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Abstract 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som undersöks i läromedelsgranskningar inom 

religionskunskapsämnet gjorda efter att staten avslutade sin centrala granskning 1991. Fokus är 

vilket syfte forskarna har med sina läromedelsgranskningar samt vad som undersöks i utvalda 

granskningar av religionskunskapsläromedel mellan 1991-2015. En jämförelse mellan syftet och 

vad som undersöks efter 1991 med de riktlinjer staten hade mellan 1938 – 1991 kommer att gö-

ras. Med hjälp av en hermeneutisk ansats har fem granskningar av varierande storlek analyserats 

där jag systematiskt försökt besvara mina frågeställningar. Hermeneutisk ansats menas att jag som 

forskare tolkar utifrån min egen förförståelse.  

Problemet enligt mig är att lärare idag undervisar utifrån en lärobok som inte är granskad. Har 

man samma trygghet att luta sig mot efter att staten slutade granska läroböcker? Vad undersöks 

egentligen i dagens läromedelsgranskningar inom ämnet religion? Slutsatsen är att läromedels-

granskningen förändrats över tid och minskat i omfattning efter 1991. Det som undersöks i da-

gens granskningar är hur man framställer religioner och kulturer i läroboken, det urval som görs, 

samt lärobokens svårigheter. En annan slutats är att fokus hos granskarna nästan uteslutande 

ligger på religionerna islam, hinduism och buddhism. Granskningen av kristendomen och juden-

domen lyser med sin frånvaro. 
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1. Inledning  

Läromedel som används i dagens svenska skola granskas inte längre centralt. Vem som helst, kan 

när som helst publicera en lärobok som elever och lärare kan inhämta kunskaper ifrån. Mina erfa-

renheter från VFU har gett mig en bild av att läroboken är en stor del av undervisningen och kan 

ses som en sanningsförmedlare av många. 1991 upphörde den statliga granskningen av läromedel, 

och jag intresserar mig för hur forskningen och läromedelsgranskningens villkor förändrats. Vad 

innebär det att undervisa elever utifrån läromedel som inte är granskade av en statlig institution? 

Rektorer och lärare har nu ett stort ansvar i val av kurslitteratur och den granskning som är en 

nödvändig del i urvalet av läromedel. Läroboken är för mig en stor del av undervisningen, något 

man utgår ifrån när man planerar sin undervisning. Att då utgå ifrån en lärobok som inte är 

granskad, som kan ha ett vinstintresse, kan ha ett politiskt intresse eller kan innehålla direkta fak-

tafel är enligt mig något som bör tänkas över. Därför finner jag det intressant att titta på hur 

läromedelsgranskningen sett ut efter att den decentraliserats. Förut hade man som lärare den stat-

liga granskningen att luta sig mot när man valde läromedel. Men vad har man idag att luta sig 

mot? Det står i skolans värdegrund att: 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också 

främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.1 

Citatet ovan pekar enligt mina erfarenheter på att jag som framtida lärare bör granska den bok jag 

ämnar använda. Räcker tiden till för att granska de läromedel som används? Vilket jag menar 

behövs för att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Eller 

krävs det en central granskning för att kunna följa skolans värdegrund och styrdokument? Det 

står även i värdegrunden att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.”2 Vilket visar på vikten av att ha en granskning av lärome-

del i religionskunskap enligt mig. Jag menar att undervisning i religionskunskap utifrån en lärobok 

som inte är granskad skulle kunna leda till att just främlingsfientlighet och intolerans uppstår. 

Man förstår vikten av att granska den lärobok man ska planera sin undervisning efter när det står 

i ämnesplanen för religionskunskap att: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 

livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en be-

redskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att dis-

kutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträf-

fande frågor om skapelse och evolution.3 

Det finns alldeles säkert för– och nackdelar med en decentraliserad läromedelsgranskning, där 

likheter och skillnader finns i vad som undersöks under statens kontroll, och efter densamma. 

Det är just det jag ska försöka belysa med mitt examensarbete. 

                                                           
1
 Lgy11 2011 s, 5 

2
 Lgy11 2011 s, 5 

3
 Lgy11 2011 s, 137 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad som undersöks i läromedelsgranskningar 

inom religionskunskapsämnet gjorda efter att staten avslutade sin centrala granskning 1991. Där 

har jag fokus på vilket syfte forskarna har med sina läromedelsgranskningar samt vad som un-

dersöks i utvalda granskningar av religionskunskapsläromedel mellan 1991-2015. 

# Vilket syfte har forskarna med utvalda läromedelsgranskningar av religionskunskapsläromedel 

mellan åren 1991-2015? 

# Vad undersöks i utvalda läromedelsgranskningar av religionskunskapsläromedel mellan åren 

1991 – 2015? 

# Vilka likheter/skillnader gällande vad som undersöks och det syfte som finns kan jag se mellan 

läromedelsgranskningarna mellan 1991-2015 och de riktlinjer som staten angav innan 1991? 
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3. Metod och material 

3.1 Metod  

Jag kommer att göra en litteraturstudie utifrån en hermeneutisk ansats. Jag kommer på ett rättvist 

sätt representera och kommunicera den data som finns utifrån syftet med min studie. Den her-

meneutiska cirkeln blir central, där jag som forskare tolkar utifrån min egen förförståelse. ”Ef-

tersom forskaren själv är ett sådant centralt redskap inom den kvalitativa forskningen är resultatet 

så beroende av forskaren som människa, inte minst när det gäller analysarbete.” 4 Den hermeneu-

tiska cirkeln besvarar sambandet mellan det vi ska tolka, den förståelse och det sammanhang som 

sambandet ska tolkas i inom forskningen.5 Med andra ord kommer jag att utifrån min förförstå-

else tolka tidigare forskning för att få fram svar till mina frågeställningar.  

 

Studien kommer behandla avhandlingar, vetenskapliga tidskrifter och examensarbeten som jag 

systematiskt kommer analysera. Urvalet av litteratursökningen presenterar jag nedan för att kart-

lägga mitt val av material. Strukturen i min analys kommer att vara ett resultat av arbetet med 

texterna där den hermeneutiska ansatsen växer fram och presenteras genom läsningen. Varje 

läromedelsgranskning kommer att redovisas och analyseras var för sig där varje fråga i frågeställ-

ningen besvaras separat. Varje tolkad läromedelsgranskning kommer även innehålla sammanfat-

tande kommentarer. Jag kommer utifrån min frågeställning tolka vilket syfte som finns och vad 

som undersöks i materialet. Därefter kommer jag att beskriva tolkningsprocessen som utgår från 

en hermeneutisk ansats. Jag kommer precis som Per – Johan Ödman beskriver det, problemati-

sera och argumentera mina tolkningar där utgångspunkten är tolkningsprocessen och dess olika 

faser.6  

Att använda hermeneutisk ansats som metod innebär att man förstår, förmedlar och tolkar en 

text. Ingrid Westlund skriver att man kan dela in hermeneutiken i tre olika teoretiska inriktningar 

där inriktningarna inom hermeneutisk teori är en utgångspunkt i hur tolkningsprocesser och ana-

lytiska processer kan visualiseras. Existentiell hermeneutik är inriktad på att förstå författaren 

bakom en upplevelse. Misstankens hermeneutik inkluderar även en tolkningsanalys där förkla-

ringen infogas i tolkningsprocessen. Sista inriktningen är allmän tolkningslära vilket är den vidaste 

tolkningen och betraktar hermeneutiken som en allmän tolkningslära oavsett vilket empiriskt 

material som finns.7 Gilje och Grimen menar att hermeneutiken handlar om förståelse och me-

ning. Hermeneutiken kan också förstås mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi är aldrig förut-

sättningslösa när vi möter världen, eller när vi ska förstå meningsfulla fenomen. Meningsfulla 

                                                           
4
 Fejes, Thornberg 2015 s, 37 

5
 Gilje, Grimen 2007 s, 187-189 

6
 Ödman 2007 s, 236 

7
 Fejes, Thornberg 2015 s, 71-74 
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fenomen är endast förståeliga inom den kontext de förekommer i. Alla människor växer upp i en 

kontext där vi skaffar oss individuella erfarenheter, vilket betyder att man förstår allt utifrån sina 

egna förutsättningar. Vi möter världen med vår egen förförståelse.8 Jag tänker att min metod 

kommer förmedla både min och forskarens tolkning och förförståelse.   

De förutsättningar vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståelig. När vi 

närmar oss en text, ett visst beteende eller en bild som verkar oförståelig så är de alltid oförståe-

liga mot bakgrund som vi själva tar med oss in i förståelseprocessen.9 

Med andra ord är människan aldrig ett tomt blad när den möter världen, vår förförståelse är en 

förutsättning för att kunna förstå överhuvudtaget. Förförståelsen är ett måste när vi ska förstå 

och tolka något. Vi måste ha vissa idéer när vi börjar tolka exempelvis en text. ”En aktörs för-

väntningshorisont är något som ger hans undersökningar riktning.”10 För att ytterligare tydliggöra 

hermeneutiken som metod beskriver Ödman hermeneutiken som ett sätt att se från aspekter där 

vi inte kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten, för vi tolkar och förstår uti-

från att vi är historiska varelser. Hur och vad vi väljer att tolka kan bero på olikheter forskare har 

beroende på intention med arbetet, samt hur vi förstår och tolkar olika som individer.11 Tolk-

ningsprocessen i min analys kommer att tolkas utifrån ett kritiskt förhållningsätt till själva tolk-

ningen, men då inom ramarna för det forskningsetiska övervägande jag presenterar nedan. Vidare 

menar Ödman att man kan tolka utifrån del – och helhetskriteriet, där frågor som varför vissa 

tolkningar har större poäng än andra växer fram. Denna tolkning bekräftas genom deltolkningar 

och dessa i sin tur genom huvudtolkningen. ”Det existentiella har hela tiden en tendens att 

blanda sig i bilden, helt enkelt för att det inte kan skiljas från problem som har med mänskligt liv 

att göra. Och på motsvarande sätt måste vi gå till det yttre sammanhanget för att förstå den exi-

stentiella innebörden hos det vi tolkar.”12  

Varje läromedelsgranskning kommer med andra ord granskas och presenteras utifrån en herme-

neutisk ansats där tolkning och förförståelse är centrala begrepp. ”Att förstå mening innebär att 

man etablerar ett förhållande till de objektiveringar av livet som man omges av.”13 

3.2 Forskningsetiska överväganden 

På en länkad föreläsning från högskolan Dalarnas hemsida förklarar Christina Romlid att det 

finns fem forskningsetiska principer: 

1. Autonomiprincipen – Handlar om respekten för människor och deras förmåga och rätt till 

självbestämmande, medbestämmande och integritet. Men även en skyldighet att skydda 

den som inte kan skydda sig själv.  

2. Godhetsprincipen – Handlar om att var och en ska sträva efter att göra gott, minska lidande 

och förbygga skada.  

3. Principen att inte skada – Handlar om att inte skada, vilket innebär att man inte ska skada el-

ler åstadkomma lidande. Kan hamna i konflikt med godhetsprincipen.  

                                                           
8
 Gilje, Grimen 2007 s, 179-181 

9
 Gilje, Grimen 2007 s, 179 

10
 Gilje, Grimen 2007 s, 180 

11
 Ödman 2007 s, 14-15 

12
 Ödman 2007 s, 109 

13
 Ödman 2007 s, 101 
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4. Nyttoprincipen – Handlar om att en undersökning ska vara motiverande/väsentlig och väl 

upplagd så att den kan besvara en relevant fråga och att den måste försöka före-

bygga/förhindra skada och minimera obehag för de som medverkar. 

5. Rättviseprincipen – Handlar om ickediskriminering där urvalet ska ske på ett etiskt korrekt 

sätt.14  

Vidare menar hon att vi som skriver en uppsats måste göra det på ett etisk korrekt sätt. Det är 

viktigt att man har en förståelse för människors integritet.15 Dock är varken autonomiprincipen, 

eller nyttoprincipen relevanta för en systematisk litteraturstudie. Men de kan enligt mig ändå vara 

bra att ha med sig i sitt forskningsetiska övervägande. Detta för att få en så bred forskningsetisk 

förförståelse som möjligt, samt för att koppla respekten för människor till de granskningar jag 

ämnar analysera. Gilje och Grimen skriver att man bör tolka utifrån en välvillig vinkel. Barmhär-

tighetsprincipen exemplifierar betydelsen av att man som forskare visar en moral där man ska 

visa respekt för andra människor och deras tolkningar. Det handlar om att ha en intellektuell öp-

penhet, vi kan aldrig utesluta att det är vår egen tolkning som kan vara den felaktiga.16  Jag har 

med andra ord ett krav på mig att vara etiskt korrekt och visa respekt för vad tidigare forskning 

säger. Jag måste ha förståelse i min tolkning för att läromedelsgranskarna tolkar som de gör, var-

för deras riktlinjer ser ut som de gör, och att deras tolkningar är framförda med en välvilja. 

