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Sammanfattning	
	
Studien	 syftar	 till	 att	 studera	 religion	 och	 samhälle	 i	 Johannes	 Anyurus	 roman	 De	

kommer	 att	 drunkna	 i	 sina	 mödrars	 tårar.	 Syftet	 är	 också	 att	 studera	 vilken	 roll	

religionen	 fyller	 i	 det	 offentliga	 rummet	 samt	 religionens	 förmåga	 att	 vara	 en	

konstruktiv	 resurs	 i	 samhället.	 Hypotesen	 för	 studien	 är	 att	 Anyuru	 genom	 romanen	

framställer	 islam	 som	 en	 konstruktiv	 resurs	 i	 morgondagens	 samhälle	 samt	 att	

religionens	 betydelse	 och	 konstruktiva	 roll	 aktualiseras.	 Då	 jag	 undersökt	

källmaterialets	 innehåll,	 vad	 detta	 förmedlar	 och	 vilken	 bild	 som	 återges	 har	 en	

kvalitativ	 analys	 som	 metod	 valts	 ut	 för	 studien.	 Analysen	 tar	 sin	 teoretiska	

utgångspunkt	 i	 diskussionerna	 om	 det	 postsekulära	 samhället	 som	 ofta	 gällt	

kristendomen	men	denna	studie	bidrar	till	att	ställa	 islam	och	Anyurus	bok	i	en	sådan	

postsekulär	 belysning.	 Slutresultatet	 av	 studien	 visar	 att	 religionens	 roll	

återaktualiseras	 i	 romanen.	 Enligt	 tolkningar	 som	 gjorts	 av	 Anyurus	 skildringar	 av	

religion	och	samhälle	är	han	som	postsekulär	författare	en	inklusivist.	Detta	innebär	att	

han	vill	inkludera	alla	i	det	offentliga	rummet.	Religionen	har	inte	tappat	sin	betydelse	i	

det	 framtida	 samhället,	 tvärtom	 visar	 Anyuru	 via	 sina	 skildringar	 flera	 positiva	

funktioner	 i	 form	 av	 att	 utsatta	 känner	 hopp,	 gemenskap	 och	 samhörighet.	 Enligt	

undersökningens	 tolkningar	 ska	 religionen	 enligt	 Anyuru	 inte	 privatiseras	 då	 detta	

döljer	ett	maktutövande	vilket	han	också	ger	flertal	exempel	på.	Att	begränsa	religionens	

roll	i	samhället	med	hänvisning	av	ett	terrordåd	visar	författaren	är	fel	genom	att	helt	ta	

avstånd	 från	 jihad	 och	 radikaliserad	 islam	 i	 romanen.	 Budskapet	 han	 sänder	 ut	 är	 att	

religionens	funktioner	ska	erkännas	i	offentligheten,	dessa	skildrar	han	som	kärleksfulla	

och	 konstruktiva.	 Därmed	 spräcker	 Anyuru	många	 fördomar	 om	 islam.	 Romanen	 kan	

mycket	 väl	 fungera	 i	 religionsundervisning	 då	 eleverna	 ges	 möjlighet	 till	 att	 granska	

källan	 men	 också	 reflektera	 kring	 religionens	 roll	 i	 ett	 framtida	 samhälle.	 Liksom	

tidigare	 forskning	 så	 visar	 min	 analys	 att	 religionen	 har	 en	 återaktualiserad	 roll	 i	

framtiden	och	hypotesen	för	min	undersökning	har	visat	sig	stämma.	

	

Nyckelord:	Muslimer,	Islam,	Kvalitativ	analys,	Religion,	Postsekulär,	Offentliga	rummet	
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1.	Inledning	
Islam	är	idag	den	näst	största	religionen	i	Europa	och	även	i	Sverige.1	Detta	har	lett	till	

att	det	diskuterats	och	debatterats	mycket	om	islam	i	det	svenska	samhället.	Beroende	

på	var	man	vänder	sig	så	får	man	också	en	viss	bild	av	religionen	och	därmed	utvecklas	

också	 attityder	 mot	 den.	 I	 vissa	 fall	 är	 dessa	 positiva,	 i	 andra	 fall	 negativa.	 En	 av	

anledningarna	till	att	negativa	attityder	mot	islam	utvecklas	och	att	religionen	i	sig	ses	

som	en	destruktiv	kraft	i	samhället	är	att	sociala	och	politiska	händelser	ofta	förknippas	

med	 religionen.	Flera	 sådana	har	på	 senaste	 tid	 gjort	 att	den	negativa	bilden	av	 islam	

förstärkts.	 Något	 som	 ofta	 uppfattas	 som	 negativt	 och	 som	 diskuterats	 i	

samhällsdebatten	 är	 halalslakt,	 kvinnor	 i	 heltäckande	 slöjor	 och	 omskärelse	 av	 unga	

pojkar	–	något	som	varit	ett	religiöst	påbud	i	mer	än	tusen	år	både	inom	judendom	och	

islam.	 	 Denna	 bild	 och	 roll	 av	 religionen	 lyfts	 gärna	 fram	 och	 skapar	 i	 många	 fall	

religionsfientlighet	 i	 samhället.	 Diskussioner	 om	 att	 religionen	 bör	 vara	 en	 privatsak	

förs	och	ett	mycket	vanligt	argument	är	att	den	inte	hör	hemma	i	ett	modernt	samhälle	

hos	 den	 upplysta	 människan.	 Är	 det	 verkligen	 så?	 Saknar	 religionen	 betydelse	 och	

funktion	i	det	offentliga,	moderna	rummet?		

	

Johannes	 Anyuru	 publicerade	 2017	 en	 mycket	 omdebatterad	 roman,	 De	 kommer	 att	

drunkna	 i	 sina	mödrars	 tårar	 som	väckt	många	 känslor	 och	 uppmärksamhet	 delvis	 på	

grund	av	den	annorlunda	bilden	av	islam.	Denna	uppsats	vill	analysera	vilken	roll	islam	

har	 i	 Anyurus	 bild	 av	 det	 framtida	 samhället.	 Vilken	 roll	 spelar	 islam	 i	 det	 offentliga	

rummet?	 Hur	 framställer	 Anyuru	 islam	 och	 muslimer?	 På	 vilket	 sätt	 menar	 han	 att	

religionen	kan	spela	en	konstruktiv	roll	 i	det	moderna	samhället?	Detta	är	exempel	på	

frågor	 jag	 hoppas	 få	 svar	 på.	 Att	 just	 denna	 bok	 valdes	 för	 undersökningen	 har	med	

attentatet	i	Stockholm	den	7	april	2017	att	göra.	Särskilt	på	sociala	medier	kunde	man	

mötas	 av	 islamfobiska	 kommentarer	 samt	 kommentarer	 om	 att	 religion	 är	 någonting	

som	 borde	 förbjudas	 helt,	 och	 att	 det	 är	 roten	 till	 all	 ondska.	 Flera	 falska	 rykten	 och	

manipulerade	 bilder	 av	 muslimer	 började	 spridas.	 Därmed	 valde	 jag	 att	 undersöka	

religionens	roll	 i	Anyurus	roman.	Romanen	innehåller	en	attack	från	tre	 individer	som	

svär	trohet	 till	 terrorsekten	Daesh.	 I	en	tid	då	 islamfobin	växer	sig	större	och	starkare	

tror	jag	att	det	är	viktigt	att	även	se	en	annan	bild	av	islam	som	kan	utgöra	en	motvikt	

till	de	negativa	omdömena	som	förekommer	i	sociala	och	andra	medier.		
																																																								
1	Hjärpe,	Jan.	Islam.	Nationalencyklopedin.	(hämtad	2017-04-11)	
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Uppsatsen	 ämnar	 också	 undersöka	 hur	 Anyurus	 roman	 och	 den	 skönlitterära	

framställningen	 av	 islam	 kan	 användas	 i	 undervisningen.	 Läroplanen	 för	 gymnasiet	

uttrycker	i	religionskunskapsämnets	syfte	att	undervisningen	ska	ta	sin	utgångspunkt	i	

en	 samhällssyn	 som	 präglas	 av	 öppenhet	 i	 fråga	 om	 livsstilar,	 livshållningar	 och	

människors	olikheter.	Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	utveckla	en	beredskap	för	att	förstå	

och	leva	i	ett	samhälle	präglat	av	mångfald.2	Romanen	tror	jag	kan	vara	nyttig	för	alla	att	

läsa,	samt	att	reflektera	över	hur	vi	vill	att	vårt	 framtida	samhälle	ska	se	ut	och	vilken	

roll	 religionen	 ska	 spela.	 Undervisningen	 ska	 också	 ge	 eleverna	 möjlighet	 till	 att	

analysera	texter,	kritiskt	granska	källor,	diskutera	och	argumentera.3	På	vilket	sätt	kan	

romanen	 användas	 för	 att	 uppnå	 detta	 syfte?	 Det	 hoppas	 jag	 ta	 reda	 på	 med	 denna	

analys.	

	

1.1	Syfte	
Denna	studie	 syftar	 till	 att	 genom	en	kvalitativ	analys	undersöka	 religionens	 roll	 i	det	

framtida	 samhället	 såsom	 den	 framstår	 i	 Johannes	 Auyurus	 roman	 De	 kommer	 att	

drunkna	 i	 sina	 mödrars	 tårar.	 Studien	 har	 också	 ett	 didaktiskt	 syfte	 då	 romanens	

funktion	i	undervisningssammanhang	för	religionskunskap	studeras.		

	

1.2	Frågeställningar	

• Vilken	roll	har	religionen	i	det	framtida	samhället	såsom	den	framstår	i	Johannes	

Anyurus	roman	De	kommer	att	drunkna	i	sina	mödrars	tårar?	

• 	Vilken	roll	fyller	religionen	i	det	offentliga	rummet	för	Anyuru	enligt	tolkningar	

av	materialet?	

