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1.Inledning 
1.1 Introduktion   
Från min egen skolgång kommer jag ihåg läroböcker som vi använde oss av på låg och 

mellanstadiet, jag kommer ihåg matteboken vi jobbade i på högstadiet, den tjocka fysikboken 

som vi hade på gymnasiet och framförallt läroboken i religionskunskapen. Bilderna på 

buddhistiska munkar iklädda orangeröda saronger och rakade huvuden, den hinduiska 

kvinnan med ett ansikte som var speglat av ett hårt liv men med en signifikativ röd prick i 

pannan, de svartklädda ortodoxa judarna med lockar som stack ut ur de svarta hattarna. Men 

det jag inte tänkte på då, som jag har fått upp ögonen för nu under mina studier till just 

religionslärare är hur läroboksförfattare väljer ut innehållet till sina böcker. Vad är viktigt 

inom en viss religion för eleverna att lära sig? En världsreligion kan ha flera olika 

inriktningar, vilken inriktning väljer de att fokusera på och varför och från vems perspektiv 

belyser de innehållet i en religion?  

 

Som lärare i religionskunskap anser jag det vara viktigt att tydligt granska innehållet i de 

läroböcker eleverna använder. De innehåll som böckerna väljer att ta med, det är dem 

eleverna kommer att lära sig när de jobbar med dem. Är det så att böckerna väljer bort vissa 

delar eller lägger fram vissa delar på ett sätt som kan misstolkas tror jag det kan skapa stora 

kunskapsluckor hos eleverna.  

 

Marie Carlson och Kristin von Brömssen skriver i sin bok Kritisk läsning av pedagogiska 

texter  att läraren lämnar mycket handlingsutrymme till läromedelsproducenter då läroboken 

har en viktig roll för undervisningen. Men det är inte alltid själva läromedlet som är det 

avgörande för undervisningen, utan hur läraren väljer att använda sig av innehållet i 

undervisningen som är avgörande för vad eleverna lär sig. Det är alltså de sätt som läraren 

väljer att diskutera och använda sig av innehållet i läromedlet, samt vilket sätt eleverna 

erbjuds att tolka och granska innehållet i läromedlet som är avgörande för undervisningen. En 

och samma lärobok kan användas på helt olika sätt beroende på vilken lärare det är som 

använder sig av den.1 

 

I mitt förarbete till denna uppsats läste jag detta stycket och kom på vad jag ville behandla 

och jobba med. Givetvis tycker jag att det är viktigt och intressant hur lärare väljer att arbeta 

                                                      
1 Marie Carlson & Kerstin von Brömssen. Kritisk läsning av pedagogiska texter – en introduktion. I Marie 

Carlson (red.) & Kerstin von Brömssen (red.), Kritisk läsning av pedagogiska texter – Genus, etnicitet och andra 

kategoriseringar. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s.30. 
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med läroböckerna men det jag fastnade för är böckernas innehåll. Hur presenteras innehållet i 

läroböckerna för religionskunskap och vilken möjlighet får eleverna att tolka och granska 

innehållet? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur läroboken väljer att belysa religiösa texter i 

läroböcker för religionskunskap I på gymnasiet. Mitt fokus är att undersöka hur religiösa 

texter från de tre abrahamitiska religionerna presenteras och om de presenteras på olika sätt i 

läroböckerna. Jag kommer även att undersöka vilken kunskap som förmedlas i läroböckerna 

gällande religionernas heliga skrifter och om den kunskapen är relevant mot styrdokumenten 

för religionskunskap 1. 

 

1. Hur väljer läroböckerna att presentera de abrahamitiska skrifterna?  

2. Vad finns det för skillnader i hur läroböckerna väljer att belysa de olika religionernas 

heliga texter? 

3. Vilken kunskap är det som förmedlas om de religiösa skrifterna? 

4. På vilket sätt är kunskapen som presenteras om heliga skrifterna i läroböckerna 

relevant till styrdokumenten för religionskunskap 1 på gymnasiet? 

 

1.3 Avgränsningar  
I mitt arbete har jag valt att analyserat läroböcker som är ämnade för religionskunskap 1 Jag 

har även valt böcker som är tryckta efter 2011 då tidigare böcker inte är relevanta mot 

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11) som jag kommer att använda som en grund i 

min analys. Jag har valt att arbeta med kapitel som berör judendomen, kristendomen och 

islam, samt kapitel som berör deras heliga skrifter.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Jag anser att det finns olika typer av kunskap och att kunskapen kan framställas på olika sätt. I 

boken Samtal vid brunnar – introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik menar 

Rune Larsson att det finns olika former av kunskap. Han delar upp och presenterar 

kunskapens olika former som fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Faktakunskaper 

är saklig information, det som kan mätas i kvantiteter och det vi har eller inte har. 

Faktakunskaper skiljer inte på yta och djup, den beaktar inte heller skillnader eller likheter. 

Förståelsekunskaper är av kvlitativ form, förståelsen ger utrymme för att tolka och vi lär oss 
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mönster, strukturer och helheter som kan fyllas med innehåll. Färdighet innebär att vi kan 

göra något, en praktisk färdighet. Förtrogenhet är den ”tysta” bakgrundskunskapen, det vi 

redan känner till eller vet genom tidigare erfarenheter.2  

 

I Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik skriver Niklas Ammert att innehåll 

i läroböcker kan framställas på olika sätt, och detta kommer att påverka hur läsaren kommer 

att tolka innehållet. Han presenterar tre olika framställningstyper, men menar att några av 

dessa typer ligger så nära varandra att de kan vara svåra att urskilja dem. De olika 

framställningstyperna som Ammert lyfter fram är konstaterande, förklarande och 

reflekterande/analyserande. En konstaterande typ innebär att författaren förklarar hur något 

ligger till utan att kommentera det. det som framställs är bekräftande men förklaras inte. Den 

presenterar fakta. Den förklarande typen beskriver och kan svara på frågan hur något förhåller 

sig och vad det betyder. Innehållet förklaras med inre sammanhang. Den 

reflekterande/analyserande typen av framställning sätter händelser under lupp och ser på den 

från olika perspektiv. Ammert menar att den typen kan ske på två sätt, antingen genom att 

texten knyter an till läsaren, till tiden då läsaren läser texten eller till förhållanden som är 

kända för läsaren.3 

 

1.5 Tidigare forskning 
Christina Osbeck skriver i en artikel på skolverket.se att när heliga texter presenteras i 

läroböcker och sätts i relation till olika religioner kommer det att uppstå skilda tolkningar av 

de religioner som texterna relaterar till.4 Osbeck skriver vidare att den religiösa texten inte får 

lika stort utrymme beroende på vilken religion som presenteras i läroboken. Det är oftast den 

kristna och den judiska skrifttraditionen som sätts i fokus eller som uppmärksammas mer 

utförligt.5 

 

                                                      
2 Larsson, Rune. Samtal vid brunnar – introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Malmö. Prinfo 

Grafiska Center. 2009. 36. 
3 Ammert, Niklas. Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik. Lund. Studentlitteratur AB. 2011. 

260-262. 
4 Osbeck, Christina. Den religiösa texten som mål eller medel i läroböcker. Skolverket. 2016-02-03   
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-

amnen/religionskunskap/undervisning/den-religiosa-texten-som-mal-eller-medel-i-larobocker-1.236224 (hämtad 

2017-04-12) 
5 Osbeck. 2016. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/den-religiosa-texten-som-mal-eller-medel-i-larobocker-1.236224
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/den-religiosa-texten-som-mal-eller-medel-i-larobocker-1.236224
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Osbeck ställer sig frågan om vilket eller vems perspektiv det är läroboksförfattare vill lyfta 

fram när de väljer att ta med religiösa texter i läroböckerna? Hon menar att det framförallt är 

makt, samhälleliga hierarkier och dess relation till etnicitet och genus som har den störta 

påverkan. Men hon menar att det snarare handlar om att och hur perspektivet lyfts fram som 

kommer att gynna eller försvåra skilda förståelser av de religiösa texterna i läroböckerna. Om 

en religiös text i en lärobok utgör ett mål i sig är det viktigt att använda sig av medel för att 

eleverna ska kunna skapa sig en förståelse för texten och dess betydelse.6  

 

I Osbecks artikel så refererar hon till den norske forskaren Vestøl som har gjort en avhandling 

på religiösa texter i norska läromedel.7 I ett kapitel har Vestøl valt att fokusera på hur 

läroböcker använder sig av religiösa texter som berör de olika religionernas 

skapelseberättelser. När han har granskat norska läroböcker så finns det inte så många 

religiösa texter i dem som berör skapelsen inom islam, judendom, buddhism och hinduism 

men majoriteten av läroböckerna innehåller religiösa texter från den kristna religionen som 

berör skapelsen. De absolut vanligaste texterna för att visa på den kristna synen på skapelsen 

är första och andra Mosebok. Vestøl menar att dessa texter problematiseras med frågor som 

berör Gud som skapare av världen och människorna, relationen mellan män och kvinnor, 

människans relation till naturen, kristnas syn på homosexualitet och kristnas syn på 

naturvetenskap.8  

 

Vestøl skriver vidare i ett annat kapitel att religiösa texter inom läroböcker antingen lyfts fram 

som objekt eller som artefakter.9 När de religiösa texterna lyfts fram för att analyseras så 

framställs de som objekt. Men Vestøl menar att de flesta böcker som han har analyserat lyfter 

fram texterna som artefakter. Det märks tydligast genom hur författarna väljer att skriva 

uppgifter kring texterna. Uppgifter i läroböcker som berör religiösa texter och bygger på att 

eleverna ska svara på vad texten betyder och måste utveckla ett sätt att förstå den religiösa 

texten som ett objekt. Detta för att de ska kunna använda den som en artefakt för att kunna 

förstå det religiösa problemet som ett objektet.10 

 