3.3 Urval och begränsningar  

Den första avgränsningen jag gjorde i sökningen var att materialet skulle vara läromedelsgransk-

ningar utförda mellan åren 1991-2015. Detta för att forskningen skulle vara gjord efter att staten 

slutade granska läromedel 1991. Den andra avgränsningen var att allt material och tidigare forsk-

ning jag skulle använda mig av behandlade läromedelsgranskningar i ämnet religion. Dessa av-

gränsningar gjordes med hjälp av mina sökord och mitt syfte. Men även genom inläsning av 

abstract samt inläsning av granskningar jag ansåg vara intressanta för min frågeställning. Jag 

gjorde inte skillnad på granskningar som var utförda på böcker på grundskolan eller gymnasiet. 

Anledningen till det var att det fanns för få läromedelsgranskningar inom religionsämnet. Jag 

använde mig av sökmotorerna Summon, Libris och Diva, som alla var tillgängliga på högskolans 

internetbaserade bibliotek. Summon är en databas vilken man kan söka artiklar, böcker, e-böcker 

mm, där man har möjlighet att avgränsa sig till exempelvis fulltext, Peer-Review, tidsskriftsartiklar 

och årtal. Libris är en databas där man kan söka på artiklar och böcker på svenska bibliotek, dock 

med lite sämre funktioner för avgränsning än på Summon. Diva är en databas som innehåller all 

samtida forskning. Exempelvis avhandlingar, artiklar, uppsatser och examensarbeten. Även här 

kan man avgränsa sina sökningar, exempelvis via att kryssa i fulltext, examensarbete eller del av 

antologi. Urvalet i min sökning var nödvändigt med tanke på hur många träffar man kunde få 

(vilket redovisas nedan). Mitt urval gjordes på studier gjorda mellan åren 1991-2015 och inom 

religionskunskapsämnet.  Jag valde att använda mig utav studier, tidsskrifter och avhandlingar 

som jag menade hade en vetenskaplig relevans. Efter att begränsningar och urval var gjort hade 

jag de artiklar som jag menade kunde svara på syftet och frågeställningarna i mitt examensarbete. 

                                                           
14

 http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Namnder/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/ 
15

 http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Namnder/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/ 
16

 Gilje, Grimen 2007 s, 235-237 
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3.4 Litteratursökning  

Jag har utfört min litteratursökning via högskolan Dalarnas bibliotek, där jag har använt mig av 

tjänsterna och sökmotorerna Summon, Libris och Diva. Jag har presenterat mina sökord och 

resultat i tabeller nedan. ”Ett vanligt sätt att välja sökbegrepp är att utgå från ord i frågeställ-

ningen och söka enstaka ord eller ordkombinationer med hjälp av logiska sökoperatörer.”17  Vil-

ket är ett tillvägagångssätt jag använt mig av. Jag har sökt efter material till min analys, alltså läro-

medelsgranskningar inom religionskunskap gjorde efter 1991. Första sökningen gjordes på ordet 

granskning. 

Sökord: Granskning  Antal träffar  

Summon  1831/784 

Libris 5012 

Diva 47 

 

Sökningen på ordet granskning gav för många träffar. Jag försökte avgränsa mig på Summon med 

att kryssa i endast avhandlingar, vilket reducerade antalet träffar, men det var fortfarande för 

många. Jag valde därför att inte läsa in mig på någon litteratur i denna sökning, utan jag ville av-

gränsa mig ännu mer. I min andra sökning lade jag till ordet läromedel. 

Sökord: Granskning + läromedel* Antal träffar 

Summon 67/10 

Libris 80/1 

Diva 2 

 

När jag lade till ordet läromedel minskade antalet träffar betydligt. Än mer minskade det när jag 

kryssade för ”endast avhandlingar” i Summon och Libris. Jag fick träff på en granskning i Diva 

(Sandberg) vilket var intressant för min undersökning. Efter inläsning valde jag bort granskningen 

p.g.a. att jag redan hade liknande material. (Material jag redovisar längre ned i texten). Jag ansåg 

därför att den inte behövdes. Går vi vidare till min tredje sökning använde jag mig av sökorden 

läroböcker och religion.  

Sökord: Läroböcker + religion Antal träffar 

Summon 88 

Libris 8 

Diva 136 

 

Sökorden gav mig många träffar i Summon. En av titlarna var för mig intressant (Härenstam), 

vilket är en läroboksgranskning i ämnet religion efter 1991. Jag valde här bort flertalet titlar då jag 

inte tyckte de passade in. Vissa berörde inte religionskunskapsämnet, och vissa (Hemström) rik-

tade in sig på kristen etik. Dock fick jag träff (Malmberg/Sonefjord) som riktade in sig på genus-

frågan inom religion, vilket kan bidra till en bredd av granskningen. Vidare gjorde jag en sökning 

på ordet religionsdidaktik.   

Sökord: Religionsdidaktik  Antal träffar 

                                                           
17

 Barajas, Forsberg, Wengström 2013 s, 78 
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Summon  28 

Libris 4 

Diva 3 

 

En av titlarna, en läromedelsgranskning (Härenstam) var relevant för min analys och frågeställ-

ning. Därefter valde jag att avgränsa sökandet i Summon till endast böcker och avhandlingar. Då 

fick jag träff (Olsson), dock valdes den bort då granskningen behandlade ämnet geografi. Av de 

fyra träffarna som kom i Diva var ingen en läromedelsgranskning, och Libris gav tre träffar, där 

ingen var relevant för min frågeställning. På sökning nummer sex lade jag till ordet svenska i kom-

bination med lärobok. 

Sökord: Svenska + Lärobok Antal träffar 

Summon 53 

Libris 21 

Diva 20 

 

I Summon avgränsade jag mig till avhandlingar och tidsskrifter. De flesta träffarna handlade om 

ämnet svenska. Men en tidsskrift (Spov) handlade om rasism i svenska läromedel, där ett av ka-

pitlen handlade om en läromedelsanalys i religionskunskapsämnet, vilket jag ansåg vara relevant. 

Även i Diva handlade många om ämnet svenska, men även historia och engelska. Dock kom 

även här Sandbergs examensarbete upp. I Libris (avhandlingar) kom träff på Härenstam upp. 

Annars handlade avhandlingarna om andra ämnen. I min sista sökning valde jag att söka på läro-

medelstexter. 

Sökord: Läromedelstexter Antal träffar 

Summon 7 

Libris 0 

Diva 1 

 

På sökordet läromedelstexter var utbudet begränsat. Endast åtta träffar sammanlagt på de tre 

olika sökmotorerna. Men det gav ändå en träff (Otterbeck) som vara relevant för min studie. Öv-

riga träffar handlade om andra ämnen, och var därför inte aktuella för min frågeställning.  

Den systematiska sökningen jag gjorde utifrån mina sökord och de begränsningar som fanns re-

sulterade i fem träffar. Studierna har jag presenterat närmre nedan. Min sökning har exkluderat 

många träffar, däribland studier som haft en annan inriktning än den jag sökte för min frågeställ-

ning. Vissa av de texter jag valde har varit svåra att hitta, då dem ligger som texter inne i böcker 

som handlar om något större än det jag valt att analysera. Jag har försökt följa Barajas, Forsberg 

och Wengström i min litteratursökning, när de skriver att ”När problemområdet har avgränsats 

kan man formulera sökord som sedan utgör en grund för litteratursökningen.”18 

3.5 Presentation av litteraturen samt kvalitetsbeskrivning 

Jag kommer nedan att presentera den litteratur jag valt, det är litteratur jag anser passar bra för att 

besvara min frågeställning. Jag tycker att litteraturen ger mig en bra grund och bra förutsättningar 
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för att kunna utföra mitt examensarbete på bästa sätt. Jag kommer att börja presentera studier 

som jag ämnar att analyser i min analysdel. Jag kommer därefter presentera några bortvalda titlar. 

Det kommer även att göras en kvalitetsbeskrivning av varje studie. 

3.5.1 Forskningsmaterial  

Skolboks-islam- Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Av: Kjell Härenstam – Det är 

en avhandling som är skriven 1993 på Göteborgs universitet. Avhandlingen handlar om vilken 

bild skolans läroböcker ger av islam. Det han vill med sin studie är att belysa hur läroboksför-

fattare väljer fakta, vilka värderingar författaren har och den bild det kan ge av islam, vilket han 

menar kan speglas i text och bildmaterial.  Problemet enligt Härenstam är att läroboken uppfattas 

som en stor sanningsförmedlare där eleven tror att de tio sidor som skrivs om en religion utgör 

en tillräcklig kunskapsbas för en omfattande religionstradition. Avhandlingen är en läromedels-

granskning. Kjell Härenstam har lång erfarenhet av lärarutbildning, är docent i religionsvetenskap 

och universitetslektor vid Karlstads universitet. 

Kan du höra vindhästen – religionsdidaktik om konsten att välja kunskap. Av: Kjell Härenstam – Det är 

en läromedelsgranskning utgiven 2000 och handlar om hur bilden av religion framställs i läro-

böcker, och mer specifikt, bilden av buddhismen i läroboken. Exempelvis beskrivs buddhismen 

oftast som fredens religion och man utgår från dess indiska form, dock menar Härenstam att 

religionen är mer än så. Härenstam vill belysa att det finns många inslag som påverkar en lärome-

delsförfattare. Värderingar har en central roll i vad man väljer att framhäva, och många gånger är 

det värderingar som står i direkt strid med läroplanens gemensamma värden. Granskningen är 

vetenskapligt skriven och bygger på egen forskning i form av litteraturanalys. Dock används den 

som kurslitteratur, vilket kan göra att texten är vinklad för att tillgodose syftet för studenter. 

Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam. Av: Jonas Otterbeck – Är en läromedels-

granskning skriven 2004 där Otterbeck granskar religionsböcker som användes under 2001. Ot-

terbeck granskar sju böcker på uppdrag av ett flertal gymnasielärare i Malmö, där han menar att 

den faktiska islamska mångfalden är närvarande i Malmös klassrum, dock inte i läromedlen. Det 

är ett problem som borde tas på allvar. Undersökningen ges ut i tidsskriften Didaktikens forum 

2004 nr 1. Didaktikens forum är en tidskrift som i första hand vänder sig till lärare på fältet, lärar-

utbildare samt studerande inom universitet och högskolor. Det är en systematisk litteraturstudie 

som omfattar sju läroböcker. Det finns beskrivning av riktlinjer och tydliga litteraturlistor. Stu-

dien är enligt mig trovärdig och forskningsetisk korrekt.  

Spov rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker – Spovartikel nummer 9. Av Staffan Selander, Ewa 

Romare, Eva Trotzig och Annika Ullman 1990. Det är en undersökning om rasismen i svenska 

läroböcker. Uppdraget kommer från SIL, där författarna ska kartlägga om – och i så fall i vilka 

former man kan finna rasism eller främlingsfientlighet, eller antydan därtill i svenska läromedel. 

Det kapitel jag valt att analysera handlar om främlingsfientlighet i religionsundervisningen. Jag har 

alltså valt bort analyserna i de övriga ämnenas läromedel. Underökningen bygger på forskning 

som bygger på en litteraturstudie. Studien är gjord 1990 men är enligt mig ändå relevant då det är 

en granskning som undersöker läroböcker i efterhand, samt att den görs nära inpå avvecklingen 

av den statliga centraliserade granskningen.   