• Vad	är	det	för	budskap	om	religion	och	samhälle	som	tolkas	fram	ur	analysen	av	

Anyuru	som	postsekulär	författare?	

• På	 vilket	 sätt	 skulle	 romanen	 kunna	 fungera	 i	 undervisningssammanhang	 för	

religionskunskap	1	i	gymnasiet?	

	

	

	
																																																								
2	Läroplan,	examensmål	och	gymnasiegemensamma	ämnen	för	gymnasieskola	2011,	Skolverket,	Stockholm,	
2011	s.137	
3	Ibid	s.137	
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1.3	Centrala	begrepp	
Begreppet	postsekulär	används	för	att	beskriva	en	ny	förståelse	av	religion	och	religiösa	

uttryck,	och	för	att	underminera	eller	avskriva	sekulariseringstesens	giltighet.	Man	talar	

om	 religionens	 återkomst	 eller	 nya	 synlighet	 i	 samhället.4		 I	 denna	 undersökning	

används	 begreppet	 dels	 som	 en	 deskriptiv	 term	 för	 att	 beskriva	 hur	 det	 religiösa	

landskapet	 ser	ut	men	också	 som	ett	metodologiskt	 redskap	 för	 att	 analysera	 religion	

och	 samhälle	 utifrån	 romanen.	 Begreppet	 används	 också	 som	 en	 beskrivning	 på	 den	

diskussion	 som	 har	 uppstått	 kring	 frågan	 om	 hur	 vi	 ska	 förstå	 religionens	 roll	 i	

samhället.	Ett	postsekulärt	tillstånd	är	ett	tillstånd	där	religionen	blir	allt	mer	synlig	inte	

minst	 inom	politik.	Det	är	ett	 tillstånd	efter	det	 sekulära,	 inte	ett	 återvändande	 till	 ett	

tidigare	religiöst	politiskt	tillstånd	eller	att	människorna	blivit	mer	religiösa	än	tidigare.	

Ett	postsekulärt	tillstånd	överskrider	det	sekulära	tillståndet	som	sägs	känneteckna	det	

moderna	 västerländska	 samhället	 genom	 att	 religionens	 synlighet	 i	 samhället	

framkommer	 mer,	 inte	 minst	 i	 ett	 pluralistiskt	 samhälle	 som	 Sverige.	 Dels	 vår	 egen	

religion	 men	 även	 andra	 religioner	 blir	 mer	 synliga	 i	 samhället	 och	 det	 offentliga	

rummet.5		

	

Det	offentliga	rummet	 är	 beteckning	 på	 den	plats	 där	 politiska	 eller	 religiösa	 debatter	

och	diskussioner	förs	dagligen.	6	Det	är	en	miljö	som	är	öppen	för	allmänheten,	och	det	

kan	exempelvis	vara	öppna	gator,	skolan,	sjukhus	osv.	I	studien	används	begreppet	för	

att	undersöka	religionens	roll	i	det	offentliga	rummet,	samt	hur	mycket	plats	religionen	

och	 islam	 får	 ta.	 Kanske	 vill	 man	 ändra	 existerande	 lagar?	Det	 offentliga	 samtalet	 är	

beteckningen	 som	 avser	 religionens	 inflytande	 i	 det	 offentliga	 samtalet,	 hur	

diskussionerna	 ser	 ut.7	Vilken	 roll	 får	 religionen	 lov	 att	 ha?	 Hur	 ser	 det	 ut	 när	 det	

religiösa	som	enligt	många	idag	bör	hållas	som	en	privatsak,	tar	plats	i	det	offentliga	och	

blir	 synliga	 så	 som	 kvinnor	 i	 hijab	 eller	 män	 som	 ber	 synligt?	 Även	 detta	 står	 i	

undersökningens	fokus.	

																																																								
4	Brömssen,	Kerstin.	Att	förstå	religiositet	i	dagens	Europa.	Skolverket.	(hämtad	2017-04-09)	
5	Sigurdson,	Ola,	Det	postsekulära	tillståndet:	religion,	modernitet,	politik,	Glänta	produktion,	Göteborg,	
2009	s.322-323	
6	Zackariasson,	Ulf.	Religion	i	det	offentliga	rummet.	I	Religionsfilosofisk	introduktion	–	existens	och	
samhälle	[ed]	Catharina	Stenqvist	&	Eberhard	Herrmann,	129-141.	Stockholm:	Verbum	förlag,	2010.	
S.130-131	
7	Ibid	s.130-131	
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Ett	inklusivt	förhållningssätt	innebär	att	man	har	en	öppen	syn	på	det	offentliga	samtalet	

och	vill	inkludera	i	princip	vilka	argument	som	helst.	Ett	exklusivt	förhållningssätt	har	en	

mer	krävande	syn	på	det	offentliga	samtalet,	 ståndpunkter	ska	växa	 fram	och	prövas	 i	

kritisk	 diskussion.	 Medborgarna	 ska	 samlas	 och	 efter	 diskussion	 fatta	 gemensamma	

beslut.	 Ett	 exklusivt	 förhållningssätt	 vill	 begränsa	 det	 offentliga	 samtalet.8	I	 uppsatsen	

analyseras	 det	 vilket	 eller	 vilka	 förhållningssätt	 som	 finns	 representerade	 i	 romanen.	

Vilka	får	delta	och	få	sin	röst	hörda	och	på	vilka	villkor?	

	

Hypotesen	för	undersökningen	är	att	Anyuru	framställer	islam	som	en	konstruktiv	resurs	

i	 morgondagens	 samhälle	 samt	 att	 religionens	 betydelse	 och	 konstruktiva	 roll	

aktualiseras.	 Begreppet	 konstruktiv	 används	 i	 undersökningen	 för	 att	 analysera	

huruvida	hypotesen	stämmer,	framställs	islam	som	positiv	kraft	i	samhället	och	på	vilket	

sätt	aktualiseras	denna	positiva	roll?9		

	

I	uppsatsen	används	även	begreppen	religionens	återkomst	och	religionens	nya	synlighet	

för	 att	 beskriva	 och	 förstå	 vilken	 roll	 religionen	 har	 i	 ett	 framtida	 samhälle,	 både	

offentligt	 och	 privat.	 Dessa	 begrepp	 används	 för	 att	 beskriva	 och	 motbevisa	 hur	

religionens	roll	och	betydelse	inte	försvinner	i	moderniteten,	den	framträder	på	nya	sätt	

exempelvis	i	politiken.	Religionens	återkomst	används	för	att	ifrågasätta	de	antaganden	

om	att	religionens	roll	skulle	försvinna	i	framtiden.	Religionens	nya	synlighet	beskriver	

hur	 religionens	 framträder	 i	 det	 offentliga	 rummet.	 Genom	 religionens	 nya	 synlighet	

kommer	 religiösa	 traditioner,	 organisationer,	 offentliga	 företrädare	men	också	vanliga	

religiösa	människor	ut	ur	den	privata	 sfären	och	 in	 till	 den	offentliga	och	därmed	har	

begreppen	varit	betydelsefulla	för	undersökningen.10		

	

	

	

	

	

																																																								
8	Ibid	s.133-134	
9	Konstruktiv.	Nationalencyklopedin.	(hämtad	2017-06-02)	
10	Bäckström,	Anders	&	Stenström,	Hanna,	Religionens	offentlighet:	om	religionens	plats	i	samhället,	Artos,	
Skellefteå,	2013	s.8	
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1.4	Metod	
Det	metodiska	 angreppssättet	 som	 är	mest	 lämpligt	 för	 denna	 studie	 är	 en	 kvalitativ	

innehållsanalys	 eftersom	 det	 är	 romanens	 innehåll,	 avsikt	 och	 mening	 som	 studeras.	

Detta	 sker	 genom	 en	 hypotetisk-deduktiv	 metod	 då	 jag	 kommer	 att	 pröva	 mina	

antaganden	 i	 Anuyrus	 roman.	 Min	 hypotes	 är	 att	 Anyuru	 framställer	 islam	 som	 en	

konstruktiv	 resurs	 i	 morgondagens	 samhälle	 samt	 att	 religionens	 betydelse	 och	

konstruktiva	roll	aktualiseras	i	romanen.	Grenholm	skriver	att	uppgiften	för	metoden	är	

att	 ge	 oss	 ett	 underlag	 för	 att	 avgöra	 om	 det	 finns	 stöd	 för	 hypotesen	 eller	 om	 detta	

osäkra	 antagande	 skall	 förkastas.11	De	 skäl	 som	 anses	 berättiga	mitt	 antagande	 är	 att	

författaren	själv	är	muslim	vilket	jag	tror	har	påverkat	hans	verk	och	hans	framställning	

av	 tron.	 Mina	 antaganden	 ingår	 också	 i	 den	 postsekulära	 teoribildningen	 som	 vill	

undersöka	 religionens	 återkomst	 i	 samhället.	 Diskussionen	 har	 främst	 gällt	

kristendomens	återkomst	i	samhället	men	med	min	metod	vill	 jag	istället	ställa	 islam	i	

en	 sådan	postsekulär	belysning.	Min	metod	har	gått	ut	på	att	pröva	mina	antaganden.	

Uppsatsen	 är	 hermeneutisk,	 utifrån	 den	 postsekulära	 teoribildningen	 samt	

diskussionerna	 som	 förts	 där	 har	 jag	 tolkat	 Anuyrus	 syn	 på	 religionens	 bidrag	 i	

framtiden.	En	kvalitativ	analys	är	 i	 allmänhet	 inriktad	på	att	 göra	 tolkningar	av	 skilda	

slag	och	för	en	sådan	kvalitativ	analys	kan	inte	minst	hermeneutiska	metoder	komma	till	

användning.12	Min	kvalitativa	forskning	lägger	på	så	sätt	en	stor	vikt	vid	en	kritisk	och	

teoretisk	 tolkning.	 Grenholm	 skriver	 att	 vi	 med	 kvalitativa	 analyser	 kan	 nå	 djupare	

förståelse	av	attityder	och	fenomen	och	det	jag	i	min	undersökning	vill	är	att	just	nå	en	

djupare	förståelse	för	hur	religionen	framställs	i	Anyurus	roman.13		

	

Utifrån	mina	 frågeställningar	har	 jag	gjort	ett	analysschema	där	olika	kategorier	 finns.	