                                                      
6 Osbeck. 2016.  
7 Vestøl. Jon Magne. (2014). Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious 

education, British Journal of Religious Education, 36:1, 88-101. 
8 Vestøl. 2014. 92. 
9 Vestøl. 2014. 95. 
10 Vestøl. 2014. 95. 
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1.6 Metod 
1.6.1 Kunskapskritisk analys 
Jag kommer att använda mig av Hellspongs kunskapskritiska analys i mitt arbete med att 

analysera hur läroböckerna använder sig av religiösa texter. Hellspong menar att genom att 

skriva ner våra tankar på papper så blir det lättare att analysera dem och lyfta fram deras 

svaga och starka sidor. Vi får även en bättre överblick över vad vi redan vet. Detta leder till 

att vi kan arbeta med vår kunskap som ett system, där sammanhanget i en text kan fylla ut 

kunskapsluckorna. Texter är en viktig del i att utveckla vår kunskap. Kunskap är inte en 

objektiv del i en text, den lever som en individuell och social kompetens som textens språk 

hjälper till att förmedla. Det innebär att det krävs en aktiv insats av läsaren att tolka innehållet 

i en text för att kunna ta del av kunskapen. Kunskapskritisk analys är ett sätt att arbeta med en 

text för att hitta vilka kunskaper som en text erbjuder, samtidigt som texten kritiskt 

granskas.11 

 

1.6.2 Hermeneutisk analys 
Jag kommer även att jobba med en hermeneutisk analys. Jag har utgått från Lennart 

Hellspongs bok Metoder för brukstextanalys. Hellspong skriver att nyckeln till att förstå en 

text är att finna dess mening genom att tolka den. Det som ligger till grund för hermeneutiken 

är när förståelsen och tolkningen går hand i hand i själva läsakten. Hermeneutik handlar om 

olika metoder för att klargöra något i en text men även för att visa på att en text kan ha flera 

betydelser och ett dolt innehåll. Hellspong menar att alla textanalyser i grund och botten är 

hermeneutiska eftersom de bygger på någon form av texttolkning, men det som gör 

hermeneutisk analys speciell är att den fokuserar på tolkningen som problem och process. 

Hermeneutisk analys vänder texten mot ett djupare och svårare skikt av en texts mening vilket 

medför att läsaren själv blir betydelseskapare. I arbetet med att hitta en förklaring till en texts 

utförande kan man även få hjälp att inse vad textens djupare mening är. Att genomföra en 

hermeneutisk analys kan ses som att jobba med att läsa det som står mellan raderna i en text, 

att föra en levande dialog med det skrivna.12 Enligt Hellspong så är syftet med hermeneutisk 

analys att söka och utveckla tolkningsproblem i en text. Syftet är även att undersöka hur dess 

tolkningsmöjligheter förändras mellan läsarna och sammanhanget. Hellspong redovisar fem 

frågor som han anser vara centrala och viktiga att utgå ifrån under en hermeneutisk analys. 

Den första frågan är att reflektera över läsningen av texten som ska analyseras, den andra är 

                                                      
11 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. Lund. Studentlitteratur AB. 2001. 142-146. 
12 Hellspong. 2001. 160-161. 
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att se på problemen som finns i texten, den tredje frågan är att försöka lösa de eventuella 

problemet i texten med en tolkning, den fjärde frågan är att tillämpa och prövas det man 

kommit fram till. Den femte och sista frågan som Hellspong tar upp är att undersöka textens 

vidare tolkningsmöjligheter.13  

Vidare förklaras olika delar som en hermeneutisk analys kan innehålla och här kommer jag att 

använda mig av något som han kallar för tolkningsnycklar. Det innebär att man undersöker 

om texten har några nycklar för att tolka eller förstå den. Finns det några ledtrådar som 

berättar om textens mening? Hellspong menar att det är fyra centrala delar av texten som bör 

undersökas som tolkningsnycklar. Den första är metatexten. Innehåller texten kommenterande 

stycken som förklarar texten till sin egen framställning eller sammanfattar resultatet av 

texten? Detta kan ofta finnas i början av en bok, i förordet. Den andra delen som bör 

analyseras är textens rubrik. En rubrik kan säga mycket om vad texten vill förmedla. Vad 

finns det för nycklar i rubriken som kan hjälpa oss att tolka texten? Den tredje delen i att söka 

tolkningsnycklar hittar vi i hur texten är skriven, vilken stil är texten skriven i? Liksom ett 

tonfall kan avslöja mycket i tal så kan även stilen i en text avslöja mycket om innehållet i en 

text. Hur antyder texten att den ska läsas, är det ironiskt eller bokstavligt? Den fjärde och sista 

punkten som Hellspong lyfter är att söka nycklar i textens struktur. Är det till exempel en 

argumenterande text? Om det går att identifiera textens funktion och huvuddelar så finns det 

mycket att hämta där gällande textens innebörd.14 Dessa fyra punkter kommer jag att använda 

som övergripande riktlinjer i min hermeneutiska analys av de läromedel jag har valt att arbeta 

med. 

 

1.6.3 Genomförande 
I mitt arbete med att analysera läroböckerna började jag med att leta efter läroböcker som var 

relevanta för min studie. När jag hittat fyra böcker inledde jag med att läsa 

innehållsförteckning för att få en överblick över böckernas upplägg av kapitlen och innehåll. 

När jag hittat de kapitel som var relevanta för min studie läste jag igenom dem. Jag valde att 

analysera en bok i taget där jag till en början tog hjälp av Hellspongs kunskapsanalys för att få 

en djupare förståelse i vilken typ av kunskap som böckerna förmedlade. Här hade jag även 

Larssons olika former av kunskap i åtanke. Jag valde att tematisera mitt resultat efter religion 

och inte efter böckerna då det blev lättare att läsa och analysera resultatet. I min analys så 

                                                      
13 Hellspong. 2001. 161. 
14 Hellspong. 2001. 163-164. 
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utgick jag från Hellspongs hermeneutiska metod, Larssons former av kunskap och Ammerts 

olika framställningstyper för att få en djupare förståelse av det som framställdes i resultatet. 

 

1.7 Material 
Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro av Olof Franck är utgiven i Lund av 

Studentlitteratur AB  2013. I den  behandlas judendomen, kristendomen och islam i egna 

kapitel med samma underrubriker. Franck har valt att döpa dessa kapitel till Judar, Kristna 

och Muslimer. Underrubrikerna är tydliga och berättar för läsaren vad som lyfts i det kapitlet. 

En av dessa underrubriker är Urkunder och skrifter. De tre abrahamitiska religionerna 

kommer i en följd i slutet av boken och inleds med judendomen. 

 

En människa, tusen världar är skriven av Robert Tuveson. Den är utgiven i Stockholm av 

Gleerups Utbildning AB 2015. Han har valt att lyfta världsreligionerna i egna kapitel med 

samma underrubriker för alla religioner. Här finns det en underrubrik som heter Skrifter, eller 

Skrifter och sharia som är underrubriken för islam. Huvudrubrikerna har Tuveson valt att 

döpa till Judendom, Kristendom och Islam. 

 

Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 är skriven av Leif Eriksson och Malin Mattsson 

Flennegård. Den bok jag har använt mig av är den tredje upplagan som är utgiven i 

Stockholm av Liber AB 2014. I inledningen står det tydligt i rubrikerna vad de specifika 

kapitlen lyfter fram samt vem det är som har författat just de kapitlen. De kapitel som handlar 

om de abrahamitiska religionerna är författade av Malin Mattsson Flennegård. Det finns ingen 

underrubrik i de kapitel som handlar om judendom, kristendom och islam som specifikt 

handlar om de religiösa texterna. 

 

Religions 1 för gymnasiet är skriven av Lennart Göth, Katarina Lycka Rüter och Veronica 

Wirström. Den är utgiven i Stockholm av Natur och kultur 2013. Det framgår inte vem av 

författarna som har skrivit vilken del eller om de har samarbetat genom hela boken. 

Läroboken är indelade i mindre kapitel där bland annat judendomen, kristendomen och islam 

behandlas för sig själva. Det finns även underrubriker som berättar vad kapitlet kommer att 

belysa och i alla dessa tre religioner finns det en underrubrik som lyfter religionernas texter. 
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2. Resultat 
2.1Lgy 11 
I läroplanen för religionskunskap står det under ämnets syfte att undervisningen ska syfta till 

att eleverna ska fördjupa och utveckla kunskaper om religioner. Det står även att eleverna ska 

få möjlighet att analysera texter och kritiskt granska källor.15 

 

2.2 Judendom 
2.2.1 Mose lag, påbud och förbud 
Läroboken Om mening, värde och tro har valt att lyfta fram de judiska skrifterna på lite mer 

än en sida och inleder med att förklara hur den judiska religionens heliga skrifter delas in i tre 

delar med rubriken ”Tanach – den judiska bibeln”. De tre delarna Tora, Neviim samt Ketuvim, 

beskrivs alla med en kort förklaring. Dessa tre texter kanoniserades på 100 talet e.Kr. och 

begreppet kanon förklaras som ett ”rättesnöre” inom den judiska religionen. I ett stycke 

förklaras de apokryfiska böckerna och beskrivs som dolda eller gömda texter, som står 

utanför de kanoniska texterna. Det sista stycket om judiska skrifterna handlar om Talmud, och 

i rubriken förklaras att det är en tolkning av Tora. Inom den judiska traditionen är det viktigt 

att diskutera de kanoniserade texterna, framförallt Moseböckerna och hur de ska uppfattas. I 

judendomen är begreppet tolkning viktigt och tolkningarna varierar och kan gå isär. De 

skriftlärda (förklaras i ett stycke vid sidan av brödtexten som ”personer som tolkar skrifterna, 

lagen, andliga ledare”) rabbinerna började att tolka texterna tidigt och denna process ledde 

fram till Talmud. Detta skedde några år e.Kr. Det mesta om Talmud handlar om att tolka den 

judiska lagen, Mose lag, påbud och förbud. Det finns även olika resonemang kring olika 

områden i vardagslivet, som kunskapsområden som astronomi och medicin.16 Kapitlet om de 

judiska urkunderna avslutas med en bild på en man som står och håller upp en torarulle. 