Islam och hinduism ur ett genusperspektiv. En granskning av ett urval religions- läroböcker på grundskole- och 

gymnasienivå. Av: Maria Malmberg och Nina Sonefjord – Det är en kandidatuppsats som bygger på 
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en litteraturstudie skriven 2006 på högskolan Dalarna. Syftet med studien är att göra en lärome-

delsanalys utifrån ett genusperspektiv i ämnet religion. De ämnar undersöka hur islam och 

hinduism framställs i ett urval läroböcker för grundskolans senare år och gymnasiet. Studiens 

omfattning kan påverka reabiliteten. Det är en studie som bygger på en systematis litteraturstudie 

baserade på en forskningsfrågeställning. 

3.5.2 Bortvalda titlar  

Religionskunskapsläroböcker i ett mångkulturellt klassrum. Av: Martin Sandberg – Examensarbetet är 

skrivet 2015 på högskolan Dalarna. Syftet med denna uppsats är att analysera studier av läro-

böcker i religionskunskap för den svenska gymnasieskolan med avseende på hur olika minorite-

ters religioner och kulturer presenteras och om de brister som uppmärksammats speglar en möj-

lig tolkning av våra styrdokument. Detta är en litteraturstudie som valdes bort efter inläsning på 

grund av utrymmesbrist i mitt examensarbete. Den behandlade samma område som valda titlar. 

Kulturkunskap i förändring. Av: Lena Olsson – Handlar om den kunskap svenska läromedel för-

medlat om vår egen och andra kulturer under hundra år i ämnet geografi (1870 – 1985). Studien 

inriktas på uppfattningar om kulturkunskap och på hur kulturkunskap förmedlas. Innehåller våra 

läroböcker en specifik kultursyn? Denna valdes bort på grund av att det är en läromedelsgransk-

ning inom ämnet geografi. 

Religionskunskapens förändring – analys av läroböcker i religionskunskap på gymnasiet. Av Mårten Hem-

ström. Syftet med denna uppsats är att utreda sambanden mellan den presentation av kristendo-

mens uppfattning i olika etiska frågor som finns i olika läroböcker i religionskunskap för gymna-

siet från olika perioder och de läroplaner som var aktuella då. Hur beskrivs kristendomens etik i 

de olika läroböckerna? Vilka områden betonas och vilka tonas ner? Hur speglar de utvalda läro-

böckerna den läroplan som var aktuell när den skrevs? Denna valdes bort på grund av platsbrist i 

mitt examensarbete. Hade kunnat vara representativ för mitt arbete och frågeställning.  
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4. Bakgrund  

I min bakgrund kommer jag presentera hur läroboksgranskningen sett ut i Sverige under den 

centrala granskningen, med andra ord vad som skulle granskas/vilka riktlinjer som funnits under 

den statliga kontrollen mellan 1938 - 1991. 

4.1 Författarröster, lärobokstradition - en historiedidaktisk studie 

1938 bildas en fristående läroboksnämnd, vars namn var statens läroboksnämnd. Nämnden hade 

som uppgift att granska alla läroböckers innehåll och pris, där allt tryckt material som användes i 

skolan fastnade i kontroller. Långström belyser nio punkter som nämnden skulle granska, även 

kallad lagtexten.19 

1. Att läroboken, vad angår papper, tryck och format samt bandets beskaffenhet och kvali-

tet, lämpar sig för det avsedda ändamålet. 

2. Att lärobokens innehåll, omfång och disposition stå i överensstämmelse med vederbö-

rande undervisningsplan. 

3. Att lärobokens typografiska uppställning, illustrationsmaterial och de stilsorter, som kom-

mit till användning i densamma, uppfylla skäliga anspråk i oftalmologiskt hänseende. 

4. Att överensstämmelse råder mellan de kursmoment som i läroboken behandlas, och dem, 

som äro förskrivna för de kurser eller klasser, för vilka läroboken är avsedd. 

5. Att eventuellt förekommande illustrationsmaterial ansluter sig till det kurmoment, det av-

ser att belysa. 

6. Att lärobokens innehåll är objektivt och vederhäftigt och såvitt möjligt överensstäm-

mande med den vetenskapliga och så vitt möjligt motsvarar den vetenskapliga utvecklig 

på ifrågavarande område. 

7. Att läroboken är i språklig och formellt hänseende tillfredsställer och lämpad efter 

lärjungarnas ålder och mognad. 

8. Att lärobokens pris är skäligt. 

9. Att läroboken är av behovet påkallad och i väsentliga avseenden utgör en självständig in-

sats på det pedagogiska området20 

Under sent 60-tal förändras fokus i vad som ska granskas. Man börjar nu fokusera på pedago-

giska frågor, exempelvis om boken gav uppslag till studietekniker och färdighetsträning. ”Att 

bilder, kartor, grafiskt material och tabellmaterial utvecklade elevernas tolkningsförmåga samt att 

böckerna innehöll uppgifter av självkontrollerande karaktär.”21 Det var nu viktigare att granska 

utifrån en didaktisk karaktär vilket är en stor förändring gentemot att granska korrekthet, pris och 

utseende menar Långström. Utvecklingen går vidare mot 1970-talet då statens nämnd börjar av-

vecklas. Lärobok som begrepp försvinner och ersätts av centralt läromedel där objektivitets-

granskning endast nu gäller böcker inom So-ämnet. Staten har med andra ord ett stort intresse i 

vad som ska läras ut i skolan, och då inte bara genom styrdokument, utan även via kontroll över 

vad som står i läroböckerna. Går man vidare till 1977 bildar staten en institution som kallas SIL 

(statens institution för läromedelsinformation).22 ”Läromedelsregistrering, läromedelsinformation 

och administration av stöd för produktion av läromedel blev de huvudsakliga uppgifterna för 
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detta nya organ”23 Promemorian för granskningsarbetet utgick ifrån ägnat utrymme, framställning 

av både författaren och gentemot läroplan, läromedlets tendentiösa sida och läromedlets prestat-

ion (ståndpunkt, värderingar). 

4.2 Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga förhandsgransk-

ningen av läromedel 1938-1991 

Harrie delar upp granskningen i tidsepoker på samma sätt som Långström gjort ovan. Dock kan 

det vara värt att lägga till att hon belyser att mellan 1983-1991 skulle läromedelsnämnden inte 

”Längre godkänna eller underkänna ett läromedel, utan istället avge ett utlåtande om läromedlet. 

Det blev granskning som en slags konsumentinformation.”24 Under samlingsregeringens tid (vå-

ren 1945) kom en motion från socialdemokratiska kretsar som innebar att läroboksnämnden inte 

lyckats bli den garant för en kvalitativ lärobok man hade hoppats på. Många böcker var gamla 

och dåliga vilket den svaga konkurrensen på läromedelsmarknaden hade bidragit till enligt mot-

ionärerna.25 Under denna period framfördes framförallt två argument till en statlig läromedels-

granskning. Det var ekonomiska aspekter, samt kvaliteten på läroboken. Den ekonomiska 

aspekten handlade om priset på läroboken, och då utifrån en familjs perspektiv. Alla hade helt 

enkelt inte råd med alla läroböcker, och krävde då en statlig granskning av priset. Man ville hålla 

ned priset, samt minska antalet läroboksbyten. ”Den socialdemokratiske ecklesiastikministern 

Arthur Engberg betonade såväl 1936 som 1938 att en viktig uppgift för en statlig förhands-

granskning var att bevaka prissättningen på böckerna.” 26 Det fanns en stor enighet bland partier 

mellan åren 1930-1950 att ha en statlig läromedelsgranskning, vars mål var att hålla ned priser, 

samt öka kvaliteten på böckerna.27 

En mer anpassningsbar undervisning där individen stod i fokus framträdde under 1960-talet och 

därmed efterfrågades ett läromedel som möjliggör en individualiserad undervisning. Läroböck-

erna behövde även granskas utifrån ett objektivitetsperspektiv när läroplanen förändrade kristen-

domsundervisningen till religionsundervisning. Under denna tidsperiod råder det ingen enighet 

gällande en statlig förhandsgranskning av läromedel, vilket ledde till att socialdemokraterna 1966 

ansatte en större utredning (läromedelsutredningen) för att granska om en central förhands-

granskning överhuvudtaget skulle göras. Det man kom fram till var att den skulle avskaffas, och 

att man istället skulle objektivitetsgranska. Ingvar Carlson, dåvarande utbildningsminister genom-

förde en reform men behöll förhandsgranskningen i So - ämnena. Mellan åren 1976 och 1982 

belyser Harrie en stor oenighet mellan riksdagens partier, vilket ledde till ett antal reformer. Ex-

empelvis kartlades förhållandena i läromedelsmarkanden på uppdrag av den socialdemokratiska 

regeringen (1976). Något som den nytillsatta borgerliga regeringen fortsatte med 1980, dock 

stannade man inte med en utredning, utan framförde krav på åtgärder. Man föreslog nedläggning 

av en central läromedelsgranskning, och istället skulle en nämnd granska i efterhand, något som 

stimulerade debatten om läromedel och dess granskning på ett positivt sätt. Men när socialdemo-

kraterna återigen kom i regeringsställning 1982 rev man upp tidigare beslut, och förslag om att 

behålla SIL där läromedelsnämnden skulle ingå lades fram. Granskningen skulle göras i förväg 
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och vara obligatorisk, men man skulle inte längre godkänna eller underkänna ett läromedel. 28 

”Istället skulle nämnden avge ett yttrande om varje läromedel där dess förtjänster och brister 

framhölls. Denna preposition antogs, med stöd av vänsterpariet kommunisterna och av riksda-

gen.”29   

Som jag precis skrivit påverkade den politiska arenan läromedelsgranskningen. Men hur tolkade 

läromedelsförfattare de politiska besluten? Instruktionerna för hur en granskning skulle utföras 

har förändrats under årtiondena. Harrie har granskat material från riksarkivet med mål att besvara 

frågan hur granskningsuppdraget beskrevs och preciserades. Hon skriver att granskningen redan 

1938 var formulerad i lagtexten, vilket är de åtta punkter som Långström belyser längre upp i 

undersökningen. Lagtexten stod sig relativt länge med enbart små förändring. Exempelvis var en 

förändring under sent 40-tal att man under punkt b även skulle ta hänsyn till det psykologiska, 

pedagogiska och estetiska, samt att man under 50-talet försvagade granskningens relation till styr-

dokumenten. Läroboksnämnden följde med andra ord lagtexten till en början, vilket gjorde att 

man inte kunde tolka fritt som granskare. Dock märks en förskjutning av läroboksnämndens 

förhållande till lagtexten över tid. Vidare i 1983 års lagtext preciserades inte bara vad som skulle 

granskas, utan även hur. Läromedelsnämnden utsåg två granskare för varje läromedel som skulle 

bedöma läromedlets saklighet och allsidighet.30 Läroboksnämndens instruktioner till sina 

granskare under de första åren var alltså att följa lagtexten. Däremot lades extra vikt på vissa utav 

punkterna enligt Harrie, där punkten om bokens innehåll motsvarade kursens innehåll enligt styr-

dokument belystes mest. På 1950-talet betonades instruktioner till granskarna att var noga med 

bokens upplägg och bokens språk. Det är först på 1960-talet som de sker större förändringar. 

Det finns en tydlig kontinuitet där man omarbetar gamla versioner av instruktioner.  ”Det som 

skulle betonas i granskarnas arbete under 1960-talet var följaktligen läroböckernas följsamhet till 

läroplanen samt läroböckernas uppläggning och språkliga utformning.”31 Många hänvisningar och 

granskningsinstruktioner skulle underlätta för elevens självständiga arbete, vilket man kan sätta i 

relation till 60-talets utbildningspolitik där man skulle öka tilltron till en individualiserad under-

visning.32    

1974 startade läromedelsnämnden sitt arbete. Den nya formen av granskning skulle rikta in sig på 

att läromedlen skulle var enhetliga med läroplanen, de skulle fungera som en social fostran, enga-

gera och stimulera samt uppfylla objektivitetskravet och vara saklig, informativa i enlighet med 

vetenskaplig ståndpunkt. Efter fler promemorior bestämde nämnden att dessa sex punkter skulle 

vara utgångspunkten för granskarna: 

1. Är det utrymmet som ägnats olika händelser, förhållanden, ståndpunkter etc rimliga? 

2. Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga sakuppgifter? 

3. Är det aktuella läromedlet missvisande eller tendensiöst? 