Dessa	kategorier	är	religionens	roll	och	plats	i	samhället,	det	offentliga	rummet,	förmåga	

att	vara	konstruktiv	resurs,	islam	och	muslimers	framställning	samt	romanens	funktion	

i	 undervisningssammanhang.	Grenholm	 skriver	 att	 när	man	 analyserar	 innehållet	 i	 en	

text	så	rör	det	sig	oftast	om	flera	frågeställningar	som	vi	ställer	till	texten	för	att	klargöra	

vad	författaren	har	att	säga	om	dessa.	Jag	ställer	ett	antal	analysfrågor	till	texten.14		

																																																								
11	Grenholm,	Carl-Henric,	Att	förstå	religion:	metoder	för	teologisk	forskning,	Studentlitteratur,	Lund,	2006	
s.133	
12	Ibid	s.152	
13	Ibid	s.152	
14	Ibid	s.219	
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Det	jag	är	intresserad	av	är	religionens	roll	och	funktion	bland	annat	och	detta	har	fått	

utgöra	 en	 egen	 analysfråga	 i	 mitt	 analysschema.	 Andra	 analysfrågan	 är	 på	 vilket	 sätt	

islam	 och	 muslimer	 framställs.	 Ofta	 är	 det	 nödvändigt	 att	 revidera	 och	 komplettera	

frågorna	 under	 tiden	 man	 bearbetar	 texten	 vilket	 jag	 också	 fått	 göra.	 Utifrån	

analysfrågorna	 har	 jag	 bearbetat	 ett	 analysschema	 med	 ett	 antal	 begrepp	 och	

distinktioner	med	vars	hjälp	jag	kan	klargöra	de	svar	jag	får	i	texten	på	analysfrågorna	

som	 ställs.	 Med	 hjälp	 av	 ett	 analysschema	 har	 jag	 kunnat	 ordna	 innehållet	 i	 texten,	

konfrontera	 skilda	 uppfattningar	 mot	 varandra	 när	 sådana	 förekommit	 samt	 kunnat	

lägga	 åt	 sidan	 sådant	 i	 texten	 som	 är	 oväsentligt	 för	 min	 undersöknings	 syfte.	

Utformningen	 av	 analysschemat	 är	 oftast	 inspirerad	 av	 tidigare	 forskning	 och	

teoribildning	på	området	vilket	också	varit	fallet	för	min	studie.15	

	

1.4	Material,	avgränsningar	och	urval		
Undersökningsprocessen	 inledde	 jag	 med	 att	 välja	 Anuyrus	 roman	 De	 kommer	 att	

drunkna	 i	 sina	 mödrars	 tårar	 som	 blev	 utgiven	 27	 februari	 2017.	 Romanen	 har	 ett	

omfång	på	300	sidor	och	är	på	nummer	12	på	Bokus	topplista	över	skönlitteratur	maj	

2017. 16 	Valet	 av	 roman	 var	 också	 strategiskt,	 Anuyrus	 roman	 har	 blivit	 mycket	

omdebatterad	då	han	anses	spräcka	många	fördomar	om	islam.17	Jag	vill	ta	reda	på	hur	

han	 gör	 det	 och	 vilket	 sätt	 han	 gör	 det	 på,	 det	 vill	 säga	 hur	 han	 skildrar	 islam	 och	

muslimer.	Det	är	hans	 syn	på	 religionen	 i	 samhället	 som	 jag	 tolkar	och	analyserar.	En	

annan	 faktor	 som	 påverkat	 mitt	 urval	 är	 också	 tillgängligheten.	 Materialet	 har	 varit	

mycket	 lättillgängligt	 vilket	 har	 underlättat	min	 undersökningsprocess.	 Dessutom	 har	

ingen	 tidigare	 studie	behandlat	materialet	 som	utkom	samma	år	 som	undersökningen	

genomfördes.	

	

Anledningen	till	att	studien	genomförts	på	endast	en	roman	är	för	att	få	en	djupare	bild	

av	budskapet	och	innehållet.	Då	syftet	inte	är	att	dra	några	generella	slutsatser	har	det	

därmed	 inte	 heller	 behövts	 studeras	 fler	 romaner.	 Däremot	 bör	 det	 påpekas	 att	 mitt	

material	 inte	på	något	 sätt	 representerar	 religionens	roll	 i	 romaner	 i	överlag.	Detta	är	

endast	 en	 djupanalys	 av	 Anuyrus	 bok	 och	 på	 vilket	 sätt	 han	 framställer	 islam	 och	

																																																								
15	Ibid	s.221	
16	Bokus	officiella	webbplats	(hämtad	2017-05-02)	
17	Lesseur	Bornlid,	Marcus.	Anyurus	skildring	av	islam	spräcker	fördomar.	2017.	Expressen	(hämtad	2017-
04-25)	
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religionens	roll	på.	Han	 talar	heller	 inte	 för	muslimer	generellt.	 Jag	har	via	min	analys	

tolkat	och	analyserats	avsändarens	syn	på	religionens	roll	i	samhället.			

	

1.5	Svårigheter	och	problem	
I	studiet	av	religioner	behöver	man,	precis	som	i	alla	andra	vetenskapliga	sammanhang,	

hålla	 en	 kritisk	 distans	 och	 vinnlägga	 sig	 om	 intersubjektiv	 prövbarhet.18	Jag	 tolkar	

Anuyrus	 budskap	 men	 har	 ändå	 försökt	 att	 hålla	 mig	 objektiv	 och	 inte	 dras	 med	 i	

berättelsen	vilket	är	lätt	hänt	med	en	roman	och	skönlitteratur	överhuvudtaget.	För	att	

underlätta	för	mig	att	hålla	en	kritisk	distans	har	jag	använt	mig	av	tillförlitliga	metoder	

samt	studerat	bilden	av	islam	i	romanen	utifrån	utgångsläget,	oavsett	om	jag	delar	dess	

övertygelse	 eller	 inte.	 Det	 som	 står	 i	 fokus	 är	 hur	 författaren	 skildrar	 islam	 samt	 på	

vilket	 sätt	 han	 beskriver	 dess	 funktion	 och	 betydelse	 i	 samhället.	 Utifrån	 dessa	

skildringar	 har	 jag	 tolkat	 fram	 budskapet	 och	 hur	 Anyuru	 som	 postsekulär	 författare	

ställer	sig	till	religion	och	samhälle.	Grenholm	skriver	att	en	text	förmedlar	information,	

tankar	 och	 känslor	 till	 mottagaren	 och	 mottagaren	 är	 inte	 helt	 passiv.	 Mottagaren	

närmar	sig	texten	med	egna	frågeställningar,	perspektiv	och	begreppsramar.	Beroende	

på	 syfte	 närmar	man	 sig	 texten	 på	 olika	 sätt	 och	 det	 påverkar	 också	 hur	man	 tolkar	

innehållet.19	För	mig	är	det	religionens	roll	och	funktion	som	står	i	fokus.	Utifrån	syfte	så	

tolkar	 man	 också	 innehållet	 i	 boken	 olika.	 Den	 text	 som	 jag	 studerar	 har	 också	

tillkommit	utifrån	ett	syfte	vilket	man	också	får	ta	ställning	till.	Författaren	har	ett	syfte,	

ett	 budskap	 som	 han	 vill	 förmedla	 och	 uppnå.	 Skönlitteraturen	 har	 som	 syfte	 att	

uppväcka	 känslor	 och	 upplevelser,	 den	 behöver	 inte	 skildra	 ett	 händelseförlopp	 som	

inträffat	i	verkligheten.	Det	är	inte	en	sann	berättelse	och	det	är	kunskaper	om	Anuyrus	

syn	på	islams	roll	i	samhället	som	jag	vill	inhämta.			

	

	

	

	

	

	

																																																								
18	Grenholm,	Carl-Henric,	Att	förstå	religion:	metoder	för	teologisk	forskning,	Studentlitteratur,	Lund,	2006	
s.81	
19	Ibid	s.200-201	
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2.	Bakgrund	
I	 den	 här	 delen	 av	 uppsatsen	 kommer	 det	 att	 ges	 en	 kort	 beskrivning	 av	 författaren	

bakom	romanen	samt	en	översiktlig	beskrivning	av	handlingen	och	huvudpersonerna.		

	

2.1	Beskrivning	av	författaren	samt	boken	
Johannes	Anuyru	har	varit	verksam	sedan	2003	då	han	debuterade	med	diktsamlingen	

Det	 är	 bara	 gudarna	 som	 är	 nya.20	Därefter	 har	 flera	 verk	 kommit	 ut,	 men	 sitt	 stora	

genombrott	 fick	 han	 med	 En	 storm	 kom	 från	 paradiset	 och	 för	 boken	 tilldelades	 han	

SvD:s	litteraturpris	2012.21	Anuyru	är	född	i	Borås	men	uppvuxen	i	Araby	i	Växjö.	Idag	

bor	han	i	Göteborg	med	sin	familj.	År	2007	konverterade	han	till	 islam.22	Hans	senaste	

bok	De	kommer	att	 drunkna	 i	 sina	mödrars	 tårar	 är	 en	 roman	 om	 terror,	 fascism	 och	

islam	i	ett	framtida	Sverige.		