Under bilden finns det frågor som lyder:  

 

                                                      
15 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämne för gymnasieskola 2011. Stockholm. 

2011. 137.  
16 Franck, Olof. Religionskunskap 1 – Om mening värde och tro. Lund. Studentlitteratur AB. 2014. 135. 
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”Läs de båda skapelseberättelserna som återfinns i 1 Mosebok 1:1-2:3 och i 1 Mosebok 2:4-

2:24. Hur uppfattar du dessa berättelser? Vilka likheter och skillnader kan du se? På vilket sätt 

ska de tolkas? Som bokstavliga beskrivningar av skapelsen av världen och människan, eller 

mer symboliskt?”17  

 

Som avlutande del i kapitlet om judendomen finns det en intervju med en person som 

kommer från den judiska föreningen i Göteborg. En av frågorna handlar om hur judendomen 

ser på sexualitet och äktenskap. Respondenten är inne på att det är viktigt att ha sex och att ha 

en partner, och fortsätter med att säga: 

 

”Att ha någon att älska med är en välsignelse. Att tillfredsställa sin partner är en plikt. Det 

finns till och med skrivet i Talmud hur många gånger i veckan en man bör älska med sin 

hustru beroende på mannens yrke.”18 

 

2.2.2 Moses gick i förbund med Gud 
I En människa, tusen världar behandlas de judiska skrifterna på lite mindre än två sidor. I 

inledningen av kapitlet förklaras trosföreställningen inom judendomen, och att då bygger på 

den hebreiska bibeln, Tanakh. Tanakh består av 24 böcker som även är grunden för Gamla 

Testamentet i den kristna bibeln. Vidare förklaras att dessa böcker delas upp i tre olika delar 

där den första är Torah som innehåller de fem Moseböckerna. I Moseböckerna finns bland 

annat berättelser om  judarnas uttåg ur Egypten och Lagen, alltså de bud och förbund som 

Moses fick av Gud på berget Sinai. Den andra delen i Tanakh heter Neviim och betyder 

profeterna, och handlar om profeterna Jesaja och Hesekiel och deras profetior. Den tredje 

delen heter Ketuvim som betyder skrifterna och består av Psaltaren, Ordspråksboken, 

Klagovisorna och Höga visan. Begynnelsebokstäverna för dessa delar blir tillsammans 

TNKh.19 Vidare beskrivs hur ortodoxa judar ser på Torah. De menar att det var Gud som gav 

judarna Torah när Moses gick i förbund med Gud och ska ha menat att det är upp till 

människorna att tolka Torah och komma fram till nya lagar med Torah som grund. Att tolka 

Torah mot den tid judarna lever i kallas för muntlig Torah. När något är för modernt för att 

kopplas till Torah används något som kallas för analogislut. Det beskrivs som att leta upp 

snarlika händelser i religiösa texter och genom analogi kommer fram till vad som är rätt eller 

                                                      
17 Franck. 2014. 136. 
18 Franck. 2014. 145.  
19 Tuveson, Robert. En människa, tusen världar. Stockholm. Gleerups Utbildning AB. 2015, 124. 
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fel när det gäller problemet som uppkommer. Talmud innehåller muntlig Torah och är 

skapade i två delar, Mishna och Gemara. Dessa delar är skapta av rabbiner mellan år 200 och 

600 e.v.t. Vid denna tid var det många judar som befann sig under diaspora och att skriva ner 

lagtolkningarna var ett sätt att behålla dem för framtiden. I Talmud finns det specifika regler 

för bland annat fester, högtider, äktenskap och gudstjänster som bygger på rabbinernas 

tolkning. Även idag är det viktigt i den judiska traditionen att studera Torah och Talmud. För 

vissa judar är det bästa sättet att tillbe Gud. Det finns även skolor som kallas för yeshivor och 

kollels där det går att studera Torah.20  

 

I slutet av kapitlet om judendomen finns det instuderingsfrågor samt diskussions- och 

fördjupningsfrågor. I instuderingsfrågorna finns det en fråga som berör de judiska skrifterna 

och den lyder: ”Vad innebär muntliga Torah?”21 

 

2.2.3 Moses stannade på berget i 40 dagar 
Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 inleder kapitlet om judendomen med att skriva om 

judendomen som förbundets religion och går kort igenom den judiska historien och diasporan 

och ställer frågan hur judarna har kunnat bevara sin religion. Författaren svarar på frågan 

genom att beskriva judendomens fyra byggstenar och en av dem är de judiska texterna, Torah 

som är de fem Moseböckerna och Talmud som är kommentarerna till dessa.22 Judendomen 

har flera viktiga texter men det viktigaste är Tanakh som även går att koppla till 

kristendomens Gamla Testamente. Tanakh är en samling av 24 böcker som är indelade i tre 

delar, Tora som innehåller de fem Moseböckerna, Neviim, som handlar om profeterna och sen 

Ketuvim som innehåller de poetiska böckerna.23 I nästa underrubrik förklaras förbundet 

mellan Gud och människorna, det finns även ett citat som handlar om förbundet från 1 

Mosebok 17:6-9 och 2 Mosebok 19:5-9. De handlar om att Moses stannade på berget i 40 

dagar och 40 nätter för att ta emot buden och reglerna. Reglerna finns samlade i Torah och 

handlar om allt som rör livet, mat, klädsel, högtider och renhet.24 Judarnas syn på skapelsen 

förklaras med hjälp av ett citat från 1 Mosebok 1:14-15 som handlar om vad Gud säger när 

                                                      
20 Tuveson. 2015. 125. 
21 Tuveson. 2015. 130. 
22 Mattsson Flennegård, Malin och Eriksson, Leif. Söka svar – Religionskunskap 1 och 2. 3. Uppl. Stockholm. 

Liber AB. 2014. 240-241.  
23 Mattsson Flennegård. 2014. 242. 
24 Mattsson Flennegård. 2014. 242-243. 
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kan skapar himmelen.25 Vad en människa är enligt judendomen förklaras med att citera från 1 

Mosebok 1:27 som handlar om att Gud skapade människan efter sin avbild.26 Söka svar 

behandlar även om män och kvinnor är jämställda inom judendomen och menar att i Torah 

finns det regler som både kränker och försvarar kvinnor. Torah är skriven av män för män och 

just därför står det inte mycket om kvinnor. Det är många judar som anser att rollfördelningen 

finns inbyggd i skapelsen, då Gud skapade Adam att råda över Eva.27 

 

I slutet av kapitlet om judendomen står det om fred på jorden och hur en stor del av judarnas 

motivation i livet är tron och längtan efter Messias. I denna del finns det två citat, ett från 

Jesaja 9:5-7 och ett från Daniel 7:13-14. Båda citaten handlar om att Messias ska komma och 

frälsa världen.28 

 

Kapitlet om judendomen har även överblicksfrågor där det finns en som berör de judiska 

skrifterna och den lyder: ”Vilka är judendomens heliga skrifter?”29 De som jobbar med denna 

bok får även en uppmaning att själva söka i Torah. Det finns hänvisat till kapitel som tar upp 

regler för livet, de tre regler författaren har valt är omskärelsen, sabbaten och kosher.30 

 

2.2.4 Under ett år har de läst igenom hela Torah 
Kapitlet om judendomens texter i Religion 1 för gymnasiet inleder med en förklaring om att 

de judiska texterna innehåller många historier om vad Gud har gjort, de ger även hjälp att 

förstå betydelsen av texterna. I nästa stycke förklaras Tanakh som en samling av de äldsta och 

heligaste böckerna. Namnet kommer från begynnelsebokstäverna från de tre delar som finns i 

Tanakh, Tora, Neviim och Ketuvim. Vidare beskrivs dessa tre delar. Torah översätts ofta till 

”lagen” eller ”läran”, men kan även betyda ”undervisning”. Torah är den första delen i 

Tanakh och innehåller de fem Moseböckerna, dessa innehåller de viktigaste berättelserna från 

det judiska folkets historia. De innehåller även bud som berättar om hur en jude ska leva. 

Torah förklaras som den viktigaste delen i den judiska bibeln. I synagogan finns Torah alltid 

längst fram i lokalen och är alltid skriven på pergament som samlats till stora rullar som har 

vackra utsmyckningar och behandlas med stor respekt. På lördagar, under den judiska 

                                                      
25 Mattsson Flennegård. 2014. 244. 
26 Mattsson Flennegård. 2014. 248. 
27 Mattsson Flennegård. 2014. 251. 
28 Mattsson Flennegård. 2014. 259. 
29 Mattsson Flennegård. 2014. 262. 
30 Mattsson Flennegård. 2014. 267. 
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gudstjänsten läses alltid ett stycka ur Torah, och under ett år har de läst igenom hela.31 Neviim 

är den andra delen i Tanakh och handlar om personer som förmedlar budskap från Gud till 

hans folk. Dessa personer kallas för profeterna, vilket även Neviim betyder. Budskapen 

handlade ofta om att folket inte levde efter de avtal som de hade med Gud. Profeterna hade 

anmärkningar på det som var fel och varnade för olyckor och straff som kunde drabba folket. 

Profeterna kom även med tröst och menade att Gud förlåter dem som ångrar sig. Den tredje 

delen i Tanakh heter Ketuvim och innehåller olika böcker, Ketuvim betyder just skrifterna. 

Dessa böcker handlar om både motgångar och framgångar hos det judiska folket. 

Ordspråksboken och Predikaren är böcker som finns i denna del och handlar om livsvisdomar. 

Det finns även poetiska böcker, Höga visan och Psaltaren. Psaltaren används även av många 

judar i synagogan då de sjunger psalmerna ur den.32  

 

Vidare i kapitlet om judiska skrifter i Religion 1 för gymnasiet beskrivs Talmud. Enligt den 

judiska traditionen tog Moses emot läran från Gud på två olika sätt, både den skriftliga men 

även den muntliga. Den skriftliga finns i Tanakh. Den muntliga är förklaringar som behövs 

för att kunna förstå den skriftliga läran. De som undrar över vad ett bud innebär går till vad  

rabbiner och de lärda har sagt om det budet. Man läser den muntliga läran för att se hur den 

skriftliga ska tolkas. Men dessa tolkningar kan ibland vara olika eller till och med motstridiga. 

