står att julen
firas med en midnattsmässa trots att till exempel katolska kyrkan firar julen med tre mässor.
Samtidigt är midnattsmässa något som är ett inflytande från en katolsk sed vilket dock inte
heller framgår. Detta gör det dels svårt att bilda sig en fördjupande uppfattning både kring
hur kyrkorna påverkar varandra och dels hur de olika kyrkorna firar jul på olika sätt.

Gudstjänst, bön, nattvard, dop, bibelläsning
I beskrivningen av ortodoxa kyrkor belyses gudstjänsten och förklaras likt ett drama som
handlar om Jesus liv, död och uppståndelse. I den romerska kyrkan är Jesus alltid närvarande
och gudstjänsten ska vara till för alla. Därigenom är det vanligt att prästerna kan olika språk,
eftersom det precis som i Sverige finns katoliker med olika ursprung som går på
gemensamma gudstjänster. Det förklaras också att predikan är viktigt inom protestantismen.
Förutom detta är dessutom läsning ur bibeln samt psalmer framträdande inslag i gudstjänsten
och en grundsten i inriktningen. I de svenska frikyrkorna är ett vanligt inslag i gudstjänsten
att en person berättar sin historia om hur det gick till när den blev kristen (Tidman & Wallin,
2012, ss. 66-100). Det förtydligas att det inte finns ett enda sätt att leva utan att det ser olika
ut för olika kristna men att det finns vissa gemensamma drag så som till exempel dop,
nattvard, bibelläsning och böner (Tidman & Wallin, 2012, s. 72). Eftersom det står att den
katolska kyrkans gudstjänst ska vara till för alla går det att undra om det inte är samma i den
protestantiska och ortodoxa kyrkan? Samtidigt ges det en mer praktisk beskrivning av den
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ortodoxa och protestantiska kyrkan än vad det ges av den katolska kyrkan. Har du inga
förkunskaper om vad en gudstjänst är kan det också vara svårt att få en förståelse för vad
innebörden av en predikan är, vad psalmer är eller vad som kan ingå i ett drama om Jesus liv.
Det går inte heller få någon kunskap om ifall frikyrkor enbart är ett svenskt fenomen eller om
det också finns utanför Sverige. Däremot beskriver boken att det finns olika uppfattningar om
hur en kristen ska leva.
Vidare i boken nämns begreppet sakrament som kan översättas till ”livets högtider”. De
sakrament som finns är dop, konfirmation, nattvard, bikt, äktenskap, prästerskap och något
boken här kallar för inför döden. I detta avsnitt beskrivs både de sjukas smörjelse samt
begravning. Katoliker och ortodoxa kristna tror att dessa sju heliga handlingar är bestämda av
Jesus medan protestanter tror det är två heliga handlingar som är viktiga, dop och nattvard.
Det beskrivs hur dopet går till samt vad det symboliserar. Det finns både barndop och
vuxendop men barndop är vanligast bland de flesta kristna, enligt läroboken. Det förklaras att
de som anser att dopet bör ske vid vuxen ålder kallas för baptister. I svenska kyrkan är
barndop det vanligaste och de som döper sig som vuxna gör det eftersom de inte är döpta som
barn. Konfirmation beskrivs som en bekräftelse på dopet. Det förklaras i läroboken att det
inom ortodoxa och österländska kyrkor sker en konfirmation i direkt anslutning till dopet och
att barnet då smörjs med helig olja. När katoliker konfirmeras tecknar biskopen i slutet av
högtiden, ett kors i pannan med helig olja på konfirmanderna. Inom katolska- och svenska
kyrkan sker konfirmation vid 15 års ålder och konfirmanderna studerar kristen tro innan de
konfirmeras. Även en statistik över hur många som konfirmeras idag jämfört med i mitten av
1900-talet finns med (Tidman & Wallin, 2012, s. 76ff). Det beskrivs att barndop är det
vanligaste bland de flesta kristna och vidare ges en förklaring att alla de tre inriktningarna
som boken beskriver har barndop. Här går tankarna givetvis till vilka det då är som döper sig
som vuxna? Den enda kunskap som går att finna om detta är att de som gör det kallar sig för
baptister. Här finns således också en avsaknad av andra kyrkor så som bland annat
pentakostala rörelser och hur riterna går till där.
Nattvarden förklaras efter trettio sidor för första gången även om mässa och nattvard tidigare
nämnts. I boken beskrivs Jesus sista måltid och det förklaras att nattvarden är den största
heliga handlingen tillsammans med dopet. Det beskrivs vad som äts och dricks samt hur
brödet är tillverkat och att det ibland serveras alkoholfritt vin eftersom det kan finnas de med
alkoholproblem. För de flesta kristna är Jesus närvarande när nattvarden intas. Andra namn
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för nattvarden så som kommunion och eucharisti nämns samt att katolska barn är med om sin
första kommunion när de är 6-7 år. Bikten beskrivs som en ritual där en person erkänner och
pratar om något som blivit fel. Det kan både göras i en biktstol och i ett vanligt samtalsrum.
Slutligen beskrivs det hur många gånger och när en katolik bör bikta sig. Hur ofta en ortodox
kristen bör bikta sig framgår inte. Det förklaras att det förekommer bikt även inom svenska
kyrkan men att det inte är så vanligt (Tidman & Wallin, 2012, s. 78f). För de flesta kristna är
Jesus närvarande när nattvarden intas men det beskrivs inte på vilket sätt. För en person som
inte är troende kan det vara svårt att förstå vad som menas med att Gud eller Jesus är
närvarande. Framförallt framgår det inte på vilket sätt Jesus i den katolska kyrkan är
närvarande vilket också är en viktig skillnad som finns mellan inriktningarna och som även
innebär att alla kristna inte får ta nattvarden i en katolsk kyrka. Istället förklaras det hur
brödet är tillverkat vilket mer är ren fakta än kunskaper som kan bidra till förståelse för riten
och den berättelse som ligger bakom.

Andra riter
Mat och fasta nämns i kapitlets inledande del och återkommer senare med en förklaring om
att det inte finns några regler om detta, till skillnad från islam och judendom. Det görs
däremot en hänvisning till Paulus brev om varför vissa kristna väljer att avstå från alkohol
och andra droger samtidigt som det förklaras att vissa väljer att dricka alkohol med
argumentet att Jesus gjorde det. Det förklaras att det i bibeln inte finns något som har med det
dagliga livet att göra vilket innebär att sådana regler därför inte heller finns. Vissa kristna
väljer dock att fasta och således avstå från en viss sorts mat (Tidman & Wallin, 2012, s. 75f).
Att boken tar upp både mat och fasta visar på att det finns en gemensam struktur för hur de
olika religionskapitlens upplägg ska se ut. Detta visar samtidigt att boken inte enbart utgår
från de ämnen som är starka inslag i kristendom. Samtidigt finns det inget om meditation,
offring, healing eller liknande vilket är stort inom exempelvis buddhism, hinduism och
spirituella rörelser men som är inslag i vissa kristna inriktningar.
Mission är en del av kristendom och det beskrivs att Sydamerika är den världsdel med flest
andel kristna samt att mission haft ett dåligt rykte på grund av vissa erövranden som gjordes i
Sydamerika av katoliker på 1500-talet. Därefter förklaras det att mission är något kristna gör
för att sprida kristendomen och framförallt handlar det om att bygga upp och stödja kyrkor i
olika delar av världen. Varför mission görs förklaras med hjälp av det som står i nya
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testamentet angående att Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa människor och sprida hans
lära (Tidman & Wallin, 2012, s. 70). Här går det få en förståelse för vad mission är och
varför det kanske än idag förknippas med dåliga associationer. Det går också förstå
anledningen till varför människor missionerar men inte vad missionären själv kan få ut av
det. Om det beskrivs att många exempelvis gör det för att hjälpa andra, att själv känna sig
som en bättre människa, eller andra anledningar som kan vara motiverande, skulle det kunna
bidra till en större förståelse. Detta gäller även andra riter och religiösa handlingar.
Boken beskriver att synen på äktenskap och dess helighet ser olika ut beroende på inriktning.
Därmed finns också olika åsikter om ifall det är tillåtet eller inte att skilja sig. Det beskrivs att
det i den katolska kyrkan inte är tillåtet men att personerna kan få flytta isär. Samtidigt finns
det vissa länder som inte styrs av kyrkan och i de fall kan det vara tillåtet att skilja sig och
sedan gifta om sig men då utanför kyrkan. Därefter förklaras det att det är tillåtet med
skilsmässor och nytt äktenskap i ortodoxa och protestantiska kyrkor, det vill säga svenska
kyrkan. Det är också tillåtet i frikyrkorna (Tidman & Wallin, 2012, s. 79f).
Katoliker och ortodoxer genomgår de sjukas smörjelse innan de ska dö och detta håller
prästen i. En beskrivning av vad det innebär ges samt att många inom de katolska och
ortodoxa inriktningarna gärna vill bikta sig innan de dör. Slutligen förklaras det att den döda
kroppen ses på olika och att ortodoxa och katoliker inte vill obducera eller kremera kroppen.
I svenska kyrkan är det många som tillåter både kremering och obduktion. Det förklaras
också hur kremering går till. Även en sammanfattning av vilken funktion en begravning
fyller görs, samt att sång och begravningstal är inslag i begravningsceremonin (Tidman &
Wallin, 2012, s. 79ff). Här visar boken att det finns kopplingar mellan religion, en viss
religionsinriktning samt samhälle angående synen på äktenskap och att vissa länder styrs av
kyrkan och att det därför kan vara svårare att utföra vissa handlingar som går emot tron.
Angående begravningsgudstjänst kan en viss förförståelse för hur en gudstjänst går till att
behövas, eftersom inte heller gudstjänst beskrivits så väl i boken. Om någon ska på en
begravning