4. Har författaren i förekommande fall redovisat kontroversiella punkter i framställningen?  

5. Är läromedlets prestationssätt neutralt? 
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6. Är framställningen förenligt med de mål och riktlinjer som anges i nu gällande läroplaner? 
33   

Det betonades att granskningen avsåg objektivitet där läroboken var opartiskt och ingen aktör 

gynnades eller missgynnades. Först 1988 skedde mindre förändringar i promemorian, frågan om 

objektivitet och frågan om överstämmelse med läroplanen flyttades fram som fråga nummer ett. 

Läromedelsnämnden framhöll att skolan aktivt skulle påverka eleven att vilja omfatta demokra-

tiska värderingar, jämnställdhet mellan könen och ett interkulturellt synsätt.34 

4.3 Summering  

Läromedelsgranskningen har genomgått en förändringsprocess från 1938 och framåt där riktlin-

jerna för vad som ska granskas förändrats. Läroboksnämnden hade exempelvis som uppgift att 

undersöka pris och papperskvalitet på läroboken till en början, något som förändrades under 

1960-talet då didaktiska frågor (uppslag till studietekniker och färdighetsträning) blir allt viktigare 

att granska. Ökat fokus på individen framträder och en objektivitetsgranskning av läroboken blir 

allt viktigare och mer central. (Objektivitetsgranskning tolkar jag som ett sätt att granska hur ne-

utrala läroböcker och läroboksförfattare är i sin framställning. Läroboken ska vara opartisk.) 

1970-talets granskning skulle rikta in sig på att läromedlen skulle var enhetliga med läroplanen 

och att de skulle fungera som en social fostran. Under 80-talet förändras granskningen en kort tid 

då man istället granskade läroboken i efterhand, dock var det ett beslut som snabbt revs upp. 

Skillnaden från tidigare riktlinjer var att man nu inte skulle godkänna eller underkänna en lärobok. 

Istället skulle nämnden avge ett yttrande om varje läromedel där dess förtjänster och brister 

framhölls. Man hade nu också som riktlinje hur man skulle granska, och inte bara vad. I slutet av 

80-talet tydliggörs riktlinjen angående objektivitetskravet än mer, ett objektivitetskrav som följt 

med från början, men som blivit en mer central riktlinje desto närmre 1991 man kommer. Fram-

ställningen av ståndpunkter, fakta, händelser och tendens växer alltså fram som starka riktlinjer 

innan staten avvecklar den centraliserade läromedelsgranskningen. Jag ser även en tendens där 

granskarna skall följa rådande styrdokument under den statliga granskningen. 
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5. Analys av de fem läromedelsgranskningarna  

I analysen kommer jag utifrån hermeneutisk ansats analysera varje bok utifrån följande frågeställ-

ningar: Vilket syfte har forskarna med utvalda läromedelsgranskningar? Vad undersöks i utvalda 

läromedelsgranskningar i religionskunskapsläromedel? Frågorna kommer att besvaras var för sig i 

varje granskning och avlutas med en sammanfattande kommentar.  

5.1 Spov – Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? 

5.1.1 Syftet med studien  

Syftet med studien menar jag synliggörs redan i rubriken: Rasism och främlingsfientlighet i svenska läro-

böcker? Med andra ord är syftet att undersöka om det finns rasism i den svenska läroboken. Det är 

något som exemplifieras när forskarna exempelvis belyser hur rubriksättningen kan se ut i den 

svenska läroboken i religionskunskap: Judendom – det utvecklade folket, islam – gud är stor, 

Afrikas religion – samspel med naturen, och kristendom – och störst av allt är kärleken.  Bilden 

forskarna ger är med andra ord en sorts kategorisering av religioner i den svenska läroboken, där 

kristendomen normaliseras enligt min tolkning. Det tydliggörs när forskarna skriver att kristen-

domen framställs annorlunda gentemot andra religioner, eller genom den rubriksättning som 

belyses ovan. Man efterfrågar även större sakkunnighet gällande de religioner man belyser, och 

ger därmed även bilden av felaktigheter och en misstro till läromedlen. Det krävs en noggrannare 

sakkunnighet, vilket är en förutsättning för att en annan religion än kristendomen ska bli mer 

begriplig, och för att framställingen ska bil mer nyanserad.35  

5.1.2 Vad undersöks i studien 

Forskarna beskriver här hur religioner framställs och belyses i den svenska läroboken. De menar 

att problemet för läromedelsförfattare och lärare är de teman man ska skriva och undervisa om, 

exempelvis: religion som kulturellt uttryck, religionernas historia eller existentiella frågor om ve-

tenskap och tro. Man ger bilden av att kristendomen framställs annorlunda än vad andra relig-

ioner görs i läroboken. Foton i läroboken har en tendens att ge en ytlig turistbild av andra länder, 

något som sen jämförs med länder förr i världen och där kristendomen framställs allt som oftast 

som den mest civiliserade religionen.36  Hur religioner framställs är enligt min tolkning vad som 

undersöks här. Något som citatet nedan exemplifierar: 

Andra religioner presenteras ofta med en slagsida åt märkliga sedvänjor. Få jämförelser görs 

med den kristna kulturens motsvarande symboliska ritualer och livsformer. Kristendomen 

framträder genom sin mytologi (berättelser i bibeln) och genom vardagsbeskrivningar av för-

samlingens fritidsaktiviteter (t.ex. ungdomar som spelar pingis)37 

Vidare belyser forskarna vikten av identifikationsprincipen. Som jag förstår det menar de att läro-

bokens olika framställningar av religioner handlar om människans förmåga att identifiera sig med 

andra människor. ”När vi kan känna med och för andra, då kommer solidariteten som en naturlig 

följd. Motsatsen till och ett hinder för solidariteten är egoismen”38 Det egna perspektivet och en 

författares värderingar påverkar i stort sätt hela tiden i sorterings – och värderingsprocessen, och 
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det är svårt att ge andra religioner den fulla rättvisan menar forskarna. 39 Man belyser här svårig-

heten med läroboken där ens förförståelse påverkar innehållet.  

5.1.3 Sammanfattande kommentarer  

Forskarna har som syfte att undersöka om det finns rasism och främlingsfientlighet i den svenska 

läroboken, vilket de till en viss del gör. Dock menar jag att forskarnas syfte inte helt belyses i dess 

resultat, jag ifrågasätter dess validitet. Min förförståelse för begreppet rasism sträcker sig längre än 

den kategorisering som forskarna föreskriver den svenska läroboken. De undersöker alltså hur 

religioner kategoriseras och framställs i läroboken. Dock kan man se granskningsgrunderna från 

olika aspekter. Kategorisering och framställning kan vara en sorts främlingsfientlighet där vi skri-

ver och beskriver utifrån vårt egna perspektiv. Med andra ord granskar forskarna hur läroboken 

framställer vissa religioner, samt vad som påverkar en författares val av framställning. Syftet var 

att undersöka om det fanns främlingsfientlighet i läroboken, vilket forskarna menar att de gör 

enligt min tolkning. Men det som undersöks är religioners framställning i läroboken och lärobo-

kens svårigheter. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är det även viktigt att problematisera hur 

jag väljer att förmedla min tolkning. Jag tänker att min världsbild och mitt personliga perspektiv 

förmedlar tolkningen på ett unikt sätt. Att delvis ifrågasätta kategorisering som icke-rasistiskt görs 

utifrån perspektivet av en vit kille, med 4 årig högskoleutbildning som uppfyller de flesta krav för 

norm i Sverige. Någon annan hade mycket väl kunnat tolka kategorisering som ett sätt att under-

söka om det finns rasism i den svenska läroboken. Jag förmedlar analysen utifrån mitt sätt att 

tolka forskarnas syfte. 

5.2 Kan du höra vindhästen – religionsdidaktik om konsten att välja kunskap 

5.2.1 Syfte med studien  

Ser man till rubriksättningen i boken är Härenstams syfte att undersöka hur religioner och kul-

turer beskrivs i den svenska läroboken med tibetansk buddhism som exempel. Lärobokens ob-

jektivitet, allsidighet och saklighet ska undersökas. Rubriksättningen är enligt mig talande för vad 

han vill undersöka. Rubrikerna lyder: Västerlandets bild av buddhismen, bilder av den tibetanska 

buddhismen, läroböckernas bild, läroboksbilden – problem och möjligheter samt didaktiska re-

flektioner. Jag tolkar det som att Härenstam har som syfte att belysa framställningen av kulturer 

och religioner i läroboken, samt vad som kan påverka framställningen och det urval som måste 

göras. Vilket han även utrycker:  

Något urval måste göras. Ett urval måste göras utifrån värderingar av vad som är mer eller 

mindre viktigt. Värderingsfrågan blir central också när det gäller sådant som man lite förenklat 

kallar ”fakta” kunskaper. Varje ”faktum” innefattar mänskliga tolkningar, i vilket värderingar 

naturligtvis måste spela en stor roll.40 

Syftet med studien är att inte bara belysa vilken plats den tibetanska buddismen eller andra 

kulturer får i läromedlen, eller hur den framställs enligt min tolkning. Han har även som 

syftet att undersöka vad som inte framställs i läroboken, med andra ord urvalsproblemati-

ken. Vilket påpekas i citatet nedan: 
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Läroboksinformationen fokuserar också på processen vid val av Dalai lama och oraklets roll här. 

Problemet är naturligtvis inte om detta är sant eller inte. Det är säkert sant. Problemet är istället 

varför just dessa ”sanningar” presenteras medan det t.ex. inte ges någon upplysning om trosfö-

reställningar, människosyn etc. som naturligtvis också måste finnas med. 41 

5.2.2 Vad undersöks i studien  

Härenstam redogör för hur den indiska formen av buddhism oftast återspeglas i den svenska 

läroboken utifrån den moderna västerländska människans världsbild. Han belyser med andra ord 

att det finns en felaktig framställning av buddhismen i den svenska läroboken. För att få stöd i 

sina tankar framhäver Härenstam två forskare inom buddhismen som ska ge sin syn på hur re-

ligionen framställs i läroboken. Härenstam menar att läroboken förmedlar en västerländsk ideal-

buddhism där religionen idealiserats kraftigt efter västerlandets behov av en rationell religion. 

Man måste här förstå och vara medveten om att man gör ett urval belyser Härenstam. Han påpe-

kar även det svåra med att som lärare undervisa från andrahandskällor. Andrahandskällor behö-

ver dock inte betyda att en religion framställs felaktigt argumenterar han, men presentationen av 

buddhism är utifrån ett bestämt perspektiv med ett bestämt syfte.42 ”Många västerländska fors-

kare har tolkat buddhismen på ett sätt som mer stämmer överens med deras egna förväntningar 

om vad buddhism bör vara än med verklighetens komplexa och mångfacetterade fenomen.”43 

Det som undersöks är med andra ord hur buddhismen framställs utifrån ett västerländskt per-

spektiv i den svenska läroboken enligt min tolkning.  

Vidare beskriver Härenstam på vilket sätt tibetansk buddhism beskrivs i litteratur och forskning. 

Han vill med det belysa den tibetanska buddhismens mångsidighet. Exempelvis beskriver han 

utifrån ett tibetanskt perspektiv när han skriver att: 

Kritiken mot kristendomen i Europa och drömmen om den österländska visheten som ett alter-

nativ till en materiell västerländsk kultur föder tankar om Tibet som vishetens källa. Tankarna 

finns redan hos teosoferna när t.ex. madame Blavatsky påstår sig ha studerat esoterisk visdom 

hos ”mahatmas” i Tibet. Den ädla Tibetbilden tar form. Även om man var medveten om det 

feodal och medeltida i den tibetanska kulturen anser man att det finns väsentligare saker att ta 

fram. Tibetanernas tradition rymmer vishet som har mycket att lära västerlandet.44 

Citatet ovan och det som Härenstam belyser tolkar jag som ett sätt att ge läsaren en annan bild av 

tibetansk buddhism än den som läroboken ger. Jag tänker att han vill underbygga det syfte hans 

läromedelsgranskning har. Det menar jag bekräftas när han argumenterar för att han illustrerat en 

sida av bilder av den tibetanska buddhismen, där han frågar sig om vad som egentligen ska stå i cent-

rum när man undervisar utifrån just denna tradition.45  Innan jag går in på Härenstams under-

sökning av läroböckernas bild av den tibetanska buddhismen vill jag belysa hans tankar kring 

lärobokens problem och möjligheter, vilket jag menar kan kopplas ihop med det syfte som fram-

förts ovan.  