Texttolkarna har ofta olika uppfattning, men det uppmuntras och värderas som något bra för 

det leder till att judendomen förändras och att Tanakh måste omtolkas vid nya situationer. 

Talmud är svår att läsa och det är i första hand rabbiner som läser och diskuterar den.33 

 

Kapitlet om de judiska texterna avslutas med Siddur, som är en judisk bönbok. Den användes 

i vardagen eftersom den innehåller dagliga böner, böner för särskilda tillfällen och böner för 

olika högtider. Kapitlet avslutas med tre frågor som handlar om de judiska texterna: ”Vad är 

Tanakh och vad innehåller den?” ”Vad är Talmud och hur förhåller den sig till Tanakh?” 

”Vad är Siddur och när används den?” 

 

                                                      
31 Göth, Lennart, Lycka Rüter, Katarina och Wirström, Veronica. Religion 1 för gymnasiet. Stockholm. Natur 

och Kultur. 2013. 59. 
32 Göth, Lycka Rüter och Wirström. 2013. 60.  
33 Göth, Lycka Rüter och Wirström. 2013. 61-61. 
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2.3 Kristendomen 
2.3.1 Jesus är Guds son 
Kapitlet om kristendomens skrifter i läroboken Om mening, värde och tro börjar med 

förklaring över hur Nya Testamentes är uppbyggnad och vad de innehåller. Nya Testamentet 

är grunden för tro inom den kristna traditionen och  den består av 27 böcker. Dessa böcker 

skrevs mellan år 50 och 150 e.kr men den skriftsamling som nu kallas för det Nya 

Testamentet blev klart först under 300- och 400-talet. Nya Testamentet är indelat i fyra olika 

huvudrubriker, de fyra evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus brev samt 

Uppenbarelseboken. Vidare förklaras att de fyra evangelierna är författade av Matteus, 

Markus, Lukas och Johannes. Johannes och Matteus antas ha varit två av Jesus lärjungar, och 

Markus och Lukas som medarbetare till apostlarna. Författarna till evangelierna skriver om 

Jesus jordeliv och vill sprida en förkunnelse. De vill visa att Jesus är Guds son, som har 

kommit till världen för att frälsa människan. Nya Testamentes andra del heter 

Apostlagärningarna och handlar om de första kristna församlingarnas liv och verksamhet. Det 

börjar med att Jesus återvänder till Gud och berättar hur den heliga Ande leder apostlarna och 

församlingarna vidare i det andliga livet.34 Vidare beskrivs Nya Testamentes tredje del, i den 

ingår Paulus brev, han var jude men som omvändes (förklaras i ett stycke vid sidan av 

brödtexten som ”gå över till en annan religion, närma sig Gud, bli religiös, bättra sig.”) till 

den kristna tron och blev senare den första kristna missionären, han reste runt och bildade 

församlingar. Han lärde lärjungarna hur de skulle förstå och omsätta den kristna läran till ett 

praktisk kristet liv. Den fjärde och sista delen i Nya Testamentet är Uppenbarelseboken och 

där finns det skildringar om vad som kan tänkas hända i de yttersta tiderna, då Gud kommer 

att återta makten över jorden och världen.35  

 

2.3.2 Apostlarna ska sprida budskapet 
En människa, tusen världar inleder kapitlet om kristendomens skrifter med att beskriva 

Bibelns uppdelning. Bibeln är delad i två delar, den judiska Tanakh är samma sak som 

kristendomens Gamla Testamente. Varför Gamla Testamentet ingår i Bibeln beror på att Jesus 

uppfyllde profetiorna som står skrivet där och är den Messias som det står om, enligt kristna. 

Det förklaras att Nya Testamentet är skrivet på grekiska och innehåller fyra evangelier, 

Markus, Lukas, Matteus och Johannes. De har skrivet om Jesus liv, död och uppståndelse 

samt hans budskap. Evangelierna skrevs 30 – 70 år efter att Jesus dog. Nya Testamentet 

                                                      
34 Franck. 2014. 152. 
35 Franck. 2014. 153. 
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innehåller även Paulus brev. Paulus brev innehåller det som skedde i Jesus liv som går att 

koppla till profetiorna i Gamla Testamentet samt att Paulus ger råd till kristna församlingar 

som han varit delaktig att starta. Vidare beskrivs Apostlagärningarna som också är en del av 

Nya Testamentet och som tillkom år 80 e.v.t och berättar om apostlarnas liv, om den första 

kristna församlingen och hur kristendomen spreds från Israel till Rom. Den handlar om hur 

Jesus uppstår och berättar för apostlarna att de ska sprida hans budskap. Paulus och Petrus är 

de viktigaste personerna i Apostlagärningarna. Den sista delen i Bibeln är Uppenbarelseboken 

som handlar om det som kommer att ske mellan Jesus uppståndelse och den yttersta dagen.36  

 

I En människa, tusen världar beskrivs Apokryferna, det är texter som bygger vidare på många 

bibeltexter men erkänns inte som delar av bibeln. En av dessa apokryfer är Tomasevangeliet 

som hittades i Egypten och innehåller det som Jesus har sagt.37  

 

I slutet av kapitlet om de kristna skrifterna redogörs för vilka böcker som Svenska kyrkan 

använder sig av, de kallas för gudtjänstböcker och det är Bibeln, Den svenska psalmboken, 

Den svenska evangelieboken, En lite bönbok och Den svenska kyrkohandboken. Dessa 

böckers uppbyggnad beskrivs samt hur dem används.38 

 

Till  kapitlet om kristendomen finns det instuderingsfrågor samt diskussions- och 

fördjupningsfrågor, i instuderingsfrågorna finns det två frågor som behandlar kristendomens 

skrifter och lyder: ”Vilka är de viktigaste heliga skrifterna i kristendomen?” och ”Vilka 

gudstjänstböcker används i Svenska kyrkan?”39  

I fördjupningsfrågorna finns det två frågor som behandlar kristendomens texter och är 

uppmaningar att eleverna läsa delar ur Nya Testamentet för att sedan redogöra för liknelserna 

i texterna.40 

 

2.3.3 Gud sluter ett nytt förbund 
Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 inleder med att beskriva Jesus i kapitlet om 

kristendomen och kommer in på att det som hände i Jesus liv finns nedtecknat i Nya 

Testamentets evangelier. I dem står det om Jesus efter dopet och hur han samlade ihop sin 

                                                      
36 Tuveson. 2015. 163-164. 
37 Tuveson. 2015. 164. 
38 Tuveson. 2015. 164. 
39 Tuveson. 2015. 171. 
40 Tuveson. 2015. 173.  
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tolv lärjungar för att gå runt och undervisa.41 Längre fram i kapitlet om kristendomen beskrivs 

Nya Testamentet lite mer utförligt under rubriken ”Nya Testamentet  är Guds nya förbund 

med människan.” Här beskrivs Nya Testamentet som en fortsättning på den judiska bibeln 

men ibland säger man att Nya Testamentet finns gömd i det Gamla Testamentet, det finns 

förutsägelser om att Jesus ska komma som sedan uppfylls i Nya Testamentet. Gud sluter ett 

nytt förbund med människorna genom Jesus. Vidare beskrivs det att Nya Testamentet består 

av fyra evangelier som är skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Evangelierna 

handlar om Jesus liv, vad han sa och vad han gjorde. Efter evangelierna kommer 

Apostlagärningarna som beskriver hur lärjungarna arbetade efter Jesus död med att föra 

budskapet vidare. Den tredje delen i Nya Testamentet består av brev som är skrivna av bland 

annat den första kyrkoledaren, Paulus. Till sist förklaras Bibelns sista del, som är 

uppenbarelseboken och handlar om hur världens sista tid kommer att se ut.42 För att beskriva 

vad kristna tror kommer att ske efter denna värld finns ett citat från Uppenbarelseboken 8:6-9 

som handlar om vad som kommer att ske när världen går under.43  

 

Det finns fler citat från Bibeln i kapitlet om kristendomen i Söka svar. Treenigheten, förklaras 

genom att Gud är sonen och ett citat från Johannesevangeliet 3:16-17, som handlar om att 

Gud sänder sin son ner till jorden för att rädda den.44 Det finns även ett citerat från 

Romarbrevet 7: 19-20 i ett stycke som handlar om hur människan ofta väljer det onda före det 

goda. Det är skrivet av Paulus som menar att det goda som man vill göra, det gör man inte, 

men det onda som man inte vill göra det gör man och det beror på synden som bor i alla 

människor.45 

 

I slutet av kapitlet om kristendomen står det att Jesus är en etisk förebild för hur människan 

ska leva. Här beskrivs att vid bergspredikan gav han människorna regler och bud som kristna 

bygger sin etik på. Här lyfts två citat fram från Matteusevangeliet 5: 38-39 och 7:12.46  

 

Kapitlet om kristendomen avslutas med instuderingsfrågor där det finns en som rör de kristna 

skrifterna och den lyder: ”Vad menas med det Nya Testamentet och vad kan man läsa där?”.47 

                                                      
41 Mattsson Flennegård. 2014. 274-275. 
42 Mattsson Flennegård. 2014. 280.  
43 Mattsson Flennegård. 2014. 283. 
44 Mattsson Flennegård. 2014. 285.  
45 Mattsson Flennegård. 2014. 289.  
46 Mattsson Flennegård. 2014. 305.  
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Det finns även fördjupningsfrågor där eleverna ska läsa två texter från Bibeln, 

Johannesevangeliet 8: 2-11 och Lukasevangeliet 10: 25-37. Till dessa texter finns det frågor: 

”Vad handlar de båda evangelietexterna om?”, ”Vilken typ av situationer beskriver texterna? 