men

aldrig

varit

på

det

förr,

eller

inte

känner

till

den

kristna

begravningstraditionen, ger inte boken någon direkt förberedelse.
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Genus
I kristendomskapitlet i Relief livsvägar finns det inte något eget avsnitt som diskuterar eller
nämner genus. På de ställen då kön omnämns är det om prästerskapet i de kristna kyrkorna
där det förklaras att kvinnor inte får bli präster i alla inriktningar. Det förklaras eller
problematiseras dock inte. Senare i boken finns det en förklaring till att homosexualitet inte
är tillåtet inom katolska kyrkan. I det stycke då mat och kläder behandlas skrivs det att
kvinnor enligt Nya testamentet inte ska sminka sig eller ha dyrbara smycken samt att håret
ska vara uppsatt och att vissa lever efter de orden även idag. Även detta lämnas dock efter
förklaringen och diskuteras inte vidare (Tidman & Wallin, 2012, ss. 49, 79ff).

Intervjuer
Det finns tre intervjuer i boken, en med Ewa som är med i Svenska kyrkan, en med Stefan
som är katolik och en med Dejan som är med i den serbisk-ortodoxa kyrkan i Malmö. I Ewas
intervju fokuseras det på hennes relation till Gud. Hon förklarar också att det var under
konfirmationen hon började förstå vad kristen tro är. Därefter har hon fortsatt vara
konfirmationsledare. Hon beskriver Gud som hennes pappa och säger att Gud är mer pappa
än hennes mammas nya man. Det poängteras också att hon firar de stora högtiderna jul och
påsk. I intervjun med Stefan förklarar han att synen på nattvarden är annorlunda den i
svenska kyrkan. Han nämner också dopet, hur ofta han går i kyrkan samt att nattvarden,
rosenkransen och korsvägen ger livet trygghet. Även bikten har en viktig roll. När han
försvarar förbudet mot abort använder han argumentet att unga flickor får men för livet efter
en abort. I Dejans intervju talar han om skyddshelgon och att det ses som en högtid när ens
skyddshelgon har namnsdag samt att detta firas med en ceremoni likt en nattvard. Han
nämner också att påsken är den största högtiden för honom men inte hur han firar den,
däremot vilka känslor det ger honom (Tidman & Wallin, 2012, ss. 58-65).
Vinklingen på intervjuerna är väldigt skilda där de troligtvis ombetts tala om det som är
typiska drag i inriktningen, eftersom det är dessa som framhävs. I Ewas fall handlar det inte
så mycket om religionsutövning utan främst om hennes relation till Gud. Hon berättar att hon
tycker att Gud är en man och som en pappa. Det problematiseras eller diskuteras inte vidare
någonstans i boken varför många ser gud som en man och pappa och inte som en kvinna och
mamma och att detta har ett starkt samband till både könsroller och starka maktstrukturer där
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mannen setts som det starka. När Stefan förklarar att nattvarden ser annorlunda ut i den
katolska kyrkan besvaras det som utesluts i beskrivningen av katolska kyrkans nattvard. Vad
rosenkransen och korsvägen är för något lämnas dock med ett frågetecken. Abort är något
som berörts i kapitlet och intervjun görs ett försök till att förklara en av anledningarna till
varför det inte är tillåtet. Det är dock enbart flickan som omnämns lida på grund av en abort
vilket utelämnar att även pojkar eller män kan ta lika illa vid sig vid en abort. Detta är inte
heller något som följs upp eller diskuteras. I Dejans intervju beskrivs det vilka känslor det ger
honom att fira en högtid vilket inte är något boken annars har som exempel. Det intervjuerna
delvis ger är en viss insikt i hur kristendom kan upplevas på individnivå och hur det kan
skilja sig. Här finns dock bara ett exempel från varje inriktning och det diskuteras inte heller
att det enbart är en persons upplevelse av sin religion.

Relief Livsvägar, islam
I inledningen av islamkapitlet skrivs det att de fem pelarna är viktiga och bör finnas i varje
muslims liv. Till viktiga högtider nämns ramadan, offerfesten och faste-brytandets fest. Det
står att troende muslimer fastar varje år samt vad fasta är. Även offerfesten beskrivs samt
varför den firas. Det står även att kvinnan traditionellt sett ska skyla kroppen från mäns
blickar och att hon enbart får visa hår och bar hud när hon är hemma. Vallfärden nämns samt
att alla inte har råd att göra den och besöka platsen, Mecka (Tidman & Wallin, 2012, s. 88f).
Detta följer samma uppställning som kristendomsavsnittets inledning. Uppställningen gör att
det på ett smidigt sätt går att jämföra religioner mot varandra angående enkla drag och
således se både likheter och skillnader. Samtidigt innebär det att delar som är viktiga i en
religion men inte i den andra beskrivs, och kanske inte ger plats till annat som skulle kunna
ses som viktigare att ha med.