Härenstam framhåller att den tibetanska buddhismen inte tar särskilt stor plats i våra läroböcker. 

Han påpekar hur tibetansk buddhism kan framställas som ett exempel på hur religioner och reli-
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giösa traditioner kan fjärma sig från ursprungskällan, vilket jag tolkar som ett argument för 

granskningens syfte. Han undersöker inte bara framställningen av en religion (inriktning i en re-

ligion), utan ger även en bild av vad som kan hända om man generaliserar och normaliserar i lär-

oboken.46 Vidare ger Härenstam en bild av att läroboken rimligen innehåller falska och föga 

representativa bilder av en religion, vilket han exemplifierar när han citerar den norske Tibetspe-

cialisten Per Kvaerne. Kvaerne menar att förståelsen av en främmande religion ofta utgår från en 

etnocentrisk livsorientering, där den egna kulturen blir sedd som den normala, vilket man ställer 

mot ”den andre” som i det här fallet är tibetanska buddhism. Etnocentrism är enligt Härenstam 

ett av de stora problemen med religionsläroböcker, och något som hans granskning ger bilden av. 

”Etnocentrismen blir ju ett större problem, om hela ens begreppsapparat är formad ur en annan 

idéhistorisk tradition än det som beskrivs.”47  Dock ställer Härenstam sig frågan om ett urval i en 

lärobok någonsin kan vara komplett på ett så begränsat utrymme som en lärobok förfogar över? 

Jag tolkar det som att Härenstam vill ge bilden av att ens egen förförståelse väljer urvalet i en 

lärobok, vilket enligt mig påverkar syftet i hans läromedelsgranskning. Det säger mig även något 

om hur han har valt att tolka sin studie, eller åtminstone att studien tolkas utifrån hans värde-

ringar.  

Vidare undersöker Härenstam vilka förutsättningar som finns med läromedelsbilden. Att göra 

den undersökningen påtalar hans egen förförståelse och kunnighet inom området angående läro-

böcker och dess förutsättningar, den förförståelsen bör rimligtvis föra studien i en viss riktning i 

frågan om vilket syfte och vad som undersöks i studien menar jag. Han beskriver vidare att det är 

svårt att beskriva en annan kultur eller religion i läroboken, där den tibetanska buddhismen av 

naturliga skäl inte tar någon större plats i skolans läroböcker. I boken Orientalism beskriver fors-

karen Edward Said att västs bild av islam i hög grad påverkas av faktorer som inte har med relig-

ionen i fråga att göra, utan t.ex. av forskarnas världsbilder. Den tesen förefaller vara sannolik även 

för tibetansk buddhism menar Härenstam.48 Det Härenstam här beskriver menar jag ger bilden av 

en läromedelsgranskning som snarare handlar om vad som påverkar framställningen i religions-

läroboken än en undersökning angående bilden av en religion, vilket i detta fall är tibetansk 

buddhism.  

Läroböcker utgivna innan och under 1970-talet förändras av att kristendomsämnet blir religions-

kunskapsämne, vilket innebar en stor förändring kring stoffet av icke- kristna religioner. Något 

som även påverkar den tibetanska buddhismens utrymme till det positivare. Härenstam skriver 

att: 

Vi lägger märke till att man markerar den tibetanska buddhismens avvikelser från en annan typ 

av buddhistisk tradition. Lärobokstexten fokuserar rituella och folkliga traditioner, medan man i 

övrigt när buddhismen presenteras i hög grad fokuserar drag som meditation, världsbild och 

människosyn, alltså ideologiska drag.49 

Granskningen av läroböcker under 1980-talet analyserar Härenstam utifrån det granskningen har 

som syfte att undersöka. Framställningen av tibetansk buddism är fortfarande central vilket ex-
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emplifieras när han skriver att: ”Bilden av den tibetanska buddhismen som exotisk, mystisk, med 

stark tonvikt på rituell praxis är rätt framträdande i flera läroböcker från denna tid.”50 eller när 

han skriver att ”Under 1980-talet ser vi alltså exempel på en framställning av den tibetanska 

buddhismen som något antikverat, musealt även om man inte som tidigare läroböcker betonar 

dess förtryckande roll.”51 Granskningen av 1990-talets läroböcker är inget undantag gällande vad 

Härenstam undersöker i sin granskning. Dock menar han att läroböckerna har utvecklats och ger 

en annan bild av den tibetanska buddismen, där ord som egenartad inte förekommer i samma 

utsträckning när man ska beskriva tibetanernas roll inom buddhismen. Jag tolkar det som att 

läromedelsbilden förändras med tiden vilket Härenstam kan se som både ett problem, men även 

en möjlighet som finns med en lärobok.52 Granskningen i sig följer enligt mig syftet angående 

framställningen av tibetanka buddhism. Men jag anser att den även handlar om att Härenstam vill 

belysa andra faktorer, exempelvis vad som kan påverka en författares framställning. Det illustre-

ras även i rubriken på bokens framsida där det står ”Religionsdidaktik – om konsten att välja 

kunskap.” Konsten att välja kunskap tolkar jag som giltigt för läroboksförfattare, läromedels-

granskare, lärarens val av lärobok och för mig som analyserar tidigare granskningar. 

5.2.3 Sammanfattande kommentarer  

Syftet med Härenstams undersökning är att belysa framställningen av kulturer och religioner. 

Men även visa på det urval som görs och vad som påverkar just detta urval, exempelvis att urvalet 

utgår från ett västerländskt perspektiv. Det han undersöker följer enligt min tolkning hans syfte 

väl. Han undersöker framställning och olika faktorer som kan påverka urvalet. Dock menar jag 

att han visar på en förförståelse i ämnet när han exempelvis framhäver två forskare inom buddh-

ismen som ska ge sin syn på hur religionen framställs i läroboken. Han visar på en förkunskap 

som gör att hans tolkningsprocess tar en viss riktning. Härenstam skriver att ett urval karakterise-

ras utifrån två punkter, vilket jag anser kan kopplas till den bild han ger av sin granskning och till 

mina tolkningar av densamma, samt till den hermeneutiska cirkeln.   

1. Man fastnar för sådant man känner till i sin egen värld.  

2. Man fastnar å andra sidan också för det som förefaller mycket exotiskt och främmande.53 

5.3 Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam. 

5.3.1 Syfte med studien  

Otterbeck börjar sin text med att skriva att han vill poängtera hur hans granskning inte ska belysa 

någon generaliserande bild, utan att den ska ge en bild av hur det kan se ut i svenska läromedel, 

och då hur islam framställs. Han reserverar sig även för att han inte kommer att jämföra med 

andra religioner, vilket skulle kunna leda till att undersökningen gör att generella drag uppfattas 

som specifikt för islam. Jag menar att Otterbeck redan i inledningen beskriver att syftet med 

granskningen är att belysa vilka drag som läroboken ger av islam, hur framställs islam?54 

Han ställer även upp sju riktlinjer som han ska tolka sin studie utifrån, vilka jag tolkar in under 

rubriken syfte. Rubrikerna är:  
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1. Den generella strukturen 

2. Enkla fel 

3. En förvirrad struktur och utelämnad information 

4. Tendensiöst urval 

5. Fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam  

6. En sammanblandning av islamisk historiegeografi och det wattska historieprojektet * 

7. Islam har agens – avsaknade av förståelse för makt55 

*(Wattska historieprojektet är ett projekt och en inriktning som tagits fram av den skotske histori-

kern William Montgomery Watt.) 

5.3.2 Vad undersöks i studien 

Otterbeck beskriver hur islam i böcker under 1960-talet beskrivs som en exotisk religion, bilden 

av islam är att den är annorlunda. Under 1970-talet förändras fokus i läroboken, man framhäver 

nu hur islam förtrycker kvinnor, vilket Otterbeck menar hänger ihop med att jämställdhetsfrågor 

börjar dyka upp i de svenska styrdokumenten. Bilden av islam i läroboken hänger ofta ihop med 

ett kvinnoförtryck. ”Presentationerna av en religion blir med andra ord beroende av vad eller 

vem som man låter representera religionen.”56 Otterbeck belyser de generella framställningarna av 

islam ovan för att poängtera att hans granskning ska försöka undvika just den sortens generali-

sering. Han börjar med att undersöka de enkla felen. Han menar att texterna i granskningen inne-

håller många enkla fel som ofta bygger på att författaren inte problematiserat stereotypa föreställ-

ningar om islam. Jag menar att de sju riktlinjerna ovan ger ett tydligt syfte för vad Otterbeck un-

dersöker. Jag tänker även att man ska ha i åtanke att om man aktivt letar efter exempelvis ute-

lämnad information i en granskning kommer man hitta det, och då utifrån sin egen position och 

förförståelse. Exempelvis skriver Otterbeck: 

Under Ramadan, fortsätter Fatima, blir det ofta sena kvällar och nätter med Koranen. Helst ska 

vi läsa ut Koranens 30 delar under de 29-30 dagarna. När jag har hållit konferensinlägg i Sverige 

utifrån denna artikel har jag frågat publiken om de vet om Koranen kan delas in i 30 delar eller 

inte. Väldigt få har vetat. Påståendet är helt korrekt.57 

Jag tolkar Otterbeck och citatet ovan som ett sätt att belysa hur information kan utelämnas, men 

även ett sätt att påpeka att få människor reflekterar över att information utelämnas i våra läro-

böcker. Detta skulle kunna tolkas som ett icke uttalat syfte Otterbeck har med sin granskning. 

Med det menar jag att Otterbecks förförståelse säger att urvalet inte bara består i det som valts in 

i läroboken, utan att det även är viktigt att belysa det som valts bort, något han menar framförs i 

en för liten utsträckning. Därför tolkar jag det som att han vill få med det i sin granskning, utan 

att ha det som egentligt syfte. Vidare så menar författaren att det inte bara är fel på det som sägs 

om islam i läroboken, utan det största problemet är det urval som görs, vilket ger en skev bild. 

Han menar sig se en bild av att urvalet utgår från kristendomen, vilket han exemplifierar när han 

skriver att: ”Eftersom människan aldrig präglas av det som kristna kallar syndafallet, behövs 

ingen försoning på det sätt som kristendomen antar. Utgångspunkten är kristendomens priorite-
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ringar.”58 Han påpekar även att islam allt som oftast presenteras som islamism, vilket han tolkar 

som ett perspektivinflytande, där den som skrivit texten oftast utgår från sin egen världsbild. Bil-

den av islam som en enhet är påtaglig menar Otterbeck.59    

Avslutningsvis visar Otterbeck en förståelse för de svar hans syfte gett, och de felmarginaler som 

en lärobok har när den ska förmedla bilden av islam. Han visar enligt min tolkning en god insatt-

het och förkunskap när han belyser att läroboken har ett begränsat utrymme och ska anpassas för 

att sälja på marknaden. Denna förförståelse har rimligtvis påverkat granskningen i viss riktning. 

Inte minst tycker jag hans sju riktlinjer pekar på just en förkunskap. Dock menar han, trots att 

han är väl medveten om lärobokens begränsning, att granskning ger bilden av att det måste kunna 

göras bättre. En bättre granskning måste finnas av läromedel på gymnasienivå där fler tolknings-

alternativ bör presenteras och texterna bör ses igenom vad gäller fördomar. 60 

5.3.3 Sammanfattande kommentarer 

Enligt min tolkning undersöker Otterbeck bilden av en lärobok som saknar perspektiv och behö-

ver ett större mått av konsekvens och reflektion, samt hur religionen framställs där hans syfte 

finns för att ge ett konkret svar. Enligt mig sammanfattar hans syfte resultatet av hans gransk-

ning. Jag tänker att både syfte och resultat utgår från den position han har som granskare. Den 

utgår ifrån den kontext av individuella erfarenheter, vilket betyder att man förstår allt utifrån sina 

egna förutsättningar. Syftet i detta fall handlar om hur islam framställs, där sju punkter ska belysa 

hur framställningen kan påverkas. Det som undersöks är syftets sju punkter där undersökningen 

utgår ifrån Otterbecks, som jag tolkar det, breda förkunskap och förförståelse. Men vi är aldrig 

förutsättningslösa när vi möter världen och vi tolkar alltid som historiska varelser.  