Till vilka vänder sig texterna? Vilket syfte har de? Hur märker man att texterna utgår från en 

judisk kontext?” och ”Hur kan texterna tolkas? Vilka moraliska budskap vill Jesus förmedla? 

Vilka kristna grundtankar ger texten exempel på?”48 

 

2.3.4 Paulus brev, de äldsta kristna texterna 
I Religion 1 för gymnasiet förklaras de första kristna som judar och att Jesus var den Messias 

de väntat på. Den judiska Bibeln Tanakh blev de självklara religiösa texterna för dem. 

Innehållet i den judiska Bibeln fick ny betydelse när Jesus kom, menade dem. Jesus använde 

själv den judiska Bibeln i sin undervisning och detta fortsatte lärjungarna att göra. De visade 

hur saker som skedde i Jesus liv hängde samman med det som stod i Tanakh. Vidare beskrivs 

att det var många judar som inte höll med om att Jesus var Messias och de Jesustroende 

tvingades klargöra den nya trons betydelse och det var framförallt Palus som gjorde det. 

Paulus var en romersk medborgare och en lärd jude som omvändes till Jesustron. Han ägnade 

sitt liv åt att missionera och undervisa om den nya tron och grundade även många kristna 

församlingar. Till dessa församlingar skrev han brev som behandlades som rundbrev. Dessa 

brev tillhör de äldsta kristna texterna. Paulus försökte förklara betydelsen av Jesus liv, död 

och uppståndelse. Det beskrivs att det var många icke-judar som blev intresserade av den nya 

tron och Paulus svarade på deras frågor, bland annat om man var tvungen att vara jude för att 

kunna bli kristen, men Paulus menade att det inte var nödvändigt.49 

 

Religion 1 för gymnasiet  förklarar att Nya Testamentet är kristendomens samling av texter. I 

romarriket var det många som behärskade grekiskan och därför är dessa texter skrivna på det 

språket. Det som för judarna kallas för Tanakh är för de kristna Gamla Testamentet. Gamla 

och Nya Testamentet kallas tillsammans för Bibeln som betyder böcker eller boksamling. Här 

förklaras att Nya Testamentet inleds av evangelierna som är samlingar av Jesus ord och 

berättelser om hans liv. Till en början berättades dessa historier men det blev allt viktigare att 

skriva ner dem. Det äldsta evangeliet är skriver av Markus, som förmodligen var medarbetare 

till Paulus och Petrus. Petrus var en av Jesus lärjungar och blev en av kristendomens första 

                                                                                                                                                                      
47 Mattsson Flennegård. 2014. 311. 
48 Mattsson Flennegård. 2014. 313-314. 
49 Göth, Lycka Rüter och Wirström. 2013. 82.  
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ledare. Det yngsta evangeliet är skrivet av Johannes, som var en lärjunge till Jesus, men det är 

inte helt säkert att det var han som var författare. Tomasevangeliet och Maria Magdalenas 

evangelium är andra kända evangelier men de som sammanställde Nya Testamentet var 

osäkra på deras trovärdighet och de kom inte med. Stora delar av Nya Testamentet består av 

brev till församlingar, många av dessa brev är skrivna av Paulus. Breven handlar om hur man 

ska förstå vad som hände i Jesus liv. I breven finns även grunden till läran om Gud, teologin. 

De handlar även om hur en församling ska fungera och hur kristna ska leva.  

 

Därefter beskrivs Apostlagärningarna och Uppenbarelseboken som andra delar i Nya 

Testamentet. Apostlagärningarna handlar om händelser i den tidiga kyrkan. 

Uppenbarelseboken är den sista delen i Nya Testamentet, i den berättas det om vad som 

kommer att ske när tiden tar slut, att jorden kommer att gå under och Gud kommer att skapa 

en ny himmel och en ny jord där allt gott ska råda.50  

 

2.4 Islam 
2.4.1 Tolkats av män för män 
Om mening, värde och tro inleder kapitlet om muslimska skrifter med att förklara Koranen. 

Enligt Muhammed har den alltid funnits i himmelen, och att han genom uppenbarelser under 

flera år fick ta del av de olika delar av Koranen genom ängeln Gabriel. Det förklaras att 

Koranen består av 114 kapitel som kallas för suror där de längsta delarna kommer först för att 

sedan bli kortare och kortare. Suror tar upp många olika ämnen och frågor. Det som står i 

surorna är heligt och genom att människorna tar skriften på allvar kan människan få en större 

förståelse för Gud och hans skapelser. Vidare beskrivs sunna och haditherna som olika sätt att 

tolka Koranen, speciellt när det handlar om moraliska problem. Sunna förklaras som något 

muslimerna går till för att se hur Muhammed levde och rättar sig efter det, medan haditherna 

är de berättelser som finns nedskrivna om Muhammeds liv och vad han sa. Sunna beskrivs vid 

sidan av brödtexten som ”arabiska för sed” och hadith beskrivs som ”arabiska för yttrande”. 

Om mening, värde och tro beskriver att det finns en diskussion om vad tolkningen av islams 

skrifter säger om manliga och kvinnliga rättigheter. Enlig muslimska feministiska teologer har 

Koranen endast tolkats av män och för män. De anser att Koranen även bör tolkas av kvinnor 

eller från ett kvinnligt perspektiv, de vill att tolkningen exempelvis ska lyfta frågor om 

jämställdhet.51 

                                                      
50 Göth, Lycka Rüter och Wirström. 2013. 82-83. 
51 Franck. 2014. 167. 
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Kapitlet avslutas med en fråga som lyder: 

”Jämför Muhammeds roll i islam med Jesus roll inom kristendomen och Buddhas inom 

buddhismen.”52 

 
I kapitlet om islam finns det en intervju med en muslim som bor och Sverige men har sina 

rötter i Bosnien och är verksam som imam i Skövde. I flera tillfällen väljer imamen att citera 

Koranen i sina svar. En frågar handlar om hur det är att leva som muslim i Sverige och i en 

del av svaret väljer imamen att citera Koranen på följande sätt: ”Öst och väst tillhör Gud och 

vart ni än vänder er (finner ni) Guds anlete. Gud når överallt och han vet allt.”53 

 

2.4.2 Koranen, viktigaste källan för sharia 
I En människa, tusen världar heter kapitlet om islams heliga skrifter ”Skrifter och sharia”. Det 

inleds med beskrivning av Koranen. För muslimer är det den viktigaste skriften för att den 

innehåller Guds budskap till människan och att den skriften blev förmedlad till Muhammed 

genom uppenbarelser från ängeln Jibril. Jibril beskrivs i brödtexten som ett annat namn för 

ängeln Gabriel. Muhammed kunde varken läsa eller skriva, men det sägs att han hade ett bra 

minne. Det som ängeln läste upp för honom återberätta Muhammed för sina vänner och sin 

familj. Ordet Koranen förklaras komma från de arabiska ordet al-Qurán och kan betyda 

uppläsning eller recitation. Det kommer från berättelserna om att Muhammed fick verserna 

upplästa för sig av ängeln Jibril för att sedan berätta dessa verser för sina vänner och familj, 

och det är därför muslimer läser högt ur Koranen. För många muslimer kan det vara en viktig 

händelse att få lyssna till någon som läser upp Koranen för dem, de tänker att det är Gud som 

läser texten för dem, genom en människa.54 

 

Koranens uppbyggnad beskrivs, den består av 114 kapitel som kallas för suror, dessa suror 

varierar i längd och innehåll. Koranen har ett inledningskapitel och fortsätter med berättelser 

om tiden då Muhammed var en religiös och politisk ledare i Medina, och dessa suror tar upp 

många etiska och juridiska frågor. Efter dem kommer suror som handlar om tiden då 

Muhammed befann sig i Mecka. Dessa suror är oftast kortare och behandlar domedagen och 

uppmaningar om att bli muslim. Koranens 114 suror är uppdelade i 30 delar. Det finns 

                                                      
52 Franck. 2014. 167. 
53 Franck. 2014. 168. 
54 Tuveson. 2015. 203-204. 
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muslimer som väljer att läsa en av dessa delar varje dag under fastemånaden Ramadan, och 

när månaden är slut har de läst hela Koranen.55 

 

Haditherna är en annan viktig textgren för muslimer som skrevs under 700- och 800-talet. I 

dem finns det berättelser om vad Muhammed och hans anhängare sa och gjorde. För 

muslimer är de förebilder. Vidare förklaras sunna som innebär att muslimer vill säga och göra 

som Muhammed och hans anhängare gjorde. Sira som är biografilitteratur och innehåller 

material Muhammed och hans anhängare och innehåller han tal och predikningar beskrivs 

även.56 

 

Sharia finns som en egen underrubrik i kapitlet om islams skrifter. Koranen är grunden och 

den viktigaste källan för sharia. Det beskrivs som islams lag och tanken med sharia är att det 

är Gud som stiftar lagen och inte människan. I de flesta muslimska länder är det framförallt 

vid frågor kring familjelagstiftning som man väljer att följa sharia. Sharia svara på de som är 

rätt eller fel inom fyra huvuddelar som är Koranen, sunna, ijma och qiyas som kan översättas 

till analogislut som innebär att om inte sunna eller Koranen kan ge ett svar på en fråga eller 

problem kanske det finns en likande fråga eller problem som man kan använda sig av.57 

 

Det finns ett exempel på hur sharia kan användas, som handlar om det är okej för muslimer att 

använda sig utav kokain enligt sharia? Om det inte står något i vare sig Koranen eller 

haditherna om problemet går man vidare till ijma, om det inte heller står något där tvingas 

man gå vidare till qiyas. Enligt Koranen är det förbjudet att berusa sig genom drycker. Det 

finns även ett citat från Koranen: 

”DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: Det ligger svår synd i bådadera 

men (också) något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än 

den nytta de kan ge” (2:219) Detta innebär, genom analogislut, att också kokain är förbjudet i 

och med att det också berusar människan.58 

 