De fem pelarna
Som motivering för de fem pelarna skrivs det att både judendom och islam handlar om ett
visst sätt att leva och att tro är något muslimer gör genom sina handlingar. De fem pelarna
beskrivs som plikter som varje människa bör uppfylla. Inom de fem pelarna går det också
urskilja vad som får göras och inte. Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste i religionen.
Den har också ett nära samband med bönen. Det beskrivs vidare hur bönen går till och att det
inte finns några präster som förmedlar kontakten. Bönen görs på vissa bestämda tider och är
en bra anledning till ett avbrott i dagen. Det poängteras också i boken att en rättrogen muslim
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ska vända sig till Gud i bönen samt att platsen för bönen inte spelar någon roll, men att män
och kvinnor ska vara skilda vid bön. På fredagar är det en längre bön i kyrkan och återigen
poängteras det att det inte finns någon präst som fungerar som kontaktperson utan varje
människa kan själva få kontakt med Gud. Däremot finns det en böneledare (Tidman &
Wallin, 2012, s. 94ff). Här poängterar boken att islam och judendom har en gemensam syn på
att tro visas genom sina handlingar. Är detta då till skillnad från kristendom? Och vad
innebär i sådana fall tro eller vilken betydelse får handlingar då i kristendom? Här fås en
genomgående beskrivning av hur bön går till så att även en som inte är muslim kan förstå vad
som görs. Det kan också undras vad som är skillnaden mellan präst och böneledare?
Framförallt om förkunskaperna om vilken roll en präst har, inte finns.
I boken beskrivs det att muslimer fastar efter egen förmåga, det vill säga beroende på deras
hälsotillstånd och ålder. Barn fastar inte. Genom att fasta visar människan att den vill vara en
muslim. Vidare beskrivs fastans funktion samt när den görs. Det jämförs också med
adventstiden i kristna länder som är en glad höjdpunkt. Den religiösa avgiften är viktig
eftersom generositet och medkänsla värdesätts i islam. Det beskrivs hur stor andel som ges
samt vad pengarna används till. Det står också att gästfrihet är viktigt för muslimer och därför
finns en givmildhet även mot besökare och de som har det lite sämre (Tidman & Wallin,
2012, s. 96f). Även här beskriver boken vilken funktion fastan fyller samt hur det görs och
vad den har för betydelse för individen. Det som dock inte framgår lika tydligt är varför fasta
blev ett inslag i islam? Hur har Gud förmedlat att fasta är hens vilja? Boken gör också en
jämförelse med adventstiden i kristendom vilket förutsätter att det finns en förförståelse för
vad advent är och vad som sker då. Vallfärd till Mecka beskrivs genom hur många som gör
det, varför det görs samt vad muslimerna gör när de väl nått Mecka. Alla oavsett kön och
välstånd ska bära vitt just för att alla där och då ska vara lika inför Gud. Det framgår dock
inte om kläderna är likadana eller om det enbart är färgen som är lika för alla. Det förklaras
också att det är väldigt dyrt att vallfärda till Mecka och därför finns det även andra
vallfärdsmål, vilka framgår dock inte (Tidman & Wallin, 2012, s. 98). Här lämnar boken
vissa öppna frågor och det går inte att få någon förståelse för huruvida det skulle vara en
större ekonomisk möjlighet att vallfärda till något av de andra målen, eftersom det inte
beskrivs vilka de är.
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Andra riter
I boken berättas det att trosbekännelsen viskas i barns öra när de föds samt att pojkar omskärs
i förskoleåldern och att det sker en fest kring detta. Det förklaras att det finns visa regler
kopplat till omskärelse i Sverige. Bland annat behövs tillstånd, bedövning och barnet måste
vilja göra det. Även kvinnlig omskärelse tas upp där boken förklarar att seden inte kommer
från islam utan från nordöstra Afrika men att islam ofta fått bära skulden för detta. Det
hänvisas också till att det inte står något om detta i koranen samt att det förekommer både
inom islam och kristendom. Boken förklarar att giftermålet inte är någon stor händelse inom
religionen men för personerna. Det är av den anledningen som det firas. Det står att
heteroäktenskapet inom islam är viktigt eftersom det var så profeten levde. Äktenskapet är en
juridisk överenskommelse mellan familjerna och de två personer som gifter sig. Det förklaras
också att det i koranen står att män får ha upp till fyra fruar men att detta är ovanligt. Det ges
också en förklaring till varför månggifte var vanligt under en tid. Det skrivs också att kvinnor
idag inte behöver samma trygghet i att gifta sig som förr eftersom det moderna samhället tar
hand om ensamma kvinnor.
Begravning ska helst ske inom 24 timmar och det förklaras att en viss ritual görs innan den
döda begravs. Under begravningen sker korancitering och böner bes för den döda. Det skrivs
att det finns flera begravningsplatser för muslimer i Sverige och att begravningen hålls
utomhus (Tidman & Wallin, 2012, s. 110ff). Boken tar upp en myt som funnits om islam
angående könsstympning och skriver att det har en starkare koppling till kultur och samhälle
än vad det har till religion. Anledningen till att giftermålet tas upp kan dels bero på att detta
tagits upp för att äktenskapet är ett sakrament i katolska och ortodoxa kyrkan. Eftersom det
dock inte har någon religiös innebörd vilket boken också förklarar kan det ifrågasättas varför
det tas med eftersom det snarare har ett samband med kultur och de strukturer som finns och
funnits i länder där islam är utbrett. Samtidigt är det förståeligt i och med att det finns
samband mellan religion och kultur och därför är det fördelaktigt att detta tas upp, men när
boken inte poängterar sambandet kan det vara svårt att skilja på om det är religionen islam
som står för något eller om det är samhället där islam är utbrett.
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Högtider
De största högtiderna som boken beskriver är id al-Fitr, det vill säga festen som är när fastan
är slut. Det beskrivs hur länge den pågår samt hur moskén utsmyckas och att mat är i centrum
dessa dagar. Också Id al-Adha är en stor högtid där offring till Gud görs. Här görs en
hänvisning till det som står om Abraham i judendomen, kristendomen och islam där han
offrade ett djur istället för sin son. Detta infaller samma månad som vallfärden och därför är
högtiden extra stor i Mecka. En del av det kött som offras ska skänkas till de som har det
sämre ställt eftersom alla oavsett välstånd ska få fira högtiden. Det som får ätas och inte ätas
är viktigt inom islam beskriver läroboken. Den förklarar också den slakt som görs för att
köttet ska ses som halal (Tidman & Wallin, 2012, s. 109f). Boken beksriver en högtid som
har stöd i samma text som både judendom, kristendom och islam. En fråga som då lämnas
obesvarad är varför högtiden då inte firas i de andra två nämnda religionerna? Det beskrivs
att köttet ska vara halal men inte varför och vad det har för betydelse för en muslim.

Genus
Islamkapitlet har i slutet ett helt avsnitt som heter könsroller och ett som heter jämställdhet i
koranen. Detta inleds med att många svenskar förknippar religionen med kvinnoförtryck
bland annat på grund av kvinnornas klädsel eftersom en traditionell kvinna ska dölja sin
kropp utanför hemmet. Vidare förklaras det att kvinnor enligt traditionell uppfattning är sin
pappas egendom fram tills hon fått en man men att denna uppfattning inte delas med alla
muslimer. Kvinnor i islam väljer att dölja olika mycket av sin kropp och de som bär
huvudduk gör det oftast med stolthet. Dock börjar kvinnor inte bära huvudduk eller liknande
förrän vid tonåren. Det förklaras att koranen uppmanar kvinnorna att skyla sig eftersom
kroppen har ett samband med sexualitet. Även Muhammeds kvinnor var klädda på det viset i
mötet med andra. Slutligen poängteras det att det finns olika tolkningar och att alla inte följer
alla regler samt att de flesta ser mannen och kvinnan som lika värda men att de har olika
uppgifter. Dessa uppgifter går ut på att kvinnan ansvarar för barnen och hemmet och mannen
är ute i samhället och försörjer sin familj (Tidman & Wallin, 2012, s. 88). Boken
uppmärksammar att det finns åsikter angående kvinnoförtryck mot islam, den försöker dock
inte diskutera varför många är av den uppfattningen utan förklarar att det finns en traditionell
uppfattning samt att det finns motiveringar i koranen. Det går därför att förstå varför
kvinnorna har den position de har och varför de skyler kroppen men inget med koppling till
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kultur och samhälle. Samtidigt poängterar boken att det finns olika uppfattningar och att alla
inte lever efter detta sätt.
En bildtext beskriver att Irans utrikesminister inte ville ta Maud Olofsson i hand på sitt besök
i Sverige eftersom hon är kvinna, detta utan vidare förklaring. Boken förklarar också att det
finns feministiska rörelser inom Islam som kämpar för att kvinnorna ska bli en större del av
samhället och få större inflytande. Dessa menar att tolkningen av koranen gjorts fel eftersom
det är männen som stått för den och att det egentligen finns ett tydligt jämställhetsideal.
Framförallt är det muslimska kvinnor i Sverige som kämpar för detta. Vidare ges ett exempel
på hur feministiska muslimer tolkar en del av koranen där utgångspunkten är Eva och Adam
och att könet inte spelar någon roll utan relationen till Gud är det viktiga. I feministers
perspektiv blir också Muhammeds hustrur viktiga där feminister menar att han aldrig kunnat
bli profet om han inte haft så starka kvinnor bakom sig (Tidman & Wallin, 2012, s. 112ff). I
början av kapitlet finns en uppställning som ser likadan ut för alla religioner och vid
symboler nämns bland annat Fatimas hand med förklaringen att Fatima återspeglar ett ideal
för hur kvinnor ska vara. Vad det innebär nämns dock inte vidare (Tidman & Wallin, 2012, s.
88). Det uppmärksammas att framförallt muslimska kvinnor i Sverige arbetar för jämställdhet
men inte varför det är just i Sverige detta är vanligast. Boken uppmärksammar också att det
finns olika sätt för tolkning och att det går att tolka både utifrån ett feministiskt perspektiv
och ett mer patriarkalt perspektiv.