5.4 Islam och hinduism ur ett genusperspektiv 

5.4.1 Syftet med studien  

Denna läromedelsgranskning har som syfte att granska ett urval av läroböcker utifrån ett genus-

perspektiv där frågan är om läroböckerna kan kategoriseras som genusmedvetna. Syftet klargörs 

än mer när Malmberg och Sonefjord belyser den s.k. ”Genustrappan”. Granskningen ska ge svar 

på hur genusmedvetna, jämnställdhetsmedvetna, könsmedvetna, könsneutral samt könsmaktsför-

stärkta läroböckerna är.61  

5.4.2 Vad undersöks i studien  

Analysen som Malmberg och Sonefjord gör utgår från genustrappan där de behandlar en bok i 

taget. Analysen fokuserar på ett kapitel i taget där varje stycke avslutas med en kort förklaring om 

kapitlet kan kategoriseras in under någon av riktlinjerna i genustrappan. Jag får bilden av ett mål-

medvetet sökande där författarna anser att flera av diskrimineringsgrunderna kan tolkas in. Jag 

personligen kan tycka att dem ibland är för ivriga att tolka in genustrappan i sin analys. Exempel-

vis när dem skriver: 

I denna bok har man valt att lyfta fram drottningar och gudinnor under en särskild rubrik. De 

gudinnor som man valt att framhäva är Lakshm i och Paravati. Man skriver också om Paravatis 
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andra gestalter, som Durga och Kali. Man skriver även kort om Krishnas hustru Radha. Texten 

tillhörande bilden på de sist nämnda lyder. ”Radha är glad, vacker, optimistisk, självständig, 

plikttrogen och uthållig. Hon gör allt för sin man och sina barn och är obrottsligt trogen. Så ska 

kvinnan vara.62 

Citatet ovan belyser Malmberg/Sonefjord som ”könsmedvetet”. Dock skriver de att det finns en 

viss sarkasm i framställningen av den kvinnliga guden, något som de själva menar skulle kunna 

var en inbillning från deras sida. Här tänker jag att deras förförståelse varit central i tolkningspro-

cessen, de möter världen från sin egen position. Vidare belyser Malmberg och Sonefjord olika 

exempel i böckerna som kan tolkas in under riktlinjerna i genustrappan. Emellertid menar jag att 

fokus förändras i slutet av granskningen när författarna skriver att ett syfte är att se ”Om genus-

ordningen i religionerna problematiseras i böckerna.”63 Vilket jag tolkar som en annan frågeställ-

ning jämfört med om läroböckerna kan kategoriseras utifrån genustrappan som genusmedvetna. 

Dock ser jag att författarna söker efter om religionerna problematiseras i sin granskning, vilket 

exemplifieras nedan: 

Till exempel har man valt att presentera texten på ett relativt könsneutralt plan och sedan lagt in 

mer genusrelaterade frågeställningar i efterföljande uppgifter. Att på så sätt få in genus som pro-

blematiserar olikheter och skillnader mellan manligt och kvinnligt ger boken en styrka i fråga om 

genusmedvetenhet.64   

Det dem undersöker är alltså genusframställningen i läroboken inom islam och hinduism. Där 

kategoriseringar utifrån genustrappan belyses, men även som jag skrev ovan, om religionen pro-

blematiseras i läroboken. Något som jag tolkar exemplifieras i citatet nedan: 

Esposito tar upp och diskuterar kvinnans roll i det muslimska samhället och betonar även vilken 

stor skillnad det är mellan kvinnors ställning i olika kulturella sammanhang. I vissa delar av den 

muslimska världen, de länder som räknas som mermoderniserade (Tunisien, Malaysia, Jordanien 

e.tc) har det bildats kvinnliga nätverk som ägnar sig åt koranstudier och gemensam bön. Vidare 

menar Esposito att traditionalisterna framhäver att män och kvinnor visserligen är lika inför 

Gud men har kompletterande och inte identiska roller i samhället. 65  

5.4.3 Sammanfattande kommentarer  

Sammanfattningsvis har studien som syfte att se om utvalda läroböcker kan kategoriseras som 

genusmedvetna. Enligt min tolkning tillkommer dock ett syfte med undersökning, ett syfte som 

inte beskrivs från början, utan nämns först i slutsatsen. Det är att se på om böckerna problemati-

serar genusordningen. Det som undersöks i studien är framförallt: Om böckerna kategoriseras 

som genusmedvetna, samt om genusordningen problematiseras. Jag anser att Malmberg och So-

nefjord på många vis följer Ödmans tankar om att hur och vad vi väljer att tolka kan beror på 

olikheter forskare har beroende på intention med arbetet, hur vi förstår och tolkar olika som in-

divid. 
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5.5 Skolboks-islam- Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap 

5.5.1 Syfte med studien  

Boktiteln ger en tidig indikation på vilket syfte Härenstam har med sin läromedelsgranskning där 

bilden av islam står i centrum. Han beskriver hur hans många år som lärare på ett gymnasium 

väckt intresset för att undersöka hur läroböcker framställer islam. En faktor man måste ta hänsyn 

till gällande läromedlets utformning är hur innehållet påverkas av den institutionella ram som den 

ska användas inom, alltså skolan.66  Härenstam ger en bild av att det finns problem med lärobo-

ken som jag tolkar det. Han anser att det största problemet inte är den otillfredsställande bild som 

ges av islam. Utan det är den kunskapssyn som läromedlen genererar. ”Denna kunskapssyn leder 

till att läroboksförfattare måste kraftigt förenkla och komplicera verkligheten.”67 Detta kan kopp-

las ihop med hans tankar kring att läroboken uppfattas som en stor sanningsförmedlare där ele-

ven tror att det tio sidor som skrivs om en religion utgör en tillräcklig kunskapsbas för en omfat-

tande religionstradition.68 Jag tolkar det som att Härenstam har som syfte att problematisera 

lärobokens svårigheter där det inte bara är fel på det som sägs om islam i läroboken, utan även 

det urval som görs. Det exemplifieras när han skriver att: 

Tendenser till rasism och etnocentrism var särskilt tydliga i äldre läroböcker, men finns också i 

relativt nya sådana. Denna tendens har minskat något, men i stället givit rum för nya fördomar 

och en uppdelning av världen i vi/dom. Ett neutralt, objektivt skrivsätt kan dölja att urvalet av 

fakta ändå är baserat på dolda värderingar.69   

Vidare skriver Härenstam att det han vill belysa med sin studie är hur läroboksförfattare väljer 

fakta, vilka värderingar författaren har och den bild det kan ge av islam, vilket han menar kan 

speglas i text och bildmaterial.70  Jag kopplar syftet till hans reflektion kring, som han beskriver 

det ”problemet med islam”. Med det menar han att bilden av islam alltid har varit bilden av mot-

ståndaren, vilket både lärobok och massmedia bidragit till. ”Den negativa islambilden har för-

stärkts av en hel del storpolitiska händelser i vår egen tid.” 71 Härenstam skriver att hans tid som 

lärare påverkat hans egen islambild, vilket jag menar rimligtvis påverkar hans tolkningar och syfte. 

Det konstateras när han citerar Edward Said som menar att ”Flera handfasta politiska faktorer 

har alltså, enligt Said, skapat inte bara den folkliga bilden av islam i väst, utan den har också på-

verkat islamforskningen och vad den har kunnat syssla med. Därmed här även vetenskapens bild 

av islam påverkats.”72 

5.5.2 Vad undersöks i studien  

För att kunna analysera sitt syfte gör Härenstam en kvalitativ bokanalys på böcker som är upp-

delade i fyra epoker.  Den första epoken handlar om islam i läroboken före 1962 (den fanatiske 

muslimen). Den andra handlar om islam i läroboken mellan 1962-1969 (den exotiske muslimen), 

och den tredje epoken 1969-1980 (den kvinnoförtryckande muslimen). Den fjärde epoken riktar 

mer in sig på den didaktiska frågan rörande islam i religionskunskapsundervisningen. Jag tolkar 
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det som att rubrikerna är satta efter hans egen förförståelse där han redan innan undersökningen 

är klar med den problembild som finns, eller i alla fall har insyn i ämnet. Härenstam inleder med 

att undersöka ”Islam i läroboken fram till 1962 – den fanatiska muslimen”.73 Det gör han utifrån 

hur läroboksförfattare väljer fakta, vilka värderingar författaren har och den bild det kan ge av 

islam. Han skriver t.ex. att språkbruket kan spela en roll när man belyser islam i läroboken. Även 

om texter har liknande sakinnehåll kan termologin uttrycka andra värderingar. I jämförelsen mel-

lan två texter, ena skriven av en läromedelsförfattare och den andra av en Egyptisk tjänsteman på 

pilgrimsfärd beskrivs av Härenstam på följande sätt: 

De två texterna har på ett sätt ett liknande sakinnehåll, även om det naturligtvis är en viss skill-

nad i utförlighet. Den värderande termenologin anger ändå två helt olika perspektiv, utifrånper-

spektivet, med en antydan till kolonial överlägsenhet och inifrån – perspektivet, med en upple-

velse av det heliga. De värderingar som uttrycks är kanske inte så märkliga med hänsyn tagen till 

författarens mycket hederliga redovisande grundperspektiv, men det intressanta är hur detta per-

spektiv slår igenom när det gäller urval av fakta och av de förklaringsmodeller som ges i texten. 

Dessa skulle nämligen kunna ses som den objektiva delen av texten i motsättning till de subjek-

tiva värderingar som den värdeladdade termenologin anger.74 

Citatet ovan och den analys Härenstam gör av texterna är enligt mig ett tydligt sätt att följa det 

angivna syftet han har med studien. Här avspeglas en urvalsprocess och den bild den kan ge av 

islam. Det ger även bilden av att framställningen av religionen återspeglas i en författares för-

flutna och förförståelse. Ytterligare exempel på hur Härenstam belyser syftet angående val av 

fakta och urval är när han skriver att: 

Jag konstaterar bara sammanfattningsvis att läroboksförfattaren på sina trettiosex raders be-

skrivning av islam, inte bara har uttryckt värderingar av islam som måste förefalla en muslim 

som direkt stötande, utan han har också gjort ett urval av fakta som flera kompetenta forskare 

visat vara präglat kristenhetens konfrontation med den muslimska världen. Presentationen skulle 

kunna ses som en sentida korstågspropaganda. Man kan naturligtvis fråga sig vad det har för in-

tresse, att undersöka en folkhögskolebok från 1946. Jag skulle då vilja hävda, att det har stort 

intresse eftersom de attityder och det faktaurval som möter oss här, också möter oss i läromedel 

av betydligt senare datum.75 

Det handlar alltså om vilket urval som finns i läroböckerna där vissa påståenden är så förenklade 

att dem gränsar till falska.76 Härenstam följer sitt syfte i analysen av läroböcker före 1962 enligt 

mig, där urvalet presenterar en fanatisk muslim. Vidare beskrivs 1960-talets läroböcker som en 

framställning av den exotiska muslimen enligt Härenstam. Även här trycker Härenstam på ur-

valsprocessen som en stor del av hans undersökning. Han konstaterar att den är än viktigare efter 

1962 – års läroplan där urvalet av fakta om icke-kristna religioner skall vara begränsat. Det urval 

som gjorts är relativt litet, där islam presenteras på ett fåtal sidor. Som jag tolkar det, och vilket 

Härenstam belyser undersöker han inte bara urvalet, utan även direkta faktafel i sin granskning. 
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Exempelvis påpekar han hur olika man beskriver antalet muslimer i världen idag, där det skiljer 

sig mycket mellan de olika böckerna.77 

Vi kommer senare att se, att det finns en intressant parallell mellan en negativ bild av islam och 

en påfallande låg uppgift om antalet muslimer i många läroböcker. I de muslimska böcker som 

refereras, och som naturligtvis har en motsatt inställning till islam, anges alltid ett betydligt högre 

antal. Bakgrunden är naturligtvis de mycket stora svårigheterna att uppskatta antalet muslimer i 

världen. Svårigheterna leder till mer eller mindre kvalificerade gissningar. I dessa spelar natur-

ligtvis författarnas olika ideologiska inställningar en viss roll.78 

Citatet tolkar jag som ett sätt att dels belysa urvalsprocessen, men även ett sätt att påpeka vikten 

av författarens förförståelse. Även om bilden av det aggressiva islam tonats ned och ersatts av 

den exotiska muslimen blir inte läroboken mer objektiv eller neutral. De värderande uttrycken tar 

nu en annan form. ”Värderingar förmedlas ändå via de fakta som väljs ut och de som uteläm-

nas.”79 Med andra ord undersöks urvalsprocessen här utifrån en annan vinkel. Men syftet urval är 

fortfarande centralt. 