Kapitlet om islams skrifter och sharia avslutas med en beskrivning av straffrätten. En del av 

rättsvetenskapen gäller straffrätten där många människor i vår tid kopplar ihop detta med 

                                                      
55 Tuveson. 2015. 203. 
56 Tuveson. 2015. 204. 
57 Tuveson. 2015. 204. 
58 Tuveson. 2015. 204-205. 



 20 

väldigt hårda straff. Det kan skilja sig mycket då de rättslärda i olika länder tolkar de religiösa 

texterna och källorna på olika sätt, där vissa utgår ifrån en mer modern tolkning medan andra 

utgår ifrån en traditionell tolkning vilket är en stor orsak till att lagen kan bli olika. De som 

tolkar på ett mer modernt sätt kan peka på tolerans och nåd som är centrala dygder i islam, 

och att det inte går att straffa någon som ärligt ångrar sig.59  

 

Det finns frågor om vad eleverna har fått med sig från kapitlet samt diskussion- och 

fördjupningsfrågor. Det finns en fråga som behandlar islams skrifter och den lyder:  

”Varför är Koranen så viktig för många muslimer?”60  

 

2.4.3 Muhammed fick hjälp av Zayd 
Kapitlet om islam i Söka svar – religionskunskap 1 och 2 inleds med grunden för islam och 

hur den kom till, om Muhammeds liv och hans kontakt med Gud. Här nämns Koranen vid 

några tillfällen men det är först längre fram i kapitlet som det kommer en rubrik som heter 

”Koranen och haditherna”.61 Koranen är för muslimer vad Jesus är för kristna och Torah är 

för judar. Det är Guds ord till människan och det går inte att jämföra Koranen med Nya 

Testamentet, då den inte är gudomlig skriven av människor. Muslimer menar att Gud har 

Urkoranen i himmelen, och det var den som ängeln Gabriel läste ur för Muhammed. Koranen 

betyder läsning eller recitation och eftersom att Muhammed inte kunde läsa eller skriva fick 

han hjälp av Zayd att skriva. År 651 sammanställde den sista kalifen klart och hela Koranen 

var sammanställd och det är den som gäller även idag. Vidare förklaras att en äkta Koran ska 

vara skriven på arabiska och de som är översatta går aldrig att jämföra med originalet. 

Innehållet handlar om Gud, paradiset och helvetet och händelser från den bibliska historien. 

Det finns också regler och lagar i Koranen som handlar om vardagslivet, moral och samhället 

i stort. Vid sidan av Koranen finns haditherna som beskriver Muhammeds liv och dessa 

berättelser är viktiga för muslimer. Om det uppstår situationer där Koranen inte kan ge svar 

går dem till haditherna för att hitta ett svar där.62  

 

Sharia, som i Söka svar översätts till ”vägen till vattenkällan”, beskriver hur människor ska 

handla i olika situationer i livet. Det som är tillåtet kallas för halal och det som är förbjudet 

kallas haram. Det finns även handlingar som inte alls ska utföras, och handlingar som är ska 
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utföras, dessa ligger mellan halal och haram. Grunden för sharia är Koranen, men det finns 

inte alltid svar där och då tvingas man gå till haditherna, Muhammeds exempel. Det gör 

muslimer för att se vad han sa eller hur han agerade i en liknande situation. Finns det inte 

något svar i haditherna finns det en tredje väg, och den innebär att de rättslärde tillsammans 

försöker att komma fram till den bästa lösningen. Här gäller det att alla som är inblandade i 

arbetet är överens med lösningen. Vidare beskrivs att Koranens alkoholförbud gäller även för 

andra berusningsmedel, som droger.63 

 

I ett senare kapitel står det vad muslimer anser kommer att ske när denna värld tar slut. I 

Koranen finns det beskrivet vad som kommer att inträffa under den yttersta dagen. Det finns 

ett citat i läroboken som är hämtat från Sura 81:1-14. Citatet berättar om vad som kommer att 

ske under den yttersta dagen.64 Det finns även ett citat från Koranen för att förklara hur islam 

ser på människan, citatet är från Sura 38: 71-72 och handlar om vad Gud sa till änglarna när 

han ville skapa människorna, och att när Gud skapat henne skall änglarna falla ner inför 

henne.65 

 

I slutet av kapitlet om islam finns det instuderingsfrågor. Två frågor behandlar islams skrifter 

och de lyder: ”Vad innefattas i begreppet sharia?” och ”Vad menas med Muhammeds 

sunna?”.66 Efter instuderingsfrågorna finns det större frågor och här finns det också några som 

berör islams skrifter:  

 

”I Koranen finns regler som rör den personliga tron, moralen samt ekonomiska, politiska, 

sociala och juridiska frågor. Vilka fördelar respektive nackdelar kan det medföra att bygga ett 

samhälle på en religiös auktoritet som Koranen?”67 

 

Det finns även fördjupningsfrågor där eleverna ska läsa valda delar ur Koranen för att sedan 

berätta vad texterna handlar om, vad det är som beskrivs och om det är möjligt att tolka 
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 22 

texterna på olika sätt. Texterna är bland annat, bekännelsen, sura 112: 1-4. sann fromhet, sura 

2:177. kriget, sura 2:190 och domens dag, Sura 21:47.68 

 

2.4.4 Samlingarna är skrivna efter Muhammeds död 
I Religion 1 för gymnasiet inleds kapitlet om islams texter med att förklara att Muhammed 

fick uppenbarelser av Gud som nedtecknades i Koranen. I och med att Muhammed var en 

förebild för muslimer skrev man även ner berättelser om honom, dessa kallas för hadither. 

Muslimer använder dessa berättelser för att veta hur de ska leva efter Guds vilja. Koranen är 

den viktigaste texten inom islam. Det beskrivs att Koranen är skriven på arabiska och det är 

många som menar att översättningar av Koranen till andra språk bara är bra tolkningar. De 

olika kapitel som finns i Koranen kallas för suror. De långa surorna finns i början och de 

kortare i slutet. De korta är ofta tidiga uppenbarelser som Muhammed fick, de långa surorna 

är de uppenbarelser han fick senare i livet. Koranen är framförallt en andaktsbok som riktar 

sig till muslimernas inre, med religiös poesi som gör att hjärtat riktar sig mot Gud. Ordet 

Koran betyder ”uppläsning” och det är många som menar att texterna kommer till sin rätt när 

det är någon som läser upp dem. Det är bara en liten del av Koranen som handlar om hur den 

enskilda människan ska leva.69 

 

Vidare i Religion 1 för gymnasiet beskrivs berättelser om Muhammed. För att hitta de sex 

trosartiklarna måste man gå till berättelserna om Muhammed. Han betraktas som ett föredöme 

men det han sa och gjorde ska inte blandas ihop med Koranens texter. Muhammed menade 

själv att han var en budbärare och var en kanal för Guds budskap. Det som skrevs ner om 

honom cirkulerade bland hans anhängare, de ville få veta hur han tolkade Koranen. När de 

läste om Muhammed fick de även veta hur vissa ritualer skulle gå till, bland annat hur de 

skulle be. Hadtiherna kallas samlingen berättelser om Muhammed och handlar om vad han 

och hans anhängare har sagt och gjort i olika situationer. Det finns fler än en hadithsamling. 

De skiljer sig något avseende vilken som anses vara mest pålitlig. Samlingarna är skrivna 

efter Muhammeds död och därför finns det en risk att vissa delar är påhittade. I en hadith 

beskrivs först var berättelsen kommer ifrån och vem som berättade den först, vem som hörde 

den först och vem som sedan fick den berättad för sig. Detta är en viktig kedja för att avgöra 

om hadithen är pålitlig eller inte. Berättelserna om Muhammed är viktiga då han kallas för 
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den levande Koranen. De visar även hur muslimerna ska leva efter Koranens budskap, men 

det innebär inte att de har samma värde som Koranen.70  

 

Det finns ytterligare ett kapitel om islams texter i Religion 1 för gymnasiet som handlar om 

hur texterna ska tolkas. Om det står i ett ställe i Koranen att alkohol är tillåtet men inte nyttigt 

men på ett annat ställe att det är förbjudet, är det då vi människor som ser en motsättning eller 

är den ena texten ett förtydligande av den första? När texterna betraktas som avgörande blir 

de extra viktiga, det kan vara texter som handlar om hur muslimer ska leva. Det uppkommer 

även nya situationer som människan ställs inför, som inte Muhammed fick möta. Varken 

internet eller diskussionen om jämställdhet fanns under Muhammeds tid. Diskussioner om 

kvinnans värde och rättigheter är ständigt närvarande i dagens islam.71  

 

Vidare förklaras att sunna kan hjälpa till i tolkningen av Koranen. Ordet sunna kan översättas 

till ”sedvana” eller ”exempel”. Det är fört och främst Muhammeds exempel, men det kan 

även vara exempel från de första muslimerna. Sunna är en sedvana som har haditherna som 

grund.72 Grunden för islam är Koranen och sunna, sedan kommer sharia. Den senare betraktas 

som den gudomliga lagen. Det är inte en enhetlig lag utan ett samlingsnamn för alla regler 

som anses kan finnas i Koranen och sunna. Det finns många röster i det moderna samhället 

om vad som är rätt eller fel inom islam. Idag går det att söka på internet om vad som är rätt 

eller fel, vilket inte gick att göra förr. Det finns även tv-kanaler där lärda muslimer meddelar 

vad som är rätt eller fel. Detta gör det svårt för muslimer idag att veta vem de ska lyssna på. 