Andra religiösa handlingar
Terrorhandlingar beskrivs i boken som något vissa gör som en religiös plikt och ibland är det
som ett uttryck för den missnöjdhet som finns i vissa fattiga länder där klyftorna mellan
fattigdom och rika länder ifrågasätts. Vissa ser då dessa handlingar som sista vägen ut.
Terrorattacken 11 september 2001 nämns och att detta försämrat relationen mellan
västvärlden och den muslimska världen (Tidman & Wallin, 2012, s. 116f). Här tar boken upp
en händelse som många hört om och varför händelser likt den kan hända och vilka
anledningar som ligger bakom. Det förklaras dock inte på vilket sätt vissa personer ser
terrorhandling som en religiös plikt och hur det har samband med islam som religion.
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Intervju
Sogol berättar i intervjun att hon brottas med ordet muslim. Det finns en osäkerhet hos henne
rörande om det är religionen hon vill vara en del av eller om det snarare handlar om det
persiska arvet. Hon talar delvis om laddningen i ordet muslim men mest om hur det är att
brottas mellan att vilja vara en del av persisk kultur men inte alltid se sig som muslim utan
som en person som istället tror på sig själv. Hon berättar att hon som ett konstprojekt tog på
sig slöja och kunde vid det tillfället känna en trygghet och ett skydd i den och inte som ett
tvång som hon tidigare upplevt det. Sogol har valt att inte alltid leva efter islam utan ofta har
det blivit så eftersom en persisk identitet och en muslimsk identitet har många likheter. En
annan intervju har gjorts med Siham. Hon bär slöja och är ett exempel på euroislam. Från
början hade hon haft en tro på något högre väsen men sedan växte en känsla för islam. Hon
berättar om när hon var i Marocko och där miljön var präglad av islam och bönens betydelse
blev då stark. För henne är bönen viktig och hon ber fem gånger om dagen, då är det både
egna böner och reciterande av koranverser som görs. För henne är slöjan en identitet och ett
sätt att komma närmare sin tro liksom bönen och fastan. Tron vägleder är vägledande och
genom den kan hon förstå meningen med livet. Hon poängterar också att alla är jämställda
och att människor mäts genom gudsmedvetenhet.
Muhammad är muslim och berättar om hur han valde mellan att göra pilgrimsresan och att
gifta sig. I den situationen valde han att gifta sig för att inte göra det förbjudna, ha sex innan
äktenskap. Det finns många etiska dilemman han behöver ta ställning till och kring liknande
dilemman diskuterar många unga muslimer i Sverige idag. Han menar att det är svårare att
praktiskt vara muslim i Sverige än i Libanon men att det bidrar till att tron förstärks. Han
berättar att det för honom är förbjudet att ta en främmande kvinna i hand men om kvinnan
han ska hälsa på inte vet att det är förbjudet för honom gör han det ändå för att visa en god
sida av honom. Han berättar också vilka kvinnor han får röra och att det handlar om respekt.
Även äktenskapet och när det är tillåtet att ha sex betonas samt vilka steg han gick igenom
innan själva bröllopet. Hans hustru behövde inte vara muslim men hon behövde i sådana fall
vara troende kristen eller jude. Koranen är guiden för hur en muslim ska leva och han nämner
varför han inte äter kött från gris (Tidman & Wallin, 2012, ss. 100-108). I denna intervju
berättar Muhammad delvis hur han ibland anpassat sin tro efter samhället genom att
exempelvis ta i hand med en kvinna om hon inte är medveten om de bestämmelser han valt
att följa. Det som framförallt tas upp är svåra etiska frågor om kön eller sexualitet. Här ges en
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beskrivning till varför han inte äter griskött vilket inte gavs tidigare i beskrivningen om mat. I
de två kvinnornas intervjuer nämns slöja och det tas också upp i Sogils intervju hur starkt
förknippat religionen islam kan vara förknippat med en kultur. Det framgår också att det kan
finnas vissa praktiker som blir extra starka för vissa, i Sihams fall bön. Det finns dock inte
något exempel med en person som ser sig själv som muslim men som inte exempelvis ber
fem gånger om dagen eller fastar, etcetera.

Religion 1&2 Liv och mening, kristendom
Gudstjänst, bön, nattvard, dop, bibelläsning
Boken beskriver olika händelser i Jesus liv varav sista kvällen och nattvarden nämns. Efter
beskrivningen av vad som står om Jesus och den kvällen skrivs det att det finns en förenklad
form av den måltiden som kristna idag intar under en gudstjänst (Rundblom & Berg, 2014, s.
80). Detta återkommer igen något senare i boken där det förklaras att måltiden blir en
symbolisk helig handling och ses som ett sakrament. Klosterliv nämns också men om något
som började under 300-talet och där män levde enkelt och fokuserade på bön, läsning och
gudstjänster. I väst fanns också nunnor och där fokuserades det på arbete (Rundblom & Berg,
2014, s. 103). Här beskrivs anledningen till varför nattvarden intas, något som belyser mer
ingående senare i kapitlet. Klosterlivet nämns som om det inte är något som finns än idag och
det förklaras inte heller hur klosterliv kan se olika ut och fylla olika syften.
Om den ortodoxa kyrkan beskrivs gudstjänsten följa en mycket gammal liturgi där det växlar
mellan sång och att prästen talar. Framförallt fokuseras innehållet på Jesus liv och gärningar.
Sången används dessutom för att framföra bibeltexter och böner. Sakramenten i ortodoxa
kyrkan kallas för mysterier och viktigast är nattvarden som firas vid varje gudstjänst. Det
beskrivs att prästen blandar vin och bröd under nattvarden som sedan intas med en sked av
alla oavsett ålder. Boken förklarar att dopet sker som barn och att hela kroppen doppas ner i
dopfunten. Därefter smörjs barnet med en olja, vilket kallas för den heliga smörjelsen och är
en motsvarighet till konfirmationen. Därefter intar barnet en nattvard (Rundblom & Berg,
2014, s. 110). Det ges en sammanfattande bild av den ortodoxa gudstjänsten men det blir
svårt att få en bild av hur prästens tal och sång kombineras och hur själva nattvarden går till.
Det är svårt att förstå vilka sakramenten är samt vad de har för betydelse, bortsett från
nattvard, dop och konfirmation som det går att få grundliga kunskaper om. Av dessa tre
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sakrament är dessutom två av dem, nattvard och dop, sakrament inom protestantismen.
Därmed kan det upplevas som om urvalet gjorts utifrån ett protestantiskt perspektiv.
Boken skriver att människor inom den katolska kyrkan förr vallfärdat för att se reliker, det
vill säga heliga föremål. Några exempel på heliga föremål är benbitar av heliga kvinnor och
män. Genom att utföra vallfärden trodde katoliker att de skulle få en förkortning av
reningstiden i skärselden. Också Jerusalem och Jesus grav är ställen kristna vallfärdat till. Om
detta görs än idag framgår dock inte. Det beskrivs också att helgondyrkan var stort och något
som görs än idag, framförallt vid sjukdom eller vid fara. Tanken är då att helgonet ska föra
personens talan hos Gud. Helgon har betydelse även inom den ortodoxa kyrkan. Om det har
samma funktion som inom den katolska kyrkan framgår dock inte (Rundblom & Berg, 2014,
s. 111ff). Angående gudstjänsten står det att mässan följer samma mönster varje söndag.
Oftast är det landets språk den hålls på medan det förr var latin. Predikan har under senare år
blivit mer framträdande men höjdpunkten är nattvarden och under den tror katoliker att det
sker en förvandling av brödet och vinet där det blir Jesus kropp och blod. På så vis upprepas
Jesus handling angående att offra sig för människornas synder. Alla äter av brödet men oftast
är det enbart prästen som dricker av vinet. Det förklaras att endast män får vara präster i den
katolska kyrkan och att de inte får vara gifta eller ha sex. Boken nämner även vissa skandaler
som uppmärksammats under senare år så som att präster avslöjats för både pedofili och
utomäktenskapliga barn (Rundblom & Berg, 2014, s. 115f). När boken beskriver reliker
behövs det förkunskap om vad skärseld är för något och det kan funderas kring varför
vallfärden är ett ämne som tas upp när det inte längre är aktuellt. När helgondyrkan tas upp
går det se en likhet mellan katolska och ortodoxa kyrkor vilket gör att det inte enbart är
skillnader som presenteras i boken utan även vissa likheter förstärks. Dock framgår det inte
om funktionen är densamma utan enbart att det är något som de båda inriktningarna gör.
Predikan nämns men utan förkunskaper går det inte förstå vad en predikan är för något. När
nattvarden beskrivs i den katolska kyrkan förklarar boken att det sker en förvandling av
brödet och vinet. Vad ortodoxa och protestanter tror förklaras dock inte. När boken väljer att
skriva om skandalerna i den katolska kyrkan förklaras det inte hur dessa bemötts eller vad de
haft för inverkan.
Vidare i boken skrivs det om de heliga sakramenten där katolska kyrkan precis som ortodoxa
kyrkan har sju sakrament. Det första sakramentet som nämns är dopet vilket oftast är
barndop. Därefter skrivs det om konfirmationen vilken beskrivs ske mellan åtta och fjorton
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års ålder med handpåläggning och korstecken på pannan. Om Nattvarden står det att den
också kan heta eukaristin och kommunion. Botens sakrament beskrivs genom att synderna
ska bekännas vilket också kallas för bikt. Efter bikten är det viktigt att gottgöra sina fel. Ett
annat sakrament som beskrivs är äktenskapet och skilsmässa är enbart tillåtet vid mycket
speciella orsaker. Det näst sista sakramentet som beskrivs är de sjukas smörjelse som görs på
en person som är nära döden. Det sista är prästvigningen då förs uppdraget vidare från Jesus
och apostlarna till den nya prästen (Rundblom & Berg, 2014, s. 116). Denna beskrivning görs
av katolska kyrkans sakrament men det ges ingen fördjupad kunskap. Nattvarden har tidigare
nämnts och därför finns det en förståelse för att det inte sker någon upprepning. Dopet
förklaras enbart genom att det oftast är barndop vilket innebär att det är svårt att förstå
innebörden av ett dop om inte förkunskaper finns.
Boken förklarar att protestantiska kyrkan växte fram i och med Luthers reformation. Den
förklarar också att reliker, enligt protestantismen, inte har något med bibeln att göra eftersom
människan blir frälst av sin tro och inte av gärningar. Således görs varken helgondyrkan eller
vallfärd. Istället är bibeln det viktigaste och de enda heliga handlingarna är dopet och
nattvarden. Det förklaras att protestanter inte tror på att brödet och vinet förvandlas men att
Jesus är närvarande. I gudstjänsten är predikan överlägset viktigast och har syftet att
undervisa folket om bibeln. Även psalmerna har en betydande roll, och så även textmässigt.
Det förklaras att protestanter inte ska gå i kloster utan leva i samhället med andra. Vidare ges
en beskrivning av hur gudstjänsten i svenska kyrkan förändrades när Sverige gick från
katolicismen till protestantismen (Rundblom & Berg, 2014, ss. 120-123). Om protestantiska
kyrkan skrivs det att ingen ska gå i kloster men om eleven som läser boken dock vet att det
finns protestantiska kloster kan det bli något förvirrande. Övergripande får dimensionen en
relativt liten plats i boken samtidigt som protestantismen ofta uteblir eller tas för given om
annan inriktning inte omnämns. Det blir tydligt att bibeln och berättelserna är viktiga i
beskrivningen där Sverige gick från katolicism till protestantism eftersom ingen verkade veta
så mycket om Gud och Jesus under de katolska gudstjänsterna. I övrigt finns det mycket lite
om hur kristendom praktiseras eller hur riterna faktiskt går till och vilket syfte och känsla de
frambringar.