Vidare i studien fortsätter Härenstam belysa urvalsprocessen. En process han hela tiden ställer i 

paritet med den läroplan som gäller, vilket jag tolkar som ett icke uttalat syfte med studien. Läro-

planen förändras under 70- talet och kristendomsundervisningen ersätts av religionskunskap. Den 

internationella förståelsen är nu i fokus vilket jag menar förändrar undersökning på ett sätt. Jag 

tänker att urval fortfarande är en central riktlinjen i undersökningen, men andra förutsättningar i 

läroplanen förändrar delar av vad som undersöks. Även om rubriken säger den kvinnoförtryck-

ande muslimen tolkar jag det som att undersökningen nu även fokuserar på utrymmet islam får i 

läroboken och på vilka sätt förståelsen för andra kulturer synliggörs/inte synliggörs.80 Något som 

framgår när det står att: 

Om man uppfattar läroplanens krav på ökad internationell förståelse och solidaritet som något 

grundläggande, så räcker det alltså inte med att bara påstå saker som i någon möjlig tolkning kan 

vara sakligt riktiga. Värderingar bakom urvalet av fakta måste också klargöras. Det är naturligtvis 

möjligt att välja sakligt sätt helt riktiga fakta som ger just den islambild som boken ger. Detta 

står dock i strid med läroplanens allmänna målsättningar som innebär ökad internationell förstå-

else och solidaritet.81 

Vidare specificeras syftets riktlinjer och delas in i tre olika utgångspunkter. Begreppen Gud, Dji-

had och kvinnan/familjen blir nu centrala, där läroplanen hela tiden är närvarande i undersök-

ningen. Jag menar att framställning och urval fortfarande är centralt, men där läroplanen får en 

allt större plats i undersökningen. Med det menar jag, vilket jag belyst innan att läroplanen allt 

mer styr vad Härenstam undersöker. Exempelvis: 

Gymnasieskolans läroplan understryker alltså det jämförande perspektivets betydelse, och gör 

detta rent till en huvudpunkt i undervisningen om de olika religionerna. Därmed skärps natur-
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ligtvis kraven på att förutsättningarna för jämförelserna skall bli så bra som möjligt. Det bör inte 

vara så, att man jämför det bästa ur en tradition med det värsta ur en annan.82 

Det handlar i grunden om ett didaktiskt urvalsproblem menar Härenstam. Det är inte bara läro-

boksförfattarens ansvar, utan även lärarens. ”Läraren skall undvika tendensiös framställning. En 

beskrivning bryter mot denna norm om vissa saker utelämnas och andra framhävs och om fram-

ställningen därigenom ger eleverna en skev eller direkt felaktig bild av det som framställs.”83 Jag 

anser även att citatet nedan belyser vad som undersöks i studien och den problematik Härenstam 

försöker påpeka, vilket i detta fall behandlar hur kvinnan framställs i läromedel på gymnasiet: 

Frågan är också en fråga om vad som bör väljas ut när man avser att ge en grundläggande in-

formation av islam. Frågan om kvinnors rättigheter är inte självklart in i just detta sammanhang. 

Det behandlas kanske bättre i sammanhang där mer mångdimensionella förklaringar bearbetas. I 

varje fall är det väsentligt att den inte bara behandlas i anslutning till en enda av världsreligion-

erna. När det gäller gymnasieböckerna har de flesta under islam rubriker som ”Familjen och 

kvinnans ställning, ”Man och kvinna”, ”En maskulin religion”, ”Kvinnans ställning” etc. Samma 

böcker har inte motsvarande rubriker när de behandlar judendomen och kristendomen.84 

5.5.3 Sammanfattande Kommentarer  

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att syftet med granskningen är att problematisera lärobo-

kens svårigheter där framställningen av islam står i centrum. Men även att belysa hur läroboksför-

fattare väljer fakta, vilka värderingar författaren har och den bild det kan ge av islam, vilket han 

menar kan speglas i text och bildmaterial. Det Härenstam undersöker är framställningen av islam 

med urval och aktuell läroplan som centralt begrepp. Det stora problemet är att läroböcker i liten 

grad problematiserar begreppet islam. Begreppet islam är något som Härenstam ser som centralt i 

hela studien. Han menar att man kan tala om väldigt olika saker när man belyser islam och att 

bilden är mer mångtydig än den som massmedia eller läroboken belyser. Exempelvis skriver Hä-

renstam att Edward Saids ger massmedia och tidigare forskning kring islam kritik. ”Islam är, säger 

han, i första hand något monolitiskt och antagonistiskt.”85 Avslutningsvis menar Härenstam att i 

de undersökta böckerna så finns det genomgående drag av att muslimen behandlas som en kol-

lektiv varelse där generaliserande påståenden görs. Men även att den konkreta exemplifikationen 

av islam och islams inflytande genomgående är negativ. 86    

5.6 Jämförande analys 

Jag har i min analys sökt svar på frågorna: Vad som undersöks, samt vilket syfte läromedels-

granskare haft med sina granskningar av religionsläromedel mellan åren 1991-2015? Jag kommer 

här utifrån mina frågeställningar presentera likheter och skillnader mellan granskningarna som jag 

tolkar dem.   

5.6.1 Likheter  

o Den första likheten som jag kan se är att ingen av granskningarna undersöker eller har 

som syfte att granska religionerna kristendom och judendom. Dessa religioner utelämnas 
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nästan helt i mina valda studier. Det är tydligt att endast vissa religioner fångar forskarnas 

intresse. (Islam, hinduism och buddhism). Dock vidrör SPOV-artikeln kristendomen.  

o En andra likhet i vad som undersöks i de utvalda studierna är att alla fem granskningar 

undersöker framställningen/urvalsprocess av det valda intresseområdet inom någon av de 

tre religionerna islam, hinduism och buddhism. 

o En tredje likhet som passar in på alla fem granskningar är att granskarna belyser lärobo-

kens problem och svårigheter. Dem menar att det finns problem med läroboken. Exem-

pelvis att den påverkas av författaren, att läroboken har ett begränsat utrymme eller att 

den anspasas för att sälja på marknaden. 

o En fjärde likhet mellan granskningarna är deras syften. Granskarna har alla som syfte att 

belysa vilken bild läroboken ger av deras valda intresseområde, och det inom de tre relig-

ionerna jag påpekat ovan.  

o En sista likhet som jag anser vara värd att belysa är att samtliga granskare undersöker, el-

ler har som syfte att belysa vad som påverkar en författares val av framställning eller val 

av fakta. Hur vi förstår och tolkar som individer.  

5.6.2 Skillnader  

o En första skillnad är det valda intresseområdet. Här skiljer sig studierna åt. Granskarna 

undersöker exempelvis framställningen av genus, islam, hinduism eller främlingsfientlig-

het i läroboken.  

o En andra skillnad jag kan se i vad som undersöks är hur urvalet undersöks. Begreppet ur-

val är som jag påpekat ovan centralt i de utvalda granskningarna. Dock finns det skillna-

der i hur granskarna använt sig av urvalsbegreppet. Exempelvis urval utifrån ett väster-

ländskt perspektiv (tendensiösa urval), utifrån ett genusperspektiv, eller urval utifrån för-

fattarens egen förförståelse. 
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6. Tolkningsprocess  

Tolkningsprocessen inleddes med att jag skapade mig en uppfattning av respektive forskares 

syfte. Det gjordes genom att läsa rubriker, uttalade syften o.s.v. Syftet var att få en bild av förfat-

tarens förkunskaper, samt skapa en överblick över varje studies kärna. Jag har sedan systematiskt 

läst igenom och tolkat varje kapitel för att få fram vad varje forskare undersöker och vilket syfte 

de haft med sin studie. Det har i slutändan gett mig en helhetsbild, en helhetsbild enskilt för varje 

studie, samt en helhetsbild för alla studier tillsammans. Jag menar att jag följt det som Ödman 

beskriver som del – och helhetskriteriet.87 Denna tolkning bekräftas genom deltolkningar och 

dess i sin tur genom huvudtolkningen. Med det menar jag att syftet som deltolkning ger, är en 

bättre helhetsbild av huvudtolkningen, vilket handlar om vad granskningarna undersöker.  I detta 

fall att helheten och de generella dragen är att granskarna undersöker framställning och urval i 

sina granskningar av religionsläromedel. Vidare har jag valt att analysera utifrån förkunskapen om 

förförståelse, och då genom att problematisera samt diskutera mina tolkningar av texterna utifrån 

min egen förförståelse, men även utifrån min tolkning av respektive forskares förförståelse. Det 

har gett mig en kunskap om att läromedelsgranskningarna har som syfte att problematisera läro-

bokens svårigheter och den urvalsprocess som finns.  

Min tolkningsprocess har utgått från den hermeneutiska cirkeln.88 Jag förstår, tolkar och förmed-

lar utifrån mina egna förutsättningar där jag har haft ett kritiskt förhållningssätt till själva tolk-

ningen. Förhållningssättet menar jag framkommer när jag skriver att granskarna undersöker uti-

från förförståelsen att problem finns med läroboken och dess framställning. Jag tycker att hel-

hetsbilden av vad som undersökts förändras ju mer jag läst, där urvalsprocessen framkommer allt 

tydligare ur både min och granskarnas förförståelse. Exempelvis när Härenstam skriver att syftet 

är att belysa hur läroboksförfattare väljer fakta, vilka värderingar författarna har och den bild det 

kan ge. Jag har under tolkningsprocessen insett att vi aldrig är förutsättningslösa när vi möter 

världen, eller när vi ska förstå meningsfulla fenomen. Alla människor växer upp i en kontext där 

vi skaffar oss individuella erfarenheter, vilket betyder att man förstår utifrån sina egna förutsätt-

ningar. Vi möter världen med vår egen förförståelse.89 Vilket jag rimligtvis även gjort i mitt möte 

med de granskningar jag tolkat.   
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7. Resultat  

Här kommer mitt resultat att presenteras, och det utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

Med min analys som bakgrund kommer jag sammanfattande besvara en frågeställning i taget.  

7.1 Syftet med studierna  

Forskarna har av naturliga skäl olika syften med sina granskningar. Dock menar jag att syftet ge-

nomgående är att belysa vilken bild läroboken ger av det område som granskarna valt att under-

söka. Utvalda läromedelsgranskningar mellan 1991-2015 har med andra ord som syfte att under-

söka framställningen av religionerna islam, buddhism och hinduism utifrån olika teman i den 

svenska läroboken. I syftet utelämnas kristendom och judendom nästan helt. Ett annat syfte som 

är centralt i granskningarna enligt min tolkning är urvalsprocessen. Jag tycker Härenstam beskri-

ver den generella bild jag ser på ett bra sätt när han säger att syftet är att belysa hur läroboksför-

fattare väljer fakta, vilka värderingar de har och den bild det kan ge.  

7.2 Vad undersöks i studierna 

Jag menar att vad som undersöks oftast följer syftet med studien. Det som genomgående under-

söks i granskningarna är religionerna islam, buddhism och hinduism. Religionerna kristendom 

och judendom undersöks nästan inte alls i de utvalda granskningarna. Vidare undersöks fram-

ställningen av religioner och kulturer där man undersöker hur läroboken framställer exempelvis 

islam, genus inom islam eller tibetansk buddhism. Granskningarna problematiserar och undersö-

ker även vad som påverkar en författares val av framställning eller val av fakta. Det kopplar jag 

till det urval och den urvalsprocess som undersöks. Urvalet handlar om hur läroboksförfattare 

väljer fakta, vad man väljer för fakta, vilka värderingar som framträder i texten och vad författaren 

väljer att belysa i sin lärobok. Sammanfattningsvis undersöks urval, framställning, lärobokens 

svårigheter och vad som påverkar läroboksförfattarens val av framställning inom religionerna 

islam, buddhism och hinduism.  