	

En	 vinterkväll	 kliver	 tre	 individer	 som	 svär	 trohet	 till	 terrorsekten	 Daesh	 in	 i	 en	

bokhandel	 i	 Göteborg.	 En	 kontroversiell	 konstnärs	 framträdande	 avbryts	 av	 ett	

pistolskott,	 panik	 utbryter	 och	 samtliga	 i	 lokalen	 tas	 som	 gisslan.	 Men	 en	 av	 de	 tre	

angriparna,	 en	 ung	 kvinna	 som	 har	 som	 uppgift	 att	 filma	 våldet,	 vänder	 sig	 under	

attacken	till	en	av	de	andra	och	viskar:	Lyssna	på	mig.	 Jag	tror	inte	att	vi	ska	vara	här.	

Det	var	inte	hit	vi	skulle.		

	

Två	år	senare	besöker	en	författare	kvinnan	på	en	rättspsykiatrisk	klinik.	Hon	har	 läst	

hans	 böcker	 och	 ger	 honom	 en	 bunt	 papper,	 där	 hon	 har	 skrivit	 ner	 en	 sällsam	

berättelse.		

	

Hon	menar	att	hon	kommer	från	framtiden.23		

	

	

	

	

																																																								
20	Johannes	Anyuru.	Nationalencyklopedin	(hämtad	2017-05-02)	
21	Norstedts	officiella	webbplats.	Johannes	Anyuru	(hämtad	2017-05-02)	
22	Johannes	Anyuru.	Wikipedia.	2017	(hämtad	2017-05-02)		
23	Loord,	Kajsa.	De	kommer	att	drunkna	i	sina	mödrars	tårar.	2017.	Norstedts	(hämtad	2017-05-02)	
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Romanen	är	komplex	i	sin	sammansättning	och	utspelar	sig	på	en	rad	olika	tidplan.	En	

stor	del	av	romanens	handling	förmedlas	via	den	kvinnliga	terroristen	Nour.	Hon	utför	

tillsammans	 med	 två	 andra,	 Amin	 och	 Hamad,	 en	 terrorattack	 mot	 en	 seriebutik	 i	

centrala	 Göteborg.	 Dessa	 slår	 till	mot	 konstnären	 Göran	 Loberg	 som	 signerar	 sin	 nya	

seriebok	Profeten	samt	talar	om	yttrandefrihetens	gränser	med	ägaren	Christian	Hondo.	

Serieboken	 förlöjligar	 Muhammed	 och	 för	 detta	 ska	 konstnären	 enligt	 terroristerna	

straffas	 med	 döden.	 Nour	 som	 egentligen	 heter	 något	 annat	 minns	 inte	 hur	 hon	

hamnade	på	plats	eller	vem	hon	egentligen	är.	Tidigt	känner	hon	att	någonting	är	fel	och	

att	 terrordådet	borde	avslutas.	Polisen	anländer	och	Amin	 tar	konstnären	Loberg	som	

gisslan	och	trycker	en	kniv	mot	halsen	på	honom.	Mitt	i	får	den	kvinnliga	terroristen	ett	

minne,	en	föreställning	om	en	alternativ	händelseutveckling	där	hon	inte	stoppar	Amin.	

Hon	 låter	 honom	 skära	 halsen	 av	 konstnären.	 Detta	 får	 i	 hennes	 medvetande	

konsekvenser	 på	 ett	 politiskt	 plan,	 att	 Sverige	 utvecklas	 i	 en	 mer	 intolerant	 och	

exklusivistisk	riktning.	Filmen	stängs	av	och	skärmen	blir	svart.	Nour	är	den	enda	av	de	

tre	terroristerna	som	överlever.		

	

Den	 kvinnliga	 terroristen	 heter	 egentligen	 Annika	 Isagel	 och	 är	 belgisk	 medborgare.	

Man	vet	varken	hur	hon	hamnade	i	Sverige	eller	hur	hon	kan	tala	flytande	svenska	men	

det	 framkom	 att	 hon	 två	 år	 innan	 terrorattacken	 blev	 gripen	 av	 den	 belgiska	

säkerhetspolisen	och	sedan	satt	i	ett	fängelse	i	Jordanien.	Detta	kom	att	förändra	hennes	

medvetande	eftersom	 fångarna	 inplanterades	med	berättelser.	 I	Annika	 Isagels	hjärna	

planerades	det	en	berättelse	om	ett	framtida	Sverige	där	muslimer	utplånas	av	fascister	

och	därefter	var	hon	helt	säker	på	att	hon	kom	från	 framtiden,	och	en	värld	där	Amin	

inte	 stoppades	 och	 där	 ett	 medborgarkontrakt	 infördes	 med	 motiveringen	 av	

terrordådet	som	skedde	 i	Göteborg.	Hennes	uppdrag	var	att	stoppa	det.	Efter	attacken	

placeras	hon	på	en	rättspsykiatrisk	klinik	och	diagnosticeras	som	lidande	av	svårartad	

schizofreni	 med	 psykotiska	 perioder	 och	 hallucinationer.	 Hon	 börjar	 minnas	 alltmer	

från	framtiden	och	dessa	minnen	skriver	hon	ner.	Efter	detta	kommer	en	författaren	in	i	

bilden,	som	ska	hjälpa	henne	att	berätta	sin	historia.	Enligt	henne	själv	har	hon	flyttats	

bakåt	 i	 tiden	 för	 att	 förhindra	 attacken	 och	 upprättandet	 av	 Kaningården,	 ett	

förintelseläger	 för	muslimer	 och	 andra	 sverigefiender.	 Framtiden	 som	hon	 är	 ifrån	 är	

inte	ljus.	Den	utspelar	sig	ca	15	år	efter	attacken	och	”Allting	kunde	ha	varit	annorlunda”	

är	en	återkommande	fras	och	motivering	bakom	behandlingen	muslimerna	får	utstå.		
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3.	Tidigare	forskning	och	teoretiskt	sammanhang	

3.1	Den	postsekulära	teoribildningen	och	religionens	offentlighet		
Min	hypotes	är	att	Anyuru	framställer	islam	som	en	konstruktiv	resurs	i	morgondagens	

samhälle	 samt	 att	 religionens	 betydelse	 och	 konstruktiva	 roll	 aktualiseras	 i	 romanen.	

För	att	ställa	islam	i	en	postsekulär	belysning	kommer	jag	först	att	redogöra	för	tidigare	

forskning	 som	 finns	 inom	postsekulära	området	 samt	 forskning	om	religionens	plats	 i	

det	offentliga	rummet.		

	

Är	 religionen	 en	 privat	 sak	 eller	 bör/kan	den	 komma	 till	 uttryck	 även	 i	 det	 offentliga	

rummet?	 Hur	 skulle	 samhället	 se	 ut	 utan	 religion	 i	 offentligheten?	 Dessa	 frågor	 är	

relevanta	för	min	undersökning	och	någonting	även	Ulf	Zackariasson,	universitetslektor	

i	religionsfilosofi,	har	skrivit	om.	Han	har	studerat	religionen	i	det	offentliga	rummet	och	

frågar	 sig	 huruvida	 staten	 ska	 lämna	människorna	 i	 fred	 eller	 försöka	 påverka	 deras	

religiösa	 övertygelser.	 Ska	 samhället	 vara	 så	 neutralt	 som	 möjligt	 eller	 bygga	 på	 en	

specifik	värdegrund?	Dessa	etiska	problem	rör	allas	 liv	som	medborgare	 i	ett	 land	och	

del	 av	 ett	 samhälle.	 I	 samhällen	 där	 flera	 religiösa	 traditioner	 och	 olika	 icke-religiösa	

ideologier	 finns	 representerade	 uppstår	 flera	 svåra	 frågor	 om	 religionens	 plats	 i	 det	

offentliga	rummet	menar	Zackariasson.	Dels	hur	staten	ska	behandla	religion	men	också	

om	 det	 offentliga	 samtalet,	 hur	 detta	 ska	 gå	 till	 mellan	 medborgare	 med	 exempelvis	

olika	 religiösa	 övertygelser.	 Är	 det	 acceptabelt	 att	 låta	 sina	 politiska	 hållningar	

bestämmas	 av	 religiösa	 övertygelser?	 Hans	 huvudproblemställning	 handlar	 om	

religionens	 inflytande	 över	 det	 offentliga	 samtalet	 och	 det	 han	 i	 sin	 forskning	

presenterar	 är	 två	 olika	 kategorier	 att	 se	 på	 detta:	 Inklusivism	 och	 exklusivism.	

Inklusivism	är	när	man	har	en	öppen	syn	på	samtalet,	denna	vill	tillåta	allt	och	alla	i	det	

offentliga	 samtalet.	 Medborgare	 ska	 samlas	 och	 efter	 diskussion	 fatta	 gemensamma	

beslut.	 Dess	 motståndare	 har	 en	 mer	 krävande	 syn	 på	 det	 offentliga	 samtalet.	

Exklusivism	 vill	 istället	 begränsa	 det	 offentliga	 samtalet.	 Beslut	 som	 tas	 ska	 kunna	

godtas	 av	 alla	människor	 oavsett	 trosinriktning	 och	 ska	 beslutas	 av	 offentligt	 förnuft.	

Allt	utgör	inte	plats	för	det	offentliga	samtalet	men	det	finns	vissa	delar	som	alla	kan	bli	

ense	om,	oavsett	om	man	är	muslim	eller	ateist	eller	kristen.	Politisk	ställning	tas	utifrån	

det	offentliga	förnuftets	sfär.	Hit	hör	exempelvis	inte	guds	existens,	och	kan	inte	tillhöra	
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en	del	av	det	offentliga	 samtalet.	Det	 som	 ligger	 till	 grund	är	att	det	man	beslutar	 ska	

kunna	accepteras	av	alla	medborgare	oavsett	trosinriktning.24		

	

Främsta	argumentet	för	exklusivismen	är	omsorgen	för	samhällets	långsiktiga	stabilitet.	