Genus
Boken problematiserar inte genus eller kön i något eget avsnitt i kristendomskapitlet. Det
diskuteras eller problematiseras inte heller i de fall då man eller kvinna nämns. Det finns ett
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avsnitt där det förklaras att Jesus var kvinnornas vän trots att många män på den tiden såg ned
på kvinnorna. Att de kunde bli lärjungar var dock otänkbart (Rundblom & Berg, 2014, s. 83).

Religion 1&2 Liv och mening, islam
De fem pelarna
Islamkapitlet inleds med att vallfärden till Mecka beskrivs. Det ges en förklaring kring vad
muslimerna gör när de kommer dit samt att det görs på grund av att Muhammed bestämt det.
Alla som vallfärdar till Mecka gör det i likadana kläder för att det inte ska synas någon
skillnad mellan rika och fattiga. Runtom Mecka finns även andra vallfärdsplatser som också
besöks. Dessa platser besöks på grund av att Muhammed fick olika budskap från Gud där
(Rundblom & Berg, 2014, s. 143). Det förklaras att en muslim står ensam inför Gud och
därför finns det inga sakrament eller någon präst som utför heliga handlingar. Det finns inte
heller någon arvsynd utan istället följs Guds vilja och på så sätt går det att leva ett harmoniskt
liv och komma till paradiset efter döden.
Istället för sakrament vilar islam på de fem pelarna. Den första pelaren som beskrivs är
trosbekännelsen vilken innebär att en muslim ska tro på att det inte finns någon annan än Gud
och att Muhammed är hans profet. Den andra är bönen, vilken är som ett tecken på
underkastelse av Gud och hans vilja. Det beskrivs hur bönen går till och att det finns
böneledare samt att det görs fem gånger om dagen. Fredagsbönen är en plikt för män men
frivillig för kvinnor. Män och kvinnor sitter alltid skilda från varandra i moskén. Den tredje
pelaren är fastan och det förklaras att muslimer fastar på grund av Muhammed. Under
ramadan avstår muslimer från mat, tobak och sex. Förutom Muhammed har även Gud
bestämt att muslimer ska fasta och en annan anledning till att göra det är för att det är nyttigt
att öva på sitt tålamod och sin självdisciplin. Den fjärde pelaren är allmosan vilken innebär
att muslimer ska ge pengar till behövande. När boken nämner vallfärden igen men under
avsnittet de fem pelarna, beskrivs det att män tar på sig en vit vallfärdsdräkt och kvinnor en
vit klädsel och huvudduk, dock ingen slöja. Vallfärden ska vara en påminnelse om det
kommande paradiset och därför får inga tvister med varandra ske. Vidare beskrivs det hur det
går till när pilgrimerna kommer till Mecka och att höjdpunkten är att besöka
Barmhärtighetens berg. Även andra riter som görs vid sidan av Mecka nämns så som den
stora offerfesten, vad den innebär och varför den firas. Främst handlar vallfärden om att
känna en samhörighet med andra muslimer som kommer från andra delar av världen
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(Rundblom & Berg, 2014, ss. 174-177). Islam förklaras i jämförelse med kristendom.
Därmed står kristendom för normen och utifrån den förklaras det vad som skiljer islam och
hur de istället tror, till skillnad från kristna. Likheter som att båda religionerna har en
trosbekännelse, böner, och så vidare, nämns inte. Bönen och vallfärden beskrivs relativt
djupgående men det är svårt att få en förståelse för varför en muslim vallfärdar. Exempelvis
finns det inga inga beskrivande exempel angående vad det kan betyda för en muslim att få
åka till Mecka, vilka känslor som uppstår och vad den får ut av det. Istället går det tolka det
som att muslimer enbart vallfärdar för att någon sagt att det ska göras. Denna brist av
fördjupad förståelse gäller egentligen alla de fem pelarna.