Detta gäller även icke-muslimer, vad är islam egentligen? Vad är det för regler som gäller?73 

 

Kapitlet om islams texter avslutas med en frågeruta där det finns tre frågor som berör de 

specifika texterna. ”Vad är sunna och hur används den?”, ”Vad är sharia? Hur kommer det sig 

att det kan vara olika vad som uppfattas om sharia?”, ”Hur gör en rättslärd när han ska tolka 

islam?”74 
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3. Analys 
3.1 Hur presenteras de religiösa texterna?  
När det gäller det judiska skrifterna har alla fyra böcker jag analyserat tagit upp Tanakh och 

dess innehåll, Torah, Neviim och Ketuvim beskrivs. Om mening, värde och tro menar att 

texterna fungerar som ett rättesnöre inom religionen. Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 

2 skriver att texterna har varit viktiga för judendomens överlevnad. Religions 1 för gymnasiet 

menar att Torah är den viktigaste av de judiska texterna, då den används i synagogan vid 

gudstjänsten. Tanakhs tre delar förklaras i alla böcker, men på ett litet skiftande sätt. I Om 

mening, värde och tro förklaras endast ordens betydelse men innehållet redovisas inte. De tre 

andra böckerna ger en djupare förklaring av vad Tanakhs tre delar handlar om. En människa, 

tusen världar och Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 gör båda kopplingen mellan 

Tanakh och kristendomens Gamla Testamente. De övriga böckerna gör inte den kopplingen. 

Alla fyra böcker skriver om Talmud men går inte in lika djupt i förklaringen av den. Söka 

svar – religionskunskap kurs 1 och 2 skriver endast att Talmud är kommentarer till Torah 

medan de övriga böckerna förklarar Talmud mer ingående, när den är nertecknad, vad den 

innehåller och hur den används.  

 

I kapitlen om kristendomen eller kristendomens texter har samtliga böcker redogjort för Nya 

Testamentet. Om mening, värde och tro menar att Nya Testamentet är grunden för den kristna 

traditionen och förklarar vidare vilka som har författat evangelierna och vad övriga delar av 

Nya Testamentet heter och vad de innehåller. Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 och 

En människa, tusen värdar har ett liknande upplägg i presentationen av Nya Testamentet. 

Religion 1 för gymnasiet skriver inte ut vad de fyra evangelierna heter, endast de som antas ha 

skrivit först och de som har skrivits sist. De tar även upp evangelier som inte finns med i 

bibeln, så kallade apokryfer, vilket även En människa, tusen världar lyfter fram. I 

framställningen av Nya Testamentets innehåll så tar samtliga böcker upp breven, men alla 

böcker beskriver dem på olika sätt. Om mening, värde och tro skriver att  den tredje delen 

innehåller brev som är skrivna av Paulus. En människa, tusen värdar skriver att den tredje 
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delen heter Paulus brev. Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 menar att den tredje delen 

i Nya Testamentet består av bland annat brev från Paulus. I Religions 1 för gymnasiet skriver 

att det finns många brev i Nya Testamentet och att det är Paulus som har skrivit många av 

dem. Alla böcker förutom Om mening, värde och tro behandlar Gamla Testamentet i kapitlen 

om kristendomen eller kristendomens skrifter. En människa, tusen värdar och Religion 1 för 

gymnasiet gör även kopplingen mellan Gamla Testamentet och Tanakh, den judiska bibeln. 

En människa, tusen värdar är även den enda boken som lyfter fram de skrifter som Svenska 

kyrkan använder sig av, så kallade gudstjänstböcker.  

  

Samtliga böcker är eniga i bakgrunden till Koranen, de menar att Koranen upplästes av ängeln 

Gabriel till Muhammed. Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 menar att Koranen är för 

muslimer vad Jesus är för kristna och vad Torah är för judar. Religion 1 för gymnasiet skriver 

att Koranen är den viktigaste texten inom islam vilket En människa, tusen världar också 

skriver. Alla böcker, förutom Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 beskriver Koranens 

uppbyggnad samt hur den är uppdelad. Samtliga böcker berör haditherna. Religion 1 för 

gymnasiet skriver även att det finns flera hadither och beskriver hur de är pålitliga eller ej. Det 

är endast En människa, tusen världar och Om mening, värde och tro som skriver om sunna, 

och de gör de i samband med att de skriver om haditherna. En människa, tusen världar och 

söka svar – religionskunskap 1 och 2 redogör för sharia, båda böckerna menar att Koranen är 

grunden för sharia men det förklarar innebörden på lite olika sätt. Söka svar – 

religionskunskap 1 och 2 väljer att förklara begreppen som finns inom islam för det som är 

tillåtet och förbjudet medan En människa, tusen värdar väljer att lyfta fram att i sharia oftast 

används vid familjelagstiftning. Båda böcker har gemensamt är att de visar upp att sharia 

förbjuder droger och alkohol.  

 

För att komma fram till hur de religiösa texterna presenteras i läroböckerna så har jag använt 

mig av Hellspongs hermeneutiska analys. Jag har jobbat med de några av de  frågor som 

Hellspong lyfter fram. Till en början så reflekterade jag över läsningen av innehållet i 

läroböckerna. Vidare så sökte jag efter problem som fanns i texten och om det fanns olika 

tolkningsmöjligheter i innehållet. Mitt arbete med den hermeneutiska metoden har inneburit 

att jag under min analys alltid har haft dessa frågor i huvudet för att kunna komma fram till 

mitt reslutat. 
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3.2 Vilken framställningstyp använder läroböckerna? 
Framställningen av de religiösa skrifterna är övervägande av en konstaterande form. 

Läroböckerna förklarar de olika skrifterna, hur de är uppbyggda och vad de innehåller utan att 

kommentera dem. De presenterar fakta. I kapitlet om islams skrifter i Om mening, värde och 

tro och i Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2, kapitlet om judendomens skrifter så tar 

man upp att skrifterna tolkas på olika sätt. Båda böckerna skriver att det finns en diskussion 

kring jämställdhet och kvinnors rättigheter både inom judendomen och inom islam. Många 

kvinnor inom dessa religioner menar att skrifterna tolkas av män för män. Detta visar på en 

mer förklarande framställning då innehållet förklaras från ett inre sammanhang. Även de 

intervjuer som finns i slutet av kapitlen om judendom och islam i Om mening, värde och tro 

framställs i en förklarande form då det är en aktiv jude eller muslim som berättar om 

religionen.  

 

3.3 Vilken typ av kunskap är det som presenteras? 
I samtliga böcker som jag har analyserat är det till stor del faktakunskap som förmedlas. Det 

är saklig information om religionernas heliga skrifter som presenteras. I läroboken Om 

mening, värde och tro lyfter de fram en intervju i slutet av kapitlet om judendom och islam. 

Båda respondenterna pratar bland annat om deras religions heliga skrifter vilket skapar en 

möjlighet för eleverna att skapa förståelsekunskap. Läroböckerna avslutar ofta kapitlen om 

religionerna eller religionernas skrifter med frågor kring de heliga skrifterna. Både Söka svar 

– religionskunskap kurs 1 och 2 och Om mening, värde och tro har fördjupningsfrågor där de 

uppmanar eleverna att läsa delar ur de judiska skrifterna för att sedan tolka betydelsen av dem 

eller söka reda på vad skrifterna säger om olika regler inom religionen. I Religion 1 för 

gymnasiet och En människa, tusen värdar handlar frågorna kring de judiska skrifterna om att 

eleverna ska beskriva vad Tanakh är och vad den innehåller eller hur Talmud förhåller sig till 

Tanakh. I kapitlen om kristendomen eller kristendomens skrifter är det endast En människa, 

tusen världar och Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 som har frågor. Båda böckerna 

lyfter först fram faktafrågor om de religiösa skrifterna för att sedan komplettera med 

fördjupningsfrågor där de uppmanar eleverna till att läsa utvalda delar ur Bibeln. Det finns 

frågor kring dessa delar som handlar om att jämföra dem mot varandra eller hur man kan 

tolka skrifterna. I frågorna som rör kapitlen om islam eller islams skrifter så är det bara Söka 

svar – religionskunskap kurs 1 och 2 som uppmanar eleverna att läsa utvalda delar ur 

Koranen.  Om mening, värde och tro har en fråga där eleverna ska jämföra Muhammeds roll 
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inom islam med Jesus och Buddha. Frågan som finns med i En människa, tusen värdar som 

berör islams skrifter innebär att eleverna ska beskriva varför Koranen är viktig för muslimer.  

 

Fördjupningsfrågorna som framförallt Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2  lyfter fram, 

där eleverna ska läsa religionernas heliga skrifter och tolka dem skapar förståelsekunskap. 

Frågorna som berör det böckerna har skrivit om religionernas skrifter, hur de är uppbyggda 

och vad de innehåller förstärker elevernas faktakunskaper.  

 

3.4 Är kunskapen relevant mot styrdokumenten?  
Det finns ett stycke i läroplanen för religionskunskap 1 som berör religionernas heliga 

skrifter. Det står under ämnets syfte och förklarar att eleverna ska få möjlighet att analysera 

texter och kritiskt granska källor. Det står även att eleverna ska ges möjlighet att fördjupa och 

utveckla kunskaper om religioner. Frågorna som finns i Söka svar – religionskunskap kurs 1 

och 2 där eleverna ska granska och tolka skrifterna går att koppla till ämnets syfte för 

religionskunskap 1. Om mening, värde och tro har också uppgifter som bygger på att eleverna 

ska läsa vissa delar ur de religiösa skrifterna för att sedan analysera dem med hjälp av några 

frågor, men det har inte någon sådan uppgift i kapitlet om islams heliga skrifter. En människa, 

tusen värdar har endast den typen av uppgift i kapitlet som berör de kristna skrifterna där 

eleverna ska läsa utvalda delar ut Nya Testamentet för att sedan analysera dem. Religion 1 för 

gymnasiet är den enda boken som inte har någon uppgift som innebär att eleverna ska 

fördjupa sig i och läsa ur någon av religionernas heliga skrifter. Möjligheten att fördjupa och 

utveckla kunskaper om religioner får eleverna i den faktakunskapen som presenteras i 

läroböckerna om religionernas heliga skrifter.  
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4. Diskussion 
4.1 Presentation av innehållet  
Christina Osbeck skriver i en artikel på skoleverket.se att när de religiösa texterna presenteras 

i läroböcker får de inte lika stort utrymme beroende vilket religion som texten relaterar till. 