Politiska	 ställningstaganden	 ska	 inte	 göras	 utifrån	 religiösa	 ståndpunkter,	 detta	 hade	

bland	 annat	 inneburit	 att	 tron	 på	 politiken	 som	 en	 arena	 för	 förändring	 går	 förlorad	

samt	svåra	motsättningar	mellan	religiösa	och	icke-religiösa	kan	uppstå.	Exklusivismen	

står	för	att	det	inte	finns	några	enkla	samband	mellan	religiös	tillhörighet	och	politiska	

åsikter,	dessa	ska	hållas	separata.25	Enligt	exklusivismen	ska	staten	förhålla	sig	neutral.	

Kritiker	 till	 exklusivismen	menar	att	detta	 inte	är	möjligt,	 då	 samhället	på	 så	 sätt	 inte	

kan	fungera	moraliskt	och	politiskt.	Att	sträva	efter	neutralitet	gör	att	medborgarna	inte	

får	 tillräckligt	 starka	 uppfostrande	 signaler	 om	 det	 goda	 livet	 istället	 skapas	 rotlösa	

individer.26	Dessa	kritiker	förespråkar	istället	den	andra	hållningen,	inklusivismen.		

	

Inklusivister	menar	 att	mångfalden	 som	 finns	 är	 här	 för	 att	 stanna,	 det	man	 behöver	

göra	är	acceptera	att	politiska	ståndpunkter	genomsyras	av	ens	tro	och	ja	detta	kan	leda	

till	motsättningar	i	det	offentliga	samtalet.	Men	det	är	bra	enligt	denna	hållpunkt	för	då	

blir	 inte	 det	 offentliga	 samtalet	 en	 monolog.	 Alla	 får	 sin	 chans	 till	 att	 uttrycka	 sig.	

Dessutom	 blir	 politiken	 enligt	 inklusivismen	 ett	 medel	 för	 att	 bekämpa	 förtryck.	

Exklusivismen	vill	 få	det	att	 framstå	som	att	människor	är	ytterst	 lika	och	att	det	 inte	

behöver	finnas	en	skillnad	medan	inklusivismen	står	för	att	vi	är	olika	och	detta	spelar	

en	 större	 roll	 för	 hur	 vi	 behandlar	 varandra	 annars	 är	 man	 naiv.	 Förtryck	 är	 något	

många	drabbas	av	och	det	löser	man	inte	via	formell	likabehandling.27	

	

Slutsatsen	Zackariasson	gör	är	att	politik	måste	befatta	sig	med	och	anpassas	till	det	som	

skiljer	oss,	 för	det	är	 i	 skillnaderna	våra	 identiteter	och	därmed	också	olika	 former	av	

förtryck,	konstitueras.28	Man	kan	säga	att	Zackariasson	själv	argumenterar	för	en	tredje	

linje,	en	mitt-emellan	 linje	som	kan	kallas	pragmatisk	men	som	han	kallar	 för	praktisk	

klokhet.	 ”Det	 finns	 en	 stor	 risk	 att	 demokrati	 urartar	 till	 styre	 efter	 vad	medborgarna	

																																																								
24	Zackariasson,	Ulf.	Religion	i	det	offentliga	rummet.	I	Religionsfilosofisk	introduktion	–	existens	och	
samhälle	[ed]	Catharina	Stenqvist	&	Eberhard	Herrmann,	129-141.	Stockholm:	Verbum	förlag,	2010.		
25	Ibid	s.135	
26	Ibid	s.135	
27	Ibid	s.136	
28	Ibid	s.129-141	
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oreflekterat	önskar	sig.”29	Han	skriver	att	vi	ska	lära	oss	att	tänka	kritiskt	om	egna	och	

andras	 ståndpunkter	 men	 detta	 kräver	 också	 hög	 engagemang	 och	 krav	 på	

medborgarnas	 tid.	 Vi	 behöver	 renodla	 alternativen,	 se	 deras	 styrkor	 och	 deras	

svagheter.	 För	 Zackariasson	 är	 ett	 gott	 omdöme	 avgörande	 när	 vi	 står	 inför	 olika	

valsituationer	 i	 vårt	 fattande	av	kloka	beslut.	Med	ett	 gott	omdöme	kan	vi	 avgöra	vad	

som	är	bra	för	oss	och	andra	samt	hur	målen	som	vi	betraktar	som	viktiga	ska	uppnås.	

Detta	 goda	omdöme	kallar	han	 för	praktisk	klokhet.	Detta	har	både	 ett	 instrumentellt	

värde,	 ett	 medel	 för	 att	 kunna	 åstadkomma	 saker	 och	 uppnå	 mål	 men	 också	 ett	

intrinsikalt	värde	i	form	av	att	ha	ett	värde	i	sig	självt	oberoende	av	vad	vi	använder	det	

till.30	På	 så	 sätt	kan	utvecklandet	av	det	goda	omdömet	hjälpa	oss	att	dels	 fatta	bättre	

beslut	men	 också	 genom	 att	 berika	 våra	 liv,	 enligt	 Zackariasson.	 Han	menar	 att	 både	

inklusivismen	och	exklusivismen	har	en	tendens	att	göra	det	goda	omdömet	överflödigt	

i	 det	offentliga	 samtalet.	 I	 exklusivismen	kan	det	 i	 princip	överlåtas	 till	 en	dator	och	 i	

inklusivismen	 framstår	 medborgarna	 som	 endimensionella	 då	 individerna	 ses	 som	

bärare	 av	 en	 statisk	 religiös	 identitet	 som	 dikterar	 dennes	 ställningstagande.	 Därför	

ställer	 sig	 Zackariasson	 i	 mitten.31	Det	 finns	 heller	 ingen	 enkelriktad	 syn	mellan	 våra	

ideologiska	och	religiösa	uppfattningar	och	han	frågar	sig	om	människor	verkligen	är	så	

endimensionella.	 Ett	 gott	 liv	 har	 många	 komponenter	 och	 inte	 minst	 i	 det	 moderna	

samhället	rör	sig	människan	mellan	många	olika	sfärer	och	försöker	förena	de	olika	krav	

och	 möjligheter	 som	 dessa	 ställer.	 Människor	 är	 enligt	 Zackariasson	 inte	

endimensionella	 och	 därmed	 är	 inte	 en	 endimensionell	 analys	 av	 människor	 i	 det	

offentliga	 samtalet	 lätt	 att	 anamma.	 För	 en	 religiös	människa	dominerar	den	 religiösa	

dimensionen	dess	 liv	 så	på	ett	 sätt	 är	människan	endimensionella	men	han	menar	att	

påståendet	 är	 mångtydigt.	 Religioner	 strävar	 enligt	 honom	 efter	 att	 tillhandhålla	 en	

slags	 helhet	 där	 olika	 upplevelser	 av	 något	 viktigt	 hänger	 ihop.	 ”Religionen	 får	 då	 en	

speciell	ställning	i	människors	liv	men	relationen	till	andra	sfärer	kan	inte	beskrivas	som	

enkelriktad.” 32 	Det	 handlar	 om	 en	 växelverkan	 mellan	 upplevelser	 av	 värde	 och	

meningslöshet,	 religioner	 är	 därför	 enligt	 honom	 dynamiska	 och	 i	 ständig	 utveckling	

allteftersom	 människors	 livsvillkor	 i	 andra	 sfärer	 och	 vår	 upplevelse	 av	 mening	

förändras.	 För	 religionens	 roll	 och	 påverkan	 i	 det	 offentliga	 samtalet	 innebär	 hans	

																																																								
29	Ibid	s.138	
30	Ibid	s.138	
31	Ibid	s.139	
32	Ibid	s.139	
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synsätt	att	både	inklusivister	och	exklusivister	behöver	ifrågasättas.	Typiskt	för	praktisk	

klokhet	 är	 att	 frågor	 inte	 besvaras	 teoretiskt.	 Dessa	 bedöms	 utifrån	 situationen,	 det	

samhälle	 man	 lever	 i	 och	 de	 uppfattningar	 som	 andra	 medborgare	 har.	 Att	 den	 är	

dynamisk	 betyder	 också	 att	 den	 kräver	 kompromisser	 och	 vi	 frågar	 oss	 vilka	 mål	 vi	

realistiskt	 kan	 åstadkomma.	 Det	 största	 hotet	 mot	 det	 offentliga	 samtalet	 är	 om	

medborgare	medvetet	eller	mot	sin	vilja	isoleras	från	det	eller	om	deras	hållning	präglas	

av	 likgiltighet	eller	apati.	Därför	är	det	viktigt	att	alla	medborgare	 får	göra	sina	röster	

hörda	 och	 tas	 på	 allvar,	 något	 som	 även	 gäller	 motsättningar	 baserade	 på	 religiösa	

övertygelser.33	Zackariasson	avslutar	med	att	praktisk	klokhet	inte	svarar	på	religionens	

plats	 i	 offentliga	 rummet,	 snarare	 att	 mängder	 med	 religioner	 är	 närvarande	 vilket	

påverkar	oss	och	att	deras	påverkan	sällan	är	enkelriktad.	Han	menar	att	det	är	viktigare	

att	fråga	sig	hur	religioner	fungerar	i	det	offentliga	rummet	än	hur	man	kan	få	dem	att	

fungera	bättre.34	

	

Dessa	två	hållningar	kommer	i	kapitlet	vidare	exemplifieras	utifrån	två	forskares	sätt	att	

se	på	det	postsekulära	tillståndet	och	religionens	offentlighet.		