Genus
I islamkapitlet finns det ett avsnitt som heter kvinna man och familj där det beskrivs att
mannen tillsammans med kvinnans föräldrar arrangerar äktenskapet. Det står även att de
flesta muslimer anser att kvinnans plats är i hemmet och att hon där tar hand om barn och
hushållet medan mannen ansvarar för inkomsten. I de flesta muslimska länder får mannen ha
mer än en hustru men högst fyra så länge han behandlar dem lika och kan försörja alla. Det
förklaras att de flesta männen trots detta enbart har en kvinna. Muslimer förnekar oftast att
kvinnan är undertryckt. Istället menar de att kvinnorna valt sitt livsmönster och är nöjda med
det. Utgångspunkten ligger i att könen är av olika natur och att de är födda till olika uppgifter.
Det belyses också att män är mindre känslostyrda och att det är därför deras uppgift infaller i
samhället (Rundblom & Berg, 2014, s. 170f).
Anledningen till varför kvinnor är förtryckta i vissa muslimska länder beskrivs vara för att de
lever kvar i de uråldriga traditionerna. Det har därigenom inte något med koranen att göra.
Boken förklarar att den typ av jämställdhet som eftersträvas av västerländska kvinnor inte
alltid är eftersträvansvärd i andra länder. I koranen är män och kvinnor jämlika men inte på
samma sätt som det uppfattas i västvärlden. Boken tar upp att kvinnorna inte ska klä sig
utmanande eftersom det kan dra till sig män som riskerar att vara otrogna mot sina fruar. Det
står inte att kvinnan måste bära slöja men att hon ska klä sig anständigt. Vidare skrivs det att
koranen precis som bibeln präglas av ett manligt och patriarkalt perspektiv och att mannen
enligt koranen har rätt att ärva mer, har lättare till skilsmässa, rätt till barnen, möjlighet till ett
friare liv samt rätt att bestämma över kvinnan. Boken belyser att det finns verser som visar att
kvinnan är underställd mannen, både i Bibeln och Koranen. Vissa anser dock att verser som
poängterar deras jämlikhet ses som viktigare (Rundblom & Berg, 2014, s. 170f). Boken
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förklarar att det västvärlden ses som en självklart att landets lagar är något riksdagen beslutar,
men samma verklighet finns inte i alla muslimska länder. Detta kopplas sedan till att länder
som lever efter islams lagar, sharia, förbjuder kvinnor att vistas ute ensamma och köra bil.
Samtidigt finns det även de länder som har mer öppna tolkningar eller helt skiljer på religion
och samhällsliv. Det nämns också att en muslimsk kvinna inte får gifta sig med en man från
en annan religion men att detta är tillåtet för män så länge kvinnan är jude eller kristen.
Slutligen förklaras det att barnen är mannens egendom (Rundblom & Berg, 2014, s. 168f).
Boken skriver att det kvinnliga förtrycket delvis beror på att många muslimska länder lever
kvar i gamla traditioner. Påståendet får dock motstånd ibland eftersom det inte diskuteras
vidare utifrån det perspektivet. Den beskriver att det finns liknande skrivelser om könsroller i
både bibeln och koranen men det problematiseras inte utifrån ett kulturellt perspektiv. I väst
har länder gått ett mycket större steg framåt i utvecklingen och därmed också religioner som
har starkare fäste i väst. Boken fångar att det skiljer sig geografiskt men det är svårt att förstå
om kvinnoförtrycket främst har med religionen att göra eller om det har ett starkare band till
kulturen. Det skildras inte heller någon annan typ av islam mer än den där kvinnor rättar sig
efter förtrycket vilket också gör att boken osynliggör de som väljer att göra andra tolkningar.
Här ges bilden enbart av en något utsatt kvinna som följer de strukturer som finns utan en
problematisering av genus och maktstrukturer.

Andra religiösa handlingar
Könsstympning är enligt boken inget som finner stöd i koranen men det finns i några
muslimska länder. Vanligast är dock att motarbeta detsamma. Omskärning är något som görs
av både muslimska och judiska pojkar. I boken beskrivs det hur ingreppet går till samt att det
är en rit med tillhörande fest. Slutligen nämns hedersmord som något som görs i vissa
muslimska länder men det finner inget stöd i koranen. Boken förklarar att det däremot finns
texter som stödjer detta i Bibeln men att det inte är någon vanlig sed i varken kristendomen
eller judendomen med undantag för vissa sällsynta fall. (Rundblom & Berg, 2014, s. 170ff).
Boken förklarar att fundamentalism är något som ofta nämns synonymt med islamism vilket
innebär att det finns en vilja att koranens budskap ska styra samhället. Fundamentalister anser
att det är viktigt att följa islams tro och moral både som individ samtidigt som det ska styra
politik och myndigheter. Framförallt är det unga män som blivit radikala och har ett starkt
moraliskt engagemang, enligt läroboken. För dem räcker det inte att bara tro och be. Oftast
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innebär det att vara anti den västerländska livsstilen och framförallt anses det vara Amerikas
politik, militär och kulturella dominans, som hotar den muslimska världen (Rundblom &
Berg, 2014, s. 181). Genom att ta upp både könsstympning och hedersmord med förklaring
att det inte är något som accepteras ges en medvetenhet om att det inte har med religionen att
göra. Det kan dock upplevas något förvirrande när boken nämner att hedersmord har belägg i
bibeln. Boken beskriver att det är män som oftast blir radikala och att det inte räcker för dem
att enbart tro och be. Det diskuteras dock inte varför det kan tänkas vara på detta sätt eller
bakomliggande

faktorer

vilket

innebär

att

genusdiskussionen

uteblir.
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Avslutning och diskussion
Av resultaten går det se att de två valda böckerna både har vissa likheter men också skiljer
sig. Diagrammet nedan visar hur stor plats dimensionen praktisk och rituell samt genus,
procentuellt sett får av kristendoms- respektive islamkapitlen. Syftet med diagrammet är inte
att visa på exakta siffror utan att ge en överblick över att det skiljer sig angående hur stort
utrymme dimensionen samt genus får i läroböckerna. En snabb överblick visar tydligt att
praktisk och rituell dimension får betydligt större plats i både kristendoms- och islamkapitlet i
boken Relief livsvägar än vad de får i Religion 1&2. Däremot finns fakta relaterat till genus
på en större procent av islamkapitlets sidor i Religion 1&2, samtidigt som ingen av böckerna
har egna avsnitt som behandlar genus i kristendomskapitlen. Anledningen till varför genus
enbart presenteras i stapeln för Relief livsvägar exklusive intervju är för att det var så pass
lite per sida som rörde genus i intervjuerna att det inte skulle ges en rättvis framställning
angående hur stor plats genus får, om dessa sidor räknades med. Praktisk och rituell
dimension upptar i flera fall en relativt stor plats av intervjuerna vilket innebär att den
jämförelsen däremot är intressant.	
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Figur 3. Diagram över genus samt praktisk rituell dimensions utrymme i läroböckerna.
Denna uppställning visar tydligt att dimensionen som är en av de sju Ninan Smart diskuterat,
tar upp mellan en tredjedel och en femtedel av böckernas islam- och kristendomskapitel.
Samtidigt finns det inget som säger att alla dimensioner borde få samma utrymme. Det som
kan diskuteras är däremot om det böckerna återger angående dimensionen ger en rättvis bild
av de troende eller om eleverna riskerar att stereotypisera och får svårt att förstå att religion
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både är något gemensamt och individuellt. Vidare kan det diskuteras om könsrollerna
förstärks eller förminskas och kan förstås i ett större perspektiv. Samt om eleverna kan känna
upphov till diskussion och samband mellan könsmönster och maktstrukturer.