7.3 Jämförelse med statens riktlinjer 

Jämförelsen mellan vad som undersöks och vilket syfte utvalda granskningar har mellan 1991-

2015 och statens riktlinjer mellan 1938 - 1991 kommer göras i grova drag. Likheten jag kan se är 

det objektivitetskrav som funnits som en statlig riktlinje och växt sig starkare ju närmare 1991 

man kommer (något som SPOV-artikeln exemplifierar). Den riktlinjen kopplar jag ihop med det 

urval – och framställningsfokus som finns i dagens utvalda granskningar. Med det menar jag att 

objektivitetsgranskning och urval/framställning är en likhet. Den stora skillnaden är att under 

statens kontroll granskades läromedlen innan de gavs ut, och efter 1991 har granskningen gjorts i 

efterhand. Ett rimligt antagande av detta är att staten granskat alla religioner, vilket de utvalda 

granskningarna efter 1991 inte gör. Det kan även vara värt att påpeka omfattningen av det som 

mina utvalda läromedelsgranskningar har som syfte och vad dem undersöker jämfört med vad 

staten hade för riktlinjer. Förutom det jag redan varit inne på undersökte staten exempelvis: pris-

bild, kvalitet på material, språkliga och formella hänseenden samt författarnas ståndpunkter. Nå-

got som läromedelsgranskningar efter upphörandet av statens kontroll inte undersöker eller har 

som syfte att göra. Med andra ord är statens riktlinjer mer omfattande än läromedelsgranskningen 

efter 1991.  
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8. Diskussion  
Jag ska här diskutera och problematisera de resultat jag kommit fram till utifrån mina frågeställ-

ningar och mitt syfte. Ett av de svar jag fått fram med min undersökning är att läromedels-

granskningar inom religionskunskap inte behandlar religionerna kristendom och judendom. 

Istället har granskarna ett tydligt fokus på religionerna islam, hinduism och buddhism och hur de 

framställs. Syftet är att belysa bilden av hur muslimsk, hinduisk och buddistisk kultur framställs 

på ett otillräckligt sätt där den västerländska kulturen och forskarens egen förförståelse oftast 

påverkat läroboken i en viss riktning. Det står i skolans värdegrund att ”Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”90 Vilket är ett 

värdegrundscitat som kan bli problematiskt att följa. Dels för att skolboken inte är granskad på 

förhand, och dels för att det som väl granskas är ett urval av religioner och kulturer. Jag menar att 

det är svårt att ge eleven en solid kunskap och basera aktiva diskussioner inom religionsämnet om 

endast vissa religioner och dess framställning granskas. Det står även i skolans ämnesplan för 

religionskunskap att ”Eleverna skall ges förmåga att analysera religioner och livsåskådningar uti-

från olika tolkningar och perspektiv.”91 Jag menar att problematiken i citatet är det som flera av 

granskarna är inne på och även undersöker: svårigheten med läroboken. Både lärare och elev bör 

ha kunskapen om lärobokens begränsningar, och som Härenstam beskriver det, inte uppfatta den 

som en stor sanningsförmedlare, något jag även anser att min tolkning av de utvalda läromedels-

granskningarna understryker. Exempelvis när syftet för samtliga granskningar är att belysa vilken 

bild läroboken ger av det tänkta undersökningsområdet. Med andra ord den framställningspro-

cess som finns av islam, hinduism och buddhism i religionsläromedelsgranskningar. 

Ett annat svar min granskning gav är den framställning av religioner som görs. Som framtida 

lärare tänker jag att det är viktigt att ha i åtanke hur religioner och kulturer framställs i läroboken. 

Jag tänker framförallt på hur Härenstam belyser den bild som finns av islam och hur den bilden 

påverkas av den svenska läroboken. Jag anser att det är bra att granskningen finns, men jag menar 

att när man endast undersöker framställningen av vissa religioner i läroboken riskerar man att 

normalisera exempelvis kristendomen. Med det menar jag att om man utelämnar kristendomen 

från granskningen så kan den uppfattas som normal, den kan uppfattas som en religion som inte 

behöver granskas. Min förståelse för granskningarna ger mig bilden av att kristendomen inte är i 

behov av att granskas. Jag menar att man som lärare ska tänka på hur religioner framställs, men 

då alla religioner.  

Jag kopplar mitt resonemang angående framställning i dagens läromedelsgranskning till det urval 

som undersöks i granskningar mellan 1991 – 2015 enligt min analys. Urvalsprocessen handlar inte 

bara om det som tas med i en lärobok, utan även det som inte tas med. Urvalet kan påverkas av 

flera anledningar, där en av dem är författarens och granskarens personliga egenskaper, vilket 

Gilje och Grimen beskriver såhär: En aktörs förväntningshorisont är något som ger hens under-

sökningar en riktning.92 Jag tänker att urvalsprocessen är av stor vikt och något jag anser bör 

granskas i en större utsträckning. Det står i skolans värdegrund att ”Undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”93 För att uppnå det anser jag att läromedels-

                                                           
90

 Lgy11 2011 s, 5 
91

 Lgy11 2011 s, 137 
92

 Gilje, Grimen 2007 s, 180 
93

 Lgy11 2011 s, 5 



 

30 
 

granskingen måste intensifieras, problematiseras och diskuteras. Jag menar att en beprövad erfa-

renhet och vetenskaplig grund rimligtvis bör innefatta en skola med granskade läroböcker. 

Jämför man vad de utvalda läromedelsgranskningarna undersökte med de riktlinjer staten hade 

känns det som att statens riktlinjer var mer omfattande och då även mer organiserade. Dock finns 

rimligtvis nackdelar med en centraliserad läromedelsgranskning. Exempelvis tänker jag på risken 

att alla läroböcker kan komma att se likadana ut samt att läroboken skrivs utan författarens egna 

livserfarenheter och utformning. Jag vill också tro att en för stark styrning av lärobokens innehåll 

från staten kan ha samma effekt som en icke granskad lärobok. Med andra ord att den styrs av 

personliga tankar och ideologier. Men istället för att författaren påverkar innehållet, så gör politi-

kerna det. Min förförståelse menar, vilket jag beskrev i inledningen att man som lärare under sta-

tens granskning hade något att luta sig mot. Under processens gång har min uppfattning delvis 

förändrats. Visst finns det en viss trygghet i en statlig granskning, vilket gör att lärarens ansvar 

minskar. Men jag menar att min undersökning även visar på lärobokens brister under den statliga 

granskningen. Inte minst belyser Härenstam det i sin granskning av islam, där han granskar läro-

böcker innan 1991. Statens riktlinjer och den granskning som utfördes under den tiden gav enligt 

min tolkning en falsk trygghet där lärare lutade sig emot en statlig granskning i sitt val av lärobok. 

Läromedelsgranskningar förr och nu innehåller med andra ord båda brister. I dagens mångkultu-

rella Sverige anser jag därför att vi lärare måste se upp och granska de läroböcker vi använder oss 

av. Det är av stor vikt att källkritiskt granska läroboken som lärare enligt mig. Men även att lära 

eleverna att arbeta källkritiskt.  

Slutsatsen blir, att utifrån mitt resultat är läromedelsgranskningen något som bör diskuteras, pro-

blematiseras och forskas vidare om. Jag finner det absolut nödvändigt att vi i dagens mångkultu-

rella skola ska kunna lita på de läroböcker vi använder inom religionskunskapen, eller åtminstone 

känna en trygghet i utgivet material, och då behöver vi en granskning att luta oss emot. Det 

räcker inte att luta sig mot granskningar som behandlar framställning och urval inom vissa relig-

ioner. Jag förespråkar en bredare granskning där jag som lärare måste ta ansvar. Granskningen 

bör rimligtvis utgå från skolan styrdokument och värdegrund. Det står exempelvis i skolans vär-

degrund att:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. 94 

Ett citat som speglar mitt resonemang om vikten av en mer omfattande läromedelsgranskning. 

Citatet nedan anser jag styrker min diskussion om vikten av att granska alla religioner och det ur-

val som görs.  

Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då 

denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. Under-

visningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 
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livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att 

förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.95 

Jag håller med Otterbeck när han skriver att en bättre granskning måste finnas av läromedel där 

fler tolkningsalternativ bör presenteras och texterna bör ses igenom vad gäller fördomar.96 För 

när kristendomen beskrivs som särskild betydande i läroplanen kan det vara viktigt att även 

granska kristendomens framställning och det urval som görs.   

8.1 Metoddiskussion  

Jag har valt hermeneutisk metod för att analysera mitt material. För att kunna få en god förståelse 

för de utvalda läromedelsgranskningarna anser jag att det var en förutsättning att tolka dem, och 

då utifrån mina frågeställningar. En tolkningsprocess var nödvändig för att kunna analysera och 

jämföra granskningarna. En hermeneutisk ansats ökar förståelsen för vad granskarna undersöker 

och har som syfte, samt att begreppet förförståelse blir centralt, något jag anser vara relevant vid 

analys av tidigare granskningar. Jag kunde ha använt mig av kvantitativa metoder och hittat 

”säkra” bevis, exempelvis räknat ord i en innehållsundersökning. Dock menar jag att hermeneu-

tisk metod lämpade sig bäst för syftet med min studie.  

Jag har även haft en forskningsetisk medvetenhet. Jag har varit etiskt korrekt med en vetskap om 

att det kan vara min egen tolkning som är den felaktiga. Jag har visat respekt för tidigare forsk-

ning och visat en förståelse i min tolkning för att läromedelsgranskarna tolkar som dem gör, var-

för deras syften ser ut som dem gör, och att deras tolkningar är framförda med en välvilja. Jag har 

försökt följa barmhärtighetsprincipen vilken exemplifierar betydelsen av att man som forskare 

visar en moral där man ska visa respekt för andra människor och deras tolkningar. 

Reliabiliteten i min uppsats är enligt mig tillräckligt hög för att ge en bild av vad som undersöks i 

läromedelsgranskningar inom religionskunskap mellan 1991-2015. Det finns säkert fler gransk-

ningar som jag missat eller som valts bort, vilka hade kunnat höja reliabilitet i min studie. Exem-

pelvis när jag väljer bort Hemströms examensarbete som behandlar kristen etik, samt när vissa 

examensarbeten väljs bort på grund av platsbrist. Även bör jag påpeka att jag valt granskningar 

utifrån mitt syfte, vilket skulle kunna påverka reliabiliteten. Men i slutändan menar jag att reliabi-

liteten är tillräckligt stor för att kunna gå vidare och granska religionsläromedel. Validiteten i ar-

betet anser jag var god. Vad som undersöks och vilket syfte granskarna har med sina gransk-

ningar är vad som mäts och diskuterats i min studie.  
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9. Förslag på vidare forskning  

Det som undersöks i ett urval av läromedelsgranskningar mellan 1991 – 2015 är framställning och 

urval inom religionerna islam, buddhism och hinduism. Jag hade velat forska kring, och granska 

hur läroböcker som används i dagens skola på gymnasienivå framställer religionerna kristendom 

och judendom och jämföra det med min analys i detta examensarbete, samt ställa det mot Lgy11.  
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10. Sammanfattning  

Mitt arbete har svarat på vad utvalda läromedelsgranskningar inom religionskunskap efter 1991 

har för syfte, samt vad de undersöker. De svar jag fått fram har sedan jämförts med de riktlinjer 

staten hade med sin centrala granskning mellan 1938-1991. Syftet med de utvalda granskningarna 

har genomgående handlat om att belysa vilken bild religionsläroboken gett av det område som 

granskarna valt att undersöka. Sammanfattningsvis undersöks urval, framställning, lärobokens 

svårigheter och vad som påverkar läroboksförfattarens val av framställning inom religionerna 

islam, buddhism och hinduism. Religionerna kristendom och judendom granskas nästan inte alls. 

Jag har utgått från en hermeneutisk ansats där begrepp som förförståelse och tolkning varit cen-

trala. Mina resultat har sedan diskuterats och problematiserats samt kopplats till nuvarande styr-

dokument. Jag menar att det rimligtvis ska finnas en granskning som granskar alla religionsläro-

medel på förhand, och framförallt en granskning som avser samtliga religioner. Vilket då skulle 

följa skolans värdegrund enligt mig. Där det exempelvis står att undervisningen ska vila på veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet. Slutsatsen är med andra ord att läromedelsgranskningen 

förändrats över tid och minskat i omfattning efter 1991. Det som undersöks i dagens gransk-

ningar är hur man framställer religioner och kulturer i läroboken, det urval som görs, lärobokens 

svårigheter, och vad som påverkar läroboksförfattarens val av framställning inom religionerna 

islam, buddhism och hinduism.  
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