	

Ola	 Sigurdsson,	 professor	 inom	 religionsvetenskap	 och	 författaren	 bakom	 boken	 Det	

postsekulära	tillståndet	-	religion,	modernitet	och	politik	undersöker	religionens	roll	i	ett	

modernt	 samhälle.	 Frågan	 han	 undersöker	 är	 huruvida	 religion	 och	 modernitet	

verkligen	 är	 varandras	 motsatser.	 Det	 postsekulära	 tillståndet	 kännetecknar	 ett	

samhälle	med	religiös	förändring.	Han	menar	att	ett	sekulärt	samhälle	 inte	betyder	ett	

religionsbefriat	samhälle,	religionen	har	 inte	tappat	sin	roll.	Däremot	kan	det	 innebära	

en	 religiös	 förändring,	 att	man	 inte	 är	 religiös	 i	 traditionell	mening.	 Det	 postsekulära	

begreppet	 är	 därför	 kännetecknande	 för	 detta	 samtida	 tillstånd.	 Religionen	 är	 enligt	

honom	 inte	 något	 förlegat	 och	 det	 är	 inte	 något	 som	 försvinner	 ju	 mer	 samhället	

moderniseras,	religionen	fyller	också	funktion	i	ett	modernt	samhälle.35		

	

Är	religionen	en	privatsak	som	ska	hållas	utanför	det	offentliga?	Nej,	menar	Sigurdsson,	

politik	och	religion	kan	inte	separeras.	Religionens	nya	synlighet	och	politiska	betydelse	

																																																								
33	Ibid	s.140	
34	Ibid	s.140	
35	Sigurdson,	Ola,	Det	postsekulära	tillståndet:	religion,	modernitet,	politik,	Glänta	produktion,	Göteborg,	
2009	s.28-40	
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gör	 att	 den	 inte	 kan	 hållas	 privat.	 Religionen	 har	 en	 bestående	 betydelse	 och	 med	

nyvunna	 insikter	 om	detta	 kan	man	dra	 en	 slutsats	 om	 att	 tiden	 inte	 är	 helt	 åt	 hållet	

sekulär.36	Han	menar	också	att	en	privatisering	av	religionen	förvandlar	den	till	en	vara,	

friställd	från	kopplingar	till	traditionella	religiösa	egenskaper.	En	religion	som	då	aldrig	

kan	 göra	 någon	 samhällelig	 skillnad	 eller	 hamna	 i	 konflikt	 med	 staten.	 En	

individualisering	 kan	 ge	 intrycket	 av	 att	 befriat	 religiösa	 uttryck	 från	 de	 traditionellt	

religiösa	gemenskapernas	tvångströja	men	detta	är	bara	en	illusion.	Människan	är	aldrig	

oberoende	 av	 den	 gemenskap	 hon	 ingår	 i,	 istället	 blir	 de	 religiösa	 uttrycken	 och	

upplevelserna	 fångade.	 Privatisering	 av	 religionen	 hänger	 samman	 med	

avtraditionalisering	 och	 man	 gör	 religionen	 mer	 marknadsanpassad,	 formbar	 för	

kommersiella	 intressen	 och	 mindre	 benägen	 till	 att	 göra	 motstånd.	 Att	 skilja	 mellan	

religion	och	politik,	och	mellan	det	privata	och	offentliga,	gör	att	man	döljer	en	viss	form	

av	 maktutövning.37 	Privatiseringen	 av	 religionen	 främjar	 nödvändigtvis	 inte	 heller	

tolerans	 i	 ett	 samhälle	 eftersom	den	 bidrar	 till	 att	 göra	människan	mer	 utelämnad	 åt	

totalitära	 rörelser	 exempelvis	 i	 form	 av	 en	 stat.38	Det	 postsekulära	 begreppet	 vill	 han	

därför	 också	 använda	 som	 en	 beteckning	 för	 ett	 tillstånd	 där	 religion	 inte	 längre	

reduceras	till	det	privata,	det	har	en	social	kropp	och	röst.39	Frågan	blir	hur	staten	ska	

förhålla	i	allt	detta,	att	det	finns	en	pluralisering	av	religioner	gör	också	att	det	finns	ett	

ökat	 ifrågasättande	 av	 självklarheten	 hos	 den	 politiska	 sfärens	 sekularitet.	 I	 ett	

postsekulärt	tillstånd	finns	det	utrymme	för	potential	för	ett	ökat	offentligt	erkännande	

av	religion	som	en	genuin	möjlighet	i	ett	modernt	samhälle	men	samtidigt	finns	risken	

för	våldsamma	konflikter	mellan	olika	kulturella	och	religiösa	gemenskaper.	Frågan	blir	

då	vilken	religion	som	bör	påverka	vår	framtid.		

	

Sigurdsson	talar	om	förhållandet	mellan	religion	och	politik	 i	ett	postsekulärt	 tillstånd	

utifrån	 hans	 tes	 om	 att	 dagens	 politiska	 värderingar	 är	 sammanflätade	med	 religiösa	

föreställningar.	Det	han	kommer	fram	till	är	att	det	således	inte	går	att	ställa	upp	någon	

självklar	kontrast	mellan	det	religiösa	och	det	sekulära	som	bas	för	en	separation	mellan	

politik	och	religion.	Hans	poäng	är	att	religion	och	politik	inte	går	att	helt	separera.	Det	

finns	ett	beroende	mellan	det	religiösa	och	sekulära,	det	går	inte	att	skilja	dessa	två	helt	

																																																								
36	Ibid	s.320	
37	Ibid	s.330	
38	Ibid	s.331	
39	Ibid	s.332	
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åt	 och	 med	 en	 insikt	 om	 detta	 öppnas	 också	 möjligheter	 till	 att	 tänka	 sig	 relationen	

mellan	religion	och	politik	på	ett	annat	sätt.40		

	

Hans	slutsats	är	att	vi	inte	kan	göra	några	absoluta	gränsdragningar	mellan	sekulärt	och	

religiöst.	Samhället	har	blivit	reflexivt	och	pluralistiskt,	ingen	tro	eller	frånvaro	av	tro	är	

självklar	 och	 därför	 bör	 vi	 ha	 en	 inbjudande	 inställning	 till	 olika	 religiösa	 traditioner,	

inte	 enbart	 den	 kristna.41 	Religionen	 återfinns	 i	 moderna	 samhällen,	 samhället	 är	

religiöst	 genom	 sina	 kollektiva	 riter,	 symboler	 och	 begrepp	 och	 det	 är	 ett	 sätt	 att	

representera	 och	 upprätthålla	 sig	 självt	 som	 ett	 kollektiv.	 Religion	 i	 ett	 modernt	

samhälle	 är	 inte	 alltid	 identiskt	med	 traditionella	 religioner	 och	många	 kan	 skilja	 sig	

radikalt	från	de	uppfattningar	som	återfinns	i	kristendomen	men	dessa	skillnader	spelar	

mindre	 roll	 för	 den	 funktion	 religionen	 utövar. 42 	Sigurdsson	 tillhör	 den	 inklusiva	

hållningen	 som	Zackariasson	 presenterar.	Han	menar	 att	 religionerna	 ska	 få	 synas	 på	

egna	villkor	och	argumentera	med	hjälp	 av	 teologiska	 argument.	Det	 går	 inte	 att	 göra	

absoluta	gränsdragningar	mellan	det	religiösa	och	det	sekulära	och	därför	bör	vi	ha	en	

inbjudande	inställning	till	olika	religiösa	traditioner.		

	

Jürgen	 Habermas,	 sociolog,	 har	 liksom	 Sigurdsson	 studerat	 religionens	 roll	 i	 det	

moderna	 samhället.	 Det	 postsekulära	 samhället	 är	 enligt	 honom	 ett	 samhälle	 där	

religionen	 inte	 nödvändigtvis	 är	 på	 tillbakagång,	 tvärtom	 så	 handlar	 det	 om	 att	

religionen	 tjänar	 som	en	 integrerad	del	 av	 samhället	 som	helhet.	 Samhället	bygger	på	

judisk-kristna	värderingar	och	för	att	förstå	den	moderna	världen	behöver	vi	förstå	att	

religionen	 är	 en	 del	 av	 del.43	För	 Habermas	 är	 religionen	 fortfarande	 relativ	 i	 det	

postsekulära	 tillståndet	 och	 det	 är	 just	 det	 som	 undergräver	 sekulariseringstesen.	

Religionen	har	inte	bara	inflytande	över	hela	världen,	men	också	nationellt,	i	form	av	det	

faktum	 att	 kyrkor	 och	 andra	 religiösa	 organisationer	 i	 offentliga	 sfärer	 som	 ger	 sitt	

bidrag	i	relevanta	frågor.	Men	vi	har	också	ett	pluralistiskt	samhälle	där	flera	religiösa	

övertygelser	 möter	 varandra	 och	 därför	 kräver	 detta	 politisk	 reglering	 för	 att	 kunna	

tolerant	samexistera.44	

	
																																																								
40	Ibid	s.321	
41	Ibid	s.333	
42	Ibid	s.346	
43	Habermas,	Jürgen.	New	Perspectives	Quarterly,	Fall	2008,	Vol.25(4),	p.17	[Peer	Reviewed	Journal]	s.16	
44	Ibid	s.21	
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Habermas	menar	 att	 den	 frågan	 som	många	 europeiska	 samhällen	 liksom	människor	

som	medborgare	i	ett	postsekulärt	tillstånd	står	för	är	vad	vi	ska	förvänta	oss	ömsesidigt	

av	 varandra	 för	 att	 säkerställa	 sociala	 relationer	 i	 samhällen	 där	 flera	 kulturer	 och	

religiösa	åsikter	finns	förankrade.45	Hur	får	vi	en	fredlig	samexistens?		