En diskussion kring de framträdande resultaten i relation till frågeställningarna
I följande avsnitt diskuteras de mest framträdande resultaten utifrån de teoretiska
utgångspunkterna som är det plurala och mångkulturella klassrummet.
Praktisk och rituell dimension
I Relief livsvägar väljer författarna att låta påsk och jul representera högtiderna i kristendom
medan Religion 1&2 inte representerar några högtider alls. En anledning till varför det är just
jul och påsk som får representera högtider inom kristendom i Relief livsvägar skulle kunna
vara att jul och påsk är de högtider som tydligast speglas i vårt samhälle och att eleverna
således troligen kommit i kontakt med dem. Även om någon tillhör en annan religion eller är
sekulariserad är de flesta i Sverige lediga vid påsk och jul vilket gör att kunskap om
religionen inte behöver finnas för att veta att påsk och jul är högtider. Samma självklarhet
finns exempelvis inte om pingst eller Kristi himmelsfärdsdag. Relief Livsvägar sätter
dessutom in det i situationen att många firar högtiderna även om de inte är troende. Det ges
dock ingen förklaring till att det svenska samhället är uppbyggt på en kristen grund och att
traditioner förr oftast firats med en kristen mening men att dessa förändrats i takt med att
människor blivit mer sekulariserade och fått en förändrad livssyn och behov. Boken beskriver
högtiden så att eleverna ska få kunskaper om varför jul och påsk enligt kristendom firas vilket
stämmer överens med det Hedin beskriver om att det är viktigt att förstå sambandet mellan
religioners inre och yttre former (Hedin, 2014, s. 45ff). Det som dock blir något bristfälligt är
att det inte går att få en förståelse för hur själva firandet går till.
I Religion 1&2 är det enbart gudstjänst och de riter som hör till sakrament som representerar
praktisk och rituell dimension i kristendom. Precis som i Relief Livsvägar är det också
framförallt katolsk, ortodox och protestantisk kristendom som är representativ. Frikyrka
nämns vid något tillfälle i Relief Livsvägar men det är omöjligt att utan förkunskap förstå vad
en frikyrka är eller hur det skiljer sig från de andra tre inriktningarna som nämns. Detta
innebär att det görs starka generaliseringar till att kristendom framförallt är protestantisk men
i vissa fall katolsk eller ortodox. Vilket kan innebära att exempelvis någon som är medlem i
pingstkyrkan eller någon annan karismatisk rörelse inte alls kan känna igen sig i de
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beskrivningar som görs av exempelvis gudstjänst eller dop. Just denna generalisering för med
sig problematik enligt Jenny Berglund (2014, s. 125f) då hon menar att det finns risk för att
klasskamrater kan diskrimineras eftersom de inte lever upp till den religion som beskrivs.
Liknande generaliseringar görs också när det beskrivs att en muslim ber fem gånger om
dagen men med tanke på att det också är många muslimer som väljer att inte fem gånger om
dagen kan det öppna upp för kommentarer om att någon som inte ber inte heller är någon
riktig muslim. Böckerna försöker representera en sammanfattande bild av vad religionerna
har för riter men i detta fall är det enbart en typ av islam som representeras. I en av
intervjuerna nämns också euroislam men om det ger boken inga kunskaper som gör att eleven
kan förstå vad som menas med euroislam eller hur det skiljer sig från den islam de fått läsa
om.
En problematik vid generaliseringar och stereotypisering är att det går lägga in värderingar.
När Hall diskuterar stereotypisering menar han att det är en följd av typing som innebär att vi
kategoriserar och generaliserar för att lättare förstå vår omvärld. Han menar att människor
beskrivs i ett antingen eller förhållande och att vissa tillhör en majoritet medan andra tillhör
en minoritet (Hall, 1997, s. 257ff). Det är denna minoritet som faller bort i läroböckernas
representation vilket kan ses som problematiskt ur detta perspektiv. Framförallt eftersom
minoriteten kan uppfatta sig diskriminerade eller känna sig kränkta som påföljd av att
böckerna enbart representerar en bild eller några bilder av en religion. Av den anledningen är
det viktigt att det görs förklaringar om att det finns olika typer av islam och kristendom och
att varje individ gör sin tolkning av vad som är islam eller kristendom. När dessa typer av
förklaringar faller bort eller inte förtydligas tillräckligt blir riskerna för den typ av
problematik som Berglund och Hall beskriver stor, eftersom läsaren kan lägga in värderingar
och stereotypisera även om läroböckerna inte tydligt talar i termer om vi och dom.
Trots att det som Salili och Hoosain (2005, s. 12f) förklarar angående att klassrummen består
av flera olika kulturer och flera olika trosuppfattningar är det tydligt att eleverna förväntas ha
större förståelse eller kunskap om kristendom än vad de förväntas ha om islam. Ett exempel
då detta förstärks är när det förklaras att fastan är en glad tid precis som adventstiden. Här
förutsätts det att läsaren vet vad advent är och hur det firas, något som inte nämns i
kristendomskapitlet. I islamkapitlet görs också jämförelser med kristendomen men detsamma
sker inte i kristendomskapitlet. Samtidigt ges det en bild av islam där det förklaras att det är
viktigt att hjälpas åt och skänka till de som har det sämre men detsamma beskrivs inte om
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kristendom där kollekt och välgörenhetsarbete också är en viktig del. För muslimer,
sekulariserade eller personer med annan religionstillhörighet kan kristendom därför uppfattas
som en relativt egoistisk religion, på samma sätt som islam kan framstå som en
kvinnoförtryckande religion vilket kommer diskuteras mer i avsnittet om genus.
Även om det skiljer sig mellan böckerna angående vad och hur stor plats praktisk och rituell
dimension får och därmed vad som representeras, är det gemensamt för de båda att utelämna
människors upplevelser av olika riter och praktiskt religionsutövande. Det går att förstå
varför nattvarden intas, eller varför en muslim fastar, men känslan det frambringar för den
troende som även den kan vara motiverande, uteblir helt. Vilket kan innebära att den
fördjupade förståelsen som Hedin (Hedin, 2014, s. 120) framhåller och som ska öka
förståelsen för olika personers sätt att tro och leva, faller bort. Det är dessutom svårt att alltid
förstå islam och kristendom ur olika perspektiv eftersom islam representeras utifrån hur den
främst praktiseras i östvärlden, medan kristendom representeras utifrån hur den främst
praktiseras i västvärlden. Det ges exempelvis ingen representation av kristendom i Afrika där
samhällena ser annorlunda ut de i Europa och Sverige. Islam representeras dessutom sällan ur
en västerländsk kontext om hur religionen utövas och integreras i ett samhälle som är
uppbyggt av andra värderingar än muslimska. De få gånger detta sker är vid exempel om
Sverige samt i intervjuerna då personerna lever i Sverige.
Det sekulariserade Sverige som både Zuckerman (2009, ss. 55-64), Hedin (2014, s. 14ff) och
Stabel-Kulø (2005, s. 35ff) diskuterar kring, tas inte alltid hänsyn till. Det märks exempelvis
genom att varken predikan eller bön i kristendom förklaras, utan det förutsätts att eleverna
ska kunna detta. Däremot förutsätts det inte att eleverna ska förstå innebörden av bön i islam
eftersom detta beskrivs mer genomgående i båda Relief Livsvägar och Religion 1&2. Det går
också se att böckerna fortfarande följer den traditionella uppställningen och att religionerna
inte presenteras genom olika centrala kärnor eftersom exempelvis bön enbart är något som
förklaras i en religion.
Religionerna representeras på liknande vis i de båda böckerna. Den största skillnaden är hur
stort utrymme kapitlet får till praktiskt och rituell dimension. Detta påverkar givetvis vad som
tas upp och eftersom Relief Livsvägar ger dimensionen större utrymme än vad Religion 1&2
gör, så representeras också fler riter. Det sker ibland även större fördjupning i Relief
Livsvägar även om det inte resulterar i större kunskaper om religionsutövande och öppnar
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upp för reflektion om religionsutövande kopplat till olika kulturer och samhällen. Genom
intervjuerna som Relief livsvägar har med går det däremot att börja få en förståelse för den
individuella religionsuppfattningen vilket uteblir helt i Religion 1&2.