Hon menar att det framförallt är de kristna och judiska texterna som presenteras och 

uppmärksammas utförligt. Efter att jag har analyserat dessa fyra läroböcker kan jag inte hålla 

med om det. Jag anser att islam får minst lika mycket fokus i böckerna och dess skrifter lyfts 

fram och presenteras på liknande sätt som de kristna och judiska. Böckerna fokuserar på vad 

skrifterna innehåller och hur de kom till. Den boken som skiljer sig mest från de andra när det 

gäller framställningen av texterna är Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 som väljer att 

använda sig av religionernas skrifter genom hela kapitlen om den specifika religionen. Boken 

lyfter många citat från skrifterna för att till exempel förklara händelser eller traditioner inom 

religionen. Jag anser att det kan skapa en djupare och större kunskap för eleverna när de 

arbetar med en viss religion. Genom sättet att presentera skrifterna visar de även att skrifterna 

har stor betydelse inom kristendomen, judendomen och islam.  

 

4.2 Vad finns det för skillnader?  
Jag finner att det finns lite skillnader mellan böcker i vad de väljer att fokusera på i deras 

presentation av de heliga skrifterna. I kapitlen om kristendomen eller kristendomens skrifter 

är den största skillnaden att En människa, tusen världar är den enda boken som väljer att lyfta 

fram vilka böcker och texter som Svenska kyrkan använder sig av under gudstjänster. Jag är 

lite kluven om jag tycker att det är relevant att lyfta fram i kapitlet om kristendomens heliga 

skrifter. Svenska kyrkan är en liten gren inom kristendomen och därför tycker jag att det ger 

en smal bild över vad den kristna kyrkan använder sig av för skrifter. Det går även att 

argumentera för att det kan vara relevant att presentera de böcker och skrifter som används 

under en kristen gudstjänst i Sverige, eftersom Svenska kyrkan är det största religiösa 
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samfundet i Sverige och läroboken är skriven för just svensk undervisning i religionskunskap. 

Den största skillnaden jag finner i kapitlen om judendomen eller judendomens skrifter är vad 

böckerna väljer att lägga mest fokus på. Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 väljer att 

fokusera på Tanakh och dess innehåll medan de endast ger en kort förklaring kring Talmud. 

De andra böckerna lägger ungefär lika mycket fokus på båda dessa skrifter. Att Söka svar – 

religionskunskap kurs 1 och 2 väljer endast att nämna Talmud utan att ge en tydlig förklaring 

till vad den skriften innebär inom judendom tror jag kan skapa kunskapsluckor hos eleverna 

som jobbar med denna bok. De övriga böckerna menar att tolkning av de judiska skrifterna är 

en viktig del inom judendomen, och den delen tycker jag att Söka svar – religionskunskap 

kurs 1 och 2 missar. I kapitlen om islam och islams skrifter så finner jag en intressant likhet i 

två av böckerna. Både En människa, tusen världar och Söka svar – religionskunskap kurs 1 

och 2 beskriver sharia och tar med samma exempel på lagar som går att finna där. De har lyft 

fram exemplet om att alkohol är förbjudet inom islam. När böckerna, på detta sätt lägger fram 

lagar och förbud inom religionerna anser jag att det är viktigt att förklara grunden, eller olika 

tolkningar av dessa förbud. Jag anser att En människa, tusen värdar ger en bra förklaring till 

hur muslimer kan tolka lagen om, i detta fall, berusningsmedel men jag tror att eleverna skulle 

få en djupare förståelse kring detta om böckerna försökte att lyfta fram det från ett inifrån-

perspektiv. Om mening, värde och tro avslutar kapitlet om islam med en intervju med en 

imam som får svara på frågor om hur det är att leva som muslim. Jag anser att det är ett 

givande inslag i boken som kan skapa en större förståelse hos eleverna om religionen. Det jag 

saknar i det inslaget är hur imamen ser på levnadsreglerna som finns i sharia, jag anser att det 

skulle vara givande om imamen fick ge sin tolkning av, i detta fall, berusningsmedel. Det som 

kan vara negativt med det är att eleverna endast får en muslims tolkning av sharia vilket inte 

speglar alla muslimers tolkning, men jag anser ändå det bättre än att läroboken lyfter fram 

förbuden utan att ge någon vidare förklaring kring dem eller dess olika tolkningar.  

 

4.3 Framställningstyp och kunskapsform 
Framställningstypen som böckerna till stor del använder sig av är en konstaterande typ. De 

presenterar fakta om de religiösa texterna. Det jag kan sakna är att böckerna inte använder sig 

mer av en förklarande form, att de inte svarar på frågan varför viss fakta förhåller sig på ett 

visst sätt. Jag anser att det kan ge eleverna en större förståelse för de heliga skrifterna och dess 

betydelse för de specifika religionerna. Det finns inslag i både Om mening, värde och tro och 

Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 då de lyfter fram att både inom judendomen och 

islam så finns det en diskussion om att där finns kvinnor som inte håller med om tolkningarna 
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som finns kring religionernas heliga texter, de menar att det är tolkade av män för män. Här 

anser jag att böckerna använder sig av en förklarande framställning då de först lyfter fram 

olika tolkningar men även menar att det inte är alla som håller med om dessa tolkningar och 

förklarar varför de inte gör de.  

 

Jag anser att den kunskap som förmedlas om de religiösa skrifterna hör ihop med vilken sätt 

böckerna framställer innehållet på. Som jag var inne på tidigare är det en övervägande del av 

det som presenteras som framställs genom en konstaterande typ, det är fakta som framställs. 

Det leder till att det är faktakunskaper som förmedlas. Jag tycker att det är ganska självklart 

att det är just faktakunskaper som måste förmedlas kring dessa texter, men i kombination med 

förståelsekunskaper. Jag tycker framförallt att Söka svar -  religionskunskap kurs 1 och 2 ger 

eleverna en möjlighet till förståelsekunskaper. I slutet av varje kapitel så finns det uppgifter 

som går ut på att eleverna ska läsa utvalda delar ur religionernas heliga skrifter för att sedan 

tolka dem och svara på frågor kring dem. Jag tycker att det är ett bra komplement till kapitlen 

om religionerna för det skapar inte bara en större förståelse för skrifterna, utan även 

religionerna i stort. Eleverna får en möjlighet att fördjupa sig i texterna och kan göra sin egen 

tolkning av dem. Om mening, värde och tro har liknande uppgifter, men endast i kapitlen som 

beror kristendomen och judendomens skrifter. I En människa, tusen världar är det endast i 

kapitlet om kristendomens skrifter som det finns uppgifter som går ut på att läsa skrifterna. 

Varför dessa böcker har gjort de urvalet är svårt att svara på. Som jag var inne på tidigare så 

skriver Christina Osbeck att de kristna och judiska skrifterna får mer utrymme än övriga 

religioner i läroböckerna. Jag skrev ovan att i just innehållet kan jag inte se den skillnaden 

men när det gäller uppgifterna som finns i dessa två böcker måste jag hålla med Osbeck. Här 

syns en tydlig skillnad mellan de olika religionerna, där de kristna och judiska skrifterna får 

mer utrymme. Jag tycker att det är synd att inte dessa böcker även tar med liknande uppgifter 

för alla religioner då jag anser att det är givande för eleverna att fördjupa sig i de olika 

religionernas skrifter.  

 

4.4 Koppling till Lgy 11 
Under ämnets syfte i läroplanen för religionskunskap 1 står det att eleverna ska ges möjlighet 

att analysera texter och granska källor. Jag anser att det framförallt går att koppla till de 

uppgifter som finns i Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2. I de uppgifterna så får 

eleverna en möjlighet att analysera texterna. Den läroboken använder sig även av citat från 

religionernas heliga skrifter för att till exempel förklara olika historiska händelser. Detta anser 
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jag ger eleverna en möjlighet att kritiskt granska källorna som finns kring dessa historiska 

händelser. Om mening, värde och tro och En människa, tusen värdar har även liknande 

uppgifter men som jag var inne på tidigare så är det endast i kapitlen om kristendomen och 

judendomen. Jag finner att det gör att det inte går att koppla dessa böcker mot läroplanen på 

samma sätt som Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2. Visst, de ger eleverna möjlighet 

att analysera texter men jag anser att det blir för smalt när de väljer att inte ge den möjligheten 

i alla religioner. Vidare i läroplanen, under ämnets syfte står det att eleverna ska få 

möjligheten att fördjupa och utveckla kunskaper om religioner. I min mening så är de heliga 

skrifterna i de abrahamitiska religionerna viktiga för att skapa en förståelse för religionerna. 

De utger en central del och kan berätta mycket om religionerna, till exempel hur de kom till 

eller olika levnadsregler. Jag anser att samtliga böcker jag har analyserat lyfter fram innehåll 

kring de heliga skrifterna och ger möjlighet till fördjupad kunskap om religionerna.  

 

Jag anser att det är viktigt att lärare gör noggranna övervägningar när de ska välja ut de 

läroböcker de kommer att arbeta med. Att granska innehållet samt se om det går att koppla 

mot läroplanen. Det är även, i min mening, viktigt att komma ihåg att läroboken är ett redskap 

för undervisningen och inte grunden för undervisning. 
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5. Sammanfattning 
I denna studie har jag analyserat fyra läroböcker ämnade för religionskunskap 1 på gymnasiet. 

Syftet med studien var att undersöka hur de abrahamitiska religionernas heliga skrifter 

presenterades i läroböckerna, vilken typ av kunskap de gav eleverna samt om det gick att 

koppla innehållet i böckerna till Lgy 11. Det resultat jag fick fram i min undersökning var att 

läroböckerna presenterar religionernas heliga skrifter genom att förklara dess innehåll samt 

hur de är uppbyggda. Det är framförallt faktakunskaper som förmedlas och framställs via en 

konstaterande framställningstyp. Tre böcker erbjuder eleverna att läsa och fördjupa sig i 

religionernas heliga skrifterna vilket ger en tydlig koppling till Lgy 11. Presentationerna av de 

heliga skrifterna i samtliga läroböcker går även att koppla till Lgy 11.  
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