	

För	 Habermas	 finns	 religionen	 som	 en	 integrerad	 del	 i	 samhället	men	 det	 staten	 ska	

göra	är	att	 förhålla	sig	neutral.	Den	ska	varken	privilegiera	en	religiös	eller	en	sekulär	

livsåskådning.	För	Habermas	 innebär	det	postsekulära	 tillståndet	 inte	samma	sak	som	

för	 Sigurdsson,	 han	menar	 att	 religionen	 inte	 är	 på	 väg	 att	 återvända	 och	 religionens	

funktionella	betydelse	för	samhället	ska	inte	heller	erkännas.	Religionen	finns	dock	där	

och	religiösa	och	sekulära	perspektiv	ska	lära	sig	av	varandra	och	förhålla	sig	reflexivt	

till	sig	själva.	Vad	detta	innebär	för	medborgare	i	ett	sådant	samhälle	är	att	de	sekulära	

inte	 kan	 avvisa	 religionens	 kraft	 eller	 de	 religiösa	medborgarnas	 rätt	 att	 yttra	 sig	 om	

offentliga	angelägenheter	med	ett	religiöst	språk.	Men	de	religiösa	måste	också	förhålla	

sig	 reflexivt,	 tillbakahållande,	 till	 sin	 religiösa	 tradition	 och	 avstå	 från	 anspråk	 på	 att	

denna	ska	strukturera	hela	sättet	att	vara	i	världen	för	den	enskilda	medborgaren.	Den	

religiösa	 medborgaren	 måste	 acceptera	 en	 form	 av	 skillnad	 mellan	 religiösa	 och	

världsliga	angelägenheter.46	Det	är	 så	man	enligt	honom	 får	 tolerans	 i	 ett	postsekulärt	

samhälle	och	medborgare	kan	samexistera	på	ett	civiliserat	sätt.	För	att	kulturer	inte	ska	

hamna	i	konflikter	med	varandra	är	det	bättre	om	varje	kultur	är	avskuren	från	dialoger	

med	 andra	 kulturer	 om	 inte	 deras	 argument	 kan	 översättas	 till	 rationellt	 förnuft.47	

Habermas	kräver	att	de	religiösa	ska	avstå	från	politiska	anspråk	utifrån	sin	teologiska	

eller	 religiösa	 tradition,	däremot	vill	 han	att	 alla	 ska	 få	delta	 i	 den	offentliga	debatten	

men	att	de	ska	översätta	sina	religiösa	argument	 till	det	offentliga	 förnuftet.	Han	 talar	

om	 en	 sekularistisk	 självförståelse.48	Enligt	 Habermas	 ska	 vi	 inte	 tala	 om	 religionens	

återkomst	men	för	Sigurdsson	handlar	det	om	en	återkomst	av	religionen	som	offentlig	

röst,	det	har	öppnats	nya	och	andra	politiska	möjligheter.	Det	religiösa	är	och	bör	 inte	

enligt	honom	bli	passivt	i	samtalet	om	offentliga	ärenden.49		

																																																								
45	Ibid	s.21	
46	Sigurdson,	Ola,	Det	postsekulära	tillståndet:	religion,	modernitet,	politik,	Glänta	produktion,	Göteborg,	
2009	s.324	
47	Habermas,	Jürgen.	New	Perspectives	Quarterly,	Fall	2008,	Vol.25(4),	p.17	[Peer	Reviewed	Journal]	s.25	
48	Sigurdson,	Ola,	Det	postsekulära	tillståndet:	religion,	modernitet,	politik,	Glänta	produktion,	Göteborg,	
2009	s.325	
49	Ibid	s.327	
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Habermas	 tillhör	 den	 exklusiva	 hållningen	 som	 Zackariasson	 presenterar.	 För	 honom	

handlar	det	om	att	de	religiösa	 föreställningarna	ska	 få	komma	till	 tals	 i	det	offentliga	

samtalet	om	de	lär	sig	att	översätta	sina	övertygelser	till	rationella	argument.		

	

I	 diskussionen	 av	 religionen	 som	 samhällsresurs	 skriver	 Zackariasson	 att	 en	

inklusivistisk	 argumentation	 ser	 samhället	 som	 i	 behov	 av	 religion	 och	 religionens	

närvaro	 i	 det	 offentliga	 rummet	 för	 att	 både	 troende	 och	 icke-troende	 kan	 och	 bör	

uppskatta	detta	eftersom	det	har	med	den	moraliska	ekologin	att	göra.	Habermas	menar	

däremot	att	det	moraliska	främst	ska	avgöras	av	rationella	argument	och	förnuftet	men	

att	religiösa	bidrag	till	samhällsdebatten	behöver	översättas	för	att	de	ska	bli	värdefulla,	

tillgängliga	och	appellerande	för	även	icke-religiösa	medborgare.	En	lyckad	översättning	

enligt	honom	är	exempelvis	 idén	om	universella	mänskliga	rättigheter,	denna	kommer	

från	 tanken	 av	 människan	 som	 skapad	 av	 Gud.50	I	 undersökningen	 kommer	 det	 att	

analyseras	på	vilket	sätt	Anyuru	ser	religionen	som	en	konstruktiv	resurs	i	samhället.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
50	Bäckström,	Anders	&	Stenström,	Hanna,	Religionens	offentlighet:	om	religionens	plats	i	samhället,	Artos,	
Skellefteå,	2013	s.75-76	
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4.	Undersökning		
Kapitlet	består	av	tre	kategorier	som	är	skapade	utifrån	studiens	 frågeställningar.	Den	

första	kategorin	behandlar	frågan	om	religionens	roll	och	plats	i	framtidens	samhälle	så	

som	 det	 skildras	 i	 romanen.	 Den	 andra	 kategorin	 handlar	 om	 hur	 religionen	 enligt	

Anyuru	 bör	 komma	 till	 uttryck	 i	 det	 offentliga	 rummet	 utifrån	 tolkning	 och	 analys	 av	

skildringar	 i	 romanen,	 vilket	 samhälle	 han	 förespråkar	 för.	 Den	 tredje	 kategorin	 är	

didaktiskt	 inriktad	 och	 handlar	 om	 romanens	 funktion	 i	 undervisningssammanhang	

inom	 religionskunskap.	 Till	 denna	 kategori	 hör	 också	 en	 bilaga	 som	 består	 av	 en	

lektionsplanering.		

	

4.1	Religionen	i	det	framtida	samhället	utifrån	romanen	
Jag	 kommer	 att	 börja	 med	 att	 först	 ge	 en	 beskrivning	 av	 mardrömssamhället	 som	

Anyuru	 skildrar	 i	 romanen	 och	 förhållandet	 mellan	 religion	 och	 samhälle.	 Här	 ligger	

fokus	på	islams	roll	i	ett	postsekulärt	tillstånd	så	som	det	framställs	av	Anyuru.	

	

I	 romanen	 beskriver	 Anyuru	 ett	 mardrömssamhälle.	 Terrordådet	 fick	 stora	

konsekvenser	på	ett	politiskt	plan	och	Sverige	kom	att	utvecklas	i	en	mer	intolerant	och	

exklusiv	riktning.	Samhället	är	präglat	av	tomhet	där	muslimerna	håller	på	att	förintas.	

De	religiösa	uttrycken	är	förbjudna	och	samhället	strävar	efter	religionsbefrielse.	Utifrån	

Anyurus	 skildringar	 uttolkas	 att	 han	 som	 postsekulär	 författare	 är	 emot	 detta.	 Ett	

medborgarkontrakt	 har	 utformats,	 ett	 elektroniskt	 dokument	 som	 alla	 vuxna	 måste	

signera	 en	 gång	 på	 våren	 och	 en	 gång	 på	 hösten.	 De	 som	 vägrade	 att	 signera	

medborgarkontraktet	 blev	 sverigefiender	 vilka	 mestadels	 var	 judar,	 muslimer	 och	

extremister.	Dessa	hamnade	på	 en	plats	 som	hette	Kaningården.51	Kontraktet	 innehöll	

bland	annat	saker	om	islam	så	som	Nour	beskriver	det	samt	Göran	Lobergs	teckningar	

av	profeten	Muhammed.	Genom	att	signera	stödde	man	teckningarna.52	Signerade	man	

inte	 frös	 staten	 ens	 bankkonton. 53 	I	 romanen	 finns	 flera	 religiösa	 övertygelser	

representerade	men	 främst	de	abrahamistiska	 religionerna.	 Samhället	har	bestämt	att	

det	 ska	 bygga	 på	 de	 svenska	 värderingarna	 och	 till	 dessa	 värderingar	 behöver	

religionerna	anpassa	sig	till	 för	att	 få	 finnas	kvar	 i	samhället	vilket	är	en	exklusivistisk	

																																																								
51	Anyuru,	Johannes,	De	kommer	att	drunkna	i	sina	mödrars	tårar:	roman,	Norstedts,	Stockholm,	2017	s.62	
52	Ibid	s.98	
53	Ibid	s.64	



	 21	

hållning.	I	kontraktet	tas	det	beslut	som	ska	kunna	accepteras	av	alla	människor	oavsett	

trosinriktning,	och	man	ska	klä	av	sig	sina	religiösa	övertygelser	eller	översätta	dem	till	

rationella	 argument	 vilket	 är	 det	 framtida	 samhället	 ber	 medborgarna	 att	 göra.	

Värdegrundslektioner	 förekom	både	 i	 skolan	och	 i	Kaningården.	Denna	exklusivistiska	

hållning	som	finns	representerad	i	det	framtida	samhället	är	inte	den	som	Anyuru	ställer	

sig	 bakom,	 vilket	 går	 att	 uttolka	 utifrån	 hans	 skildringar.	 Han	 beskriver	 ett	

mardrömssamhälle.	 Han	 skriver	 att	 lärarna	 kallade	 sig	 för	 demokratientreprenörer,	

yttrandefrihetscoacher	 och	 samtalsaktivister	 men	 lektionerna	 handlar	 samtidigt	 om	

kolonialismens	positiva	effekter	i	tredje	världen.		

	
Läraren	 började	 mala	 på	 om	 yttrandefrihet.	 Visade	 oss	 planscher	 med	 Göran	 Lobergs	

teckningar	 som	 vi	 alla	 sett	 så	 många	 gånger	 förr,	 som	 den	 sjuttonde	 februari	 på	 allas	

profilbilder	 på	 nätet.	 Sen	 delade	 han	 ut	 ett	 papper	 och	 pennor	 och	 bad	 oss	 rita	 egna	

teckningar.	Sa	att	det	var	en	möjlighet	att	bryta	en	psykologisk	låsning.54	

	

Hans	framställning	i	exemplet	ovan	visar	att	makterna	i	samhället	bestämt	att	religionen	

får	 finnas	 kvar	 men	 genom	 att	 vara	 strikt	 begränsad.	 Att	 lärarna	 kallar	 sig	 för	

demokratientreprenörer	 ses	 som	komiskt.	 I	diskussionerna	om	terrordådet	och	Daesh	

så	undrar	muslimerna	huruvida	de	är	i	ett	krig	med	svenskheten	vilket	också	visar	oss	

relationen	mellan	religion	och	samhälle.		