Genus
I kristendomskapitlen i de båda böckerna varken problematiseras eller diskuteras genus.
Något som framförallt kan ses som problematiskt eftersom det i islamkapitlen omnämns i
egna avsnitt. Troligtvis beror detta bortfall på att problemen rörande genus inte i jämförelse
ses lika stora som i islam. Det beror dock inte på religionen utan snarare på att det är en
västerländsk kristendom som representeras och i den västra delen av världen har utvecklingen
gått fortare framåt och således även jämställdheten. Det utesluter dock inte att det alltid varit
jämställt i kristendom. Detta väljer dock inte böckerna att ta upp. Vid ett fall nämner Relief
livsvägar att kvinnor enligt Nya testamentet ska ha håret uppsatt och inte bära smycken.
Något som var de flesta kvinnors vardag för 100 år sedan i Sverige samtidigt som de i vissa
fall även skulle bära någon typ av hatt, huvudduk eller liknande. Normer som även vissa
grenar inom den protestantiska kyrkan fortfarande lever efter. Med andra ord var, och ibland
fortfarande är det en liknande verklighet för kvinnor i Sverige, i ett land uppbyggt på kristna
värderingar, som det är för kvinnor i muslimska länder där de bör bära slöja. Ur detta
perspektiv diskuteras det dock inte och en genusdiskussion angående att kön följer den
sociala utvecklingen uteblir. Som Hirdman (2008, ss. 11-16) beskriver det, är kön socialt
konstruerat och således följer också kvinnor den sociala utvecklingen som finns. Detta
problematiseras dock inte heller i islamkapitlet där kön, och framförallt det kvinnliga könet
berörs.
För att både förstå kritiken angående kvinnoförtryck i islam men även förstå varför vissa
personer anser att exempelvis slöja inte är viktigt för en muslim och andra inte, kan det vara
viktigt att förstå kulturella samband och att det inte enbart finns en tolkning av något. I
Religion 1&2 skriver boken att kvinnor i vissa länder är förtryckta på grund av att länderna
lever kvar i uråldriga traditioner. Det som dock inte förklaras är hur, som boken beskriver
det, uråldriga traditioner ser ut samt att det inte är ett problem i enbart islam. I denna bok
osynliggörs det också att det finns de som gör andra tolkningar och anpassar sig efter andra
normer. Relief livsvägar skriver att många muslimska kvinnor framförallt i Sverige arbetar
för ett jämställt perspektiv men det utelämnas en förklaring till varför det är just i Sverige det
blivit så stort. Zuckerman (2009, ss. 55-64) beskriver att religionsämnet förändras på grund
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av att samhället i Sverige blivit mer jämställt och uppmanar till kritiskt tänkande vilket
givetvis också har en påverkan på religionerna som även de förändras efter samhället och
dess normer. Samtidigt som det behöver förstås att religion ofta har starka kulturella band
som många vill behålla även om religionen utövas i ett land där en annan kultur är starkare.
Detta fångar Relief livsvägar något i intervjun med Sogol där det persiska arvet är viktigt för
henne och att hon funderar mycket kring islam som är en del av den persiska kulturen.

Detta arbetets resultat i relation till tidigare forskning
Resultatet visar att de läroböcker som undersökts fortfarande följer en traditionell
presentation av hur religionerna representeras. Varje religion representeras för sig och ur
olika kategorier. Därigenom sker ingen presentation med utgångspunkt från olika
dimensioner, exempelvis de Ninan smart beskriver. Ernt Stabell-Kulø (2005, ss. 25-28) anser
att ett upplägg genom olika dimensioner är positivt samtidigt som Hedin (2014, ss. 94, 120)
ser fördelar med att beskriva religion utifrån olika kärnor. Både Hedin och Stabell Kuløs sätt
att arbeta utifrån kärnor och dimensioner har många likheter eftersom det inte blir ett fokus
på att alla religioner ska beskrivas utifrån samma perspektiv, något som i denna uppsats visat
sig vara det västerländska perspektivet. Vid ett upplägg utifrån dimensioner eller kärnor
fokuseras det istället på de ting som har betydelse för religionen. Vid ett upplägg likt Hedins
och Stabell Kuløs skulle exempelvis inte äktenskapet i islamkapitlet beskrivas eftersom det
inte är en religiös handling och således inte passar in i någon dimension. Det skulle kunna
innebära att delar om islam som här uteblir skulle kunna få ta plats istället.
Det är tydligt att det är det västerländska perspektivet av den praktiska och rituella
dimensionen samt genus i kristendom och islam som representeras. Otterbeck (2004, ss. 57f,
61f) beskriver att Islam ofta pekats ut som en kvinnoförtryckande religion och det märks att
läroböckerna försöker problematisera detta och med hjälp av fakta förklara varför många
kvinnor kan uppfattas förtryckta. Samtidigt ges en presentation av kvinnorna i islam i ett eget
avsnitt vilket innebär att det manliga kan uppfattas som norm. Det som skrivs om kvinnor i
de analyserade böckerna är dessutom ting som ur ett västerländskt perspektiv är en stor
problematik, exempelvis som att kvinnor ska vara hemma och fostra barnen samt sköta
hemmet medan männen rör sig i samhället och arbetar. Ting som ur ett österländskt
perspektiv inte uppfattas som problematiskt eftersom jämställdhet för dem kan vara att alla är
lika mycket värda. Det blir då tydligt att böckerna inte ser det ur olika perspektiv vilket
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Otterbeck (2004, s. 70) anser är eftersträvansvärt. Han menar att läroböckerna bör tala om
religion ur både historiska- politiska- och sociologiska perspektiv samt ur genusperspektiv.
Kamali (2006, ss. 58-64) beskriver att det är svårt att avgöra om representationerna av
hinduism är en produkt av Indien eller om det är en följd av religionens lära. Något som är
svårt att urskilja även i representationerna av islam. En annan vanlig följd av detta är att
religioners mångfald uteblir vilket även är fallet i de analyserade böckerna. Denna brist på
mångfald är just att religionerna inte beskrivs utifrån olika inriktningar och olika geografiska
och kulturella områden. Något som däremot de analyserade böckerna ofta uppfyller men som
Kamali (2006, ss. 58-64) hävdar varit en problematik som visat sig i tidigare forskning, är
kopplingen till varför en muslim exempelvis vallfärdar. Även om beskrivningarna kan vara
något begränsade utelämnas inte informationen. Det de analyserade läromedlen dock inte
förklarar är den personliga tillfredställelsen eller betydelsen av att genomföra vissa riter eller
fira vissa högtider.
Även om böckerna inte bokstavligt talar i termer om vi och dom, blir det indirekt något som
sker när kristendomen presenteras i en kontext läsaren lättare kan känna igen sig i. Medan
islams representationer istället är starkare sammanlänkade med kulturer som avviker från den
västerländska normen. Kamali (2006, s. 54) menar att kristendom på grund av detta uppfattas
mer positivt än vad islam gör vilket till viss del också sker här. Främst eftersom problematik
inte bemöts ur olika perspektiv som skulle kunna öka förståelsen för olika maktstrukturer.
Andra exempel på situationer som signalerar tankar om vi och dom är i de fall då det är en
protestantisk bild som ges av exempelvis påsk och jul. Eftersom det varken förklaras vara en
protestantisk bild av högtiden eller ges andra exempel på sätt att fira den, sätts det
protestantiska som norm. Det visar sig också när exempelvis bön förklaras tydligt i islam men
inte i kristendom, vilket förutsätter att det finns en större förförståelse för kristendom. Det
visar sig också i de fall då jämförelser görs med kristendom men aldrig tvärt om. De
västerländska representationerna av religioner är inte ovanlig och med Härenstams ord om att
”det är komplicerat att ge en bild av en annan religion eller kultur” (2000, s. 75) går det förstå
att problematiken fortfarande finns. Samtidigt kan det tyckas att läroböcker 2014, till skillnad
från de utgivna innan millenniumskiftet, borde hämtat inspiration från den forskning som
gjorts. I vissa fall går det se att utvecklingen gått framåt eftersom det i Relief livsvägar skrivs
att islam också kan tolkas ur feministiska perspektiv och att allt fler människor gör detta,
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vilket Härenstam (2006, ss. 13f, 17) ser som en positiv aspekt. Men i många fall ser det
fortfarande likadant ut idag som det gjort i tidigare läroböcker.

Resultatens hållbarhet
I uppsatsen är det endast två läroböckers representationer av praktisk och rituell dimension
samt genus som analyserats. Alltid vid tillfällen då ett begränsat urval gjorts uppstår
induktionsproblemet, vilket gör det svårt att generalisera och säga att denna typ av
representationer finns i kristendoms- och islamkapitlen i alla läroböcker (Kjørup, 2009, s.
89ff). I och med att resultatet dock till stor del stämmer överens med den tidigare forskning
som gjorts på området, går det säga att denna typ av representationer som visats i resultatet,
är vanliga i svenska läroböcker för ämnet religion.
Vid texttolkning finns det alltid en problematik kring om det som analyserats har förståtts på
rätt sätt eftersom förståelsen är viktig för att tolkningen ska kunna ses som trovärdig
(Vikström, 2005, s. 21). Här har min förförståelse för religionerna varit till hjälp eftersom jag
kunnat fördjupa mina resonemang med hjälp av denna. Samtidigt finns det alltid en möjlighet
att resonemangen kunnat bli ännu mer utvecklade men där mina förkunskaper varit
begränsade. I förhållande till undersökningens syfte och med hjälp av de teoretiska
utgångspunkterna och tidigare forskning upplever jag dock inte att mina förkunskaper varit
för begränsade för att besvara syftet.
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