	
Jag	förmådde	mig	inte	att	säga	att	jag	undrade	om	vi	i	själva	verket	också	var	indragna	i	ett	

krig.	 Ett	 krig	 där	 huden	 eller	 något	 mer	 diffust,	 något	 som	 kallades	 för	 svenskhet,	 var	

uniformen.55		

	

I	 romanen	 tar	 islam	och	muslimer	men	också	Anyuru	 i	 sina	beskrivningar	 all	 avstånd	

från	terrorsekten	Daesh.	Författaren	som	berättar	Nours	historia	anklagar	terroristerna	

för	 islamfobins	 framväxt. 56 	Det	 svenska	 framtida	 samhället	 använde	 filmen	 som	

spelades	 in	 från	 terrordådet	 för	 att	 visa	 medborgarna	 varför	 medborgarkontraktet	

uppkom	 och	 mycket	 hat	 mot	 muslimerna	 riktades	 för	 detta.57	Terrorattacken	 som	

skedde	mot	seriebutiken	 i	Göteborg	används	som	motivering	till	medborgarkontraktet	
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och	den	behandling	som	muslimerna	får	utstå.	Även	att	det	är	en	skönlitterär	roman	går	

det	att	uttolka	och	analysera	som	att	Anyuru	på	detta	vis	tar	avstånd	från	radikaliserad	

islam.	 Via	 skildringarna	 sänder	 han	 ut	 budskapet	 utifrån	 romanens	 titel.	 Författaren	

som	 berättar	 huvudgestaltens	 historia	 samtalar	med	 sin	 fru	 som	 berättar	 om	 en	 kille	

som	åkte	ner	till	Syrien	för	att	kriga	för	Daesh.	Daesh	beskrivs	som	en	självmordskult:	

	
Deras	mamma	 kan	 inte	 sluta	 gråta,	 sa	 Isra,	 och	 jag	 föreställde	mig	 hur	 det	 skulle	 vara	 att	

förlora	 mitt	 eget	 barn	 till	 Daesh,	 till	 den	 självmordskult	 som	 rörelsen	 efter	 de	 senaste	

militära	bakslagen	helt	och	fullt	hade	blivit.	De	kommer	att	drunkna	i	sina	mödrars	tårar,	sa	

Isra.	De	som	reser	dit	för	att	dö.	I	nästa	värld.58	

	

Mardrömssamhället	 som	 Anyuru	 beskriver	 strävar	 av	 den	 motiveringen	 efter	 att	

separera	på	religion	och	politik	samt	privatisera	och	begränsa	religionens	uttryck.	”Jag	

var	 muslim,	 och	 de	 där	 åren	 började	 jag	 tro	 att	 det	 gjorde	 mig	 till	 ett	 monster	 i	

Sverige.”59		

	

I	 postsekulär	 belysning	 så	 har	 religionen	 en	 stor	 betydelse	 i	 samhället	 trots	

moderniteten.	 Religionens	 roll	 är	 både	 återaktualiserad	 och	 synlig	 i	 det	 framtida	

samhället.	Det	postsekulära	 tillståndet	 i	 romanen	kännetecknas	 inte	av	att	 individerna	

gått	tillbaka	till	ett	tidigare	tillstånd	och	blivit	mer	religiösa,	det	handlar	framförallt	om	

religionens	 synlighet	 i	 samhället.	 Religionen	 återfinns	 i	 det	 framtida	 samhället	 genom	

kollektiva	 riter	 så	 som	bönen,	 symboler	och	begrepp.	Det	 finns	också	 en	 tanke	om	en	

god	 och	 en	 ond	 makt,	 om	 djävulen	 som	 är	 avståndet	 som	 kommit	 från	 Gud	 och	

förklaringen	 till	 allt	 det	 onda	 som	 sker.60	Särskilt	 bönen	 är	 som	 både	 individuell	

handling	och	kollektiv	rit	synlig	i	det	framtida	samhället.	Denna	blir	en	resurs	i	form	av	

att	ge	hopp	och	mening	för	individen	men	också	i	form	av	att	förena	en	grupp	troende	

muslimer.		

	

I	 Kaningården,	 ett	 område	 där	 sverigefiender	 förvisades	 för	 att	 de	 exempelvis	 vägrat	

skriva	 under	 de	 svenska	 värderingarna	 i	 medborgarkontraktet	 som	 uppkom	 efter	

terrordådet	i	Göteborg,	ber	individerna	fortfarande	trots	att	de	varken	har	bönemattor	
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eller	 vet	 vilken	 riktning	 de	 ska	 vända	 sig	 till.	 Anyurus	 beskrivning	 av	 detta	 religiösa	

uttryck	 framkommer	 särskilt	 bra	 i	 en	 scen	 som	 utspelar	 sig	 i	 slutet	 av	 ramadan.	 Här	

visas	 religionens	 konstruktiva	 roll.	 Få	 hade	 fastat	 på	 grund	 av	 omständigheterna	 i	

Kaningården	vilket	gjorde	att	det	inte	var	möjligt.	Men	ändå	samlades	man	för	att	be	den	

speciella	 avslutningsbönen.	 En	 moské	 fanns	 inte	 i	 Kaningården,	 man	 samlades	 på	 en	

fotbollsplan.	 Stora	 presenningar	 användes,	 på	 grund	 av	 att	 bönemattor	 som	 var	

ideologiska	symboler	var	förbjudna:		

	
Jag	satte	mig	upp	och	kände	vinden	i	ansiktet	och	tänkte	att	ingenting	alls	i	den	här	världen	

liknade	Gud	och	att	det	 är	därför	Guds	makt	 var	 fruktansvärd.	 Jag	bad,	utan	ord,	 satt	med	

händerna	kupade	som	en	skål	och	sände	allting	rakt	upp.61	

	

Anyuru	 beskriver	 här	 religionens	 roll	 som	 en	 helande	 kraft	 och	 ett	 sätt	 att	 nå	 tröst.	

Religionens	roll	framkommer	på	ett	positivt	sätt	då	individerna	kan	trots	den	orättvisa	

och	fientlighet	som	de	tvingas	ta	emot,	se	ett	hopp	om	att	kunna	vända	sig	till	Gud	och	

hans	makt.	Det	blir	ett	sätt	att	ta	sig	igenom	en	jobbig	tid.	Huvudgestalten	beskriver	hur	

hon	mitt	i	natten	påkom	hennes	mamma	när	hon	mediterade	och	viskade	Guds	namn.62	

Religionens	 roll	 i	 det	 framtida	 samhället	 är	 utifrån	 romanen	 betydelsefull	 i	 den	

bemärkelsen	 att	 den	 skänker	 meningstillhörighet	 och	 besvarar	 livsfrågor.	 Bönen	 ger	

också	 en	 känsla	 av	 underkastelse	 och	 befrielse.63	En	 tröst	 går	 att	 hitta	 i	 den,	 för	 den	

orättvisa	 som	muslimerna	 utsätts	 för.	 ”Bara	 Gud	 vet	 varför	 allt	 det	 här	 händer.”64	En	

morgon	hittade	huvudgestalten	sin	pappa	när	han	satt	och	bad.	”Jag	kommer	ihåg	att	jag	

tittade	på	hans	händer	och	tänkte	att	det	såg	ut	som	att	han	försökte	skydda	något	litet	

och	 bräckligt	 mot	 en	 storm.65	Även	 här	 skildras	 religionens	 roll	 och	 funktion	 på	 ett	

ofarligt	 men	 aktuellt	 sätt,	 både	 som	 individuell	 handling	 och	 som	 en	 social	 kollektiv	

handling.		

	

Koranen	 och	moskéerna	 i	 det	 framtida	 samhället	 som	 Anyuru	 skildrar	 är	 fortfarande	

både	viktiga	och	synliga.	Koranen	framställs	som	viktig	och	en	skrift	för	individerna	att	
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luta	sig	tillbaka	på.	Anyuru	ger	också	exempel	på	hur	Koranen	fått	anpassa	sig	för	att	få	

vara	kvar	i	ett	fientligt	Sverige	ca	år	2030.		

	
Jag	och	pappa	besökte	den	sista	moskén	 i	Göteborg.	Den	 låg	 i	 en	 industrilokal	på	Hisingen	

och	de	som	drev	den	hade	gjort	olika	kompromisser	för	att	inte	få	sitt	hyreskontrakt	uppsagt,	

typ	låtit	säkerhetspolisen	sätta	upp	kameraklot	över	entrén	och	ersatt	de	vanliga	koranerna	

med	den	nya,	svenska,	med	blågult	omslag	och	ändringar	i	verser	som	handlar	om	krig	och	

om	förbudet	mot	ränta	och	såna	grejer,	män	och	kvinnor.66	

	

Det	här	är	ett	 exempel	på	 religionens	 synlighet	 i	 samhället	men	den	har	 i	postsekulär	

belysning	fått	anpassa	sig	till	sådant	som	ska	kunna	accepteras	av	andra	medborgare	i	

landet	 och	 samhället,	 något	 som	 Habermas	 argumenterade	 för.	 Eftersom	 verser	 som	

handlar	om	krig	och	förbud	mot	ränta	inte	kan	översättas	till	rationella	argument	tas	de	

bort.	 Verser	 som	 kan	 översättas	 till	 universella	 regler	 om	 exempelvis	 mänskliga	

rättigheter	 får	 finnas	 kvar.	 I	 romanen	 skildrar	 Anyuru	 ett	 framtida	 samhälle	 där	

religionen	 inte	 är	 förlorad.	 Religionens	 synlighet	 i	 samhället	 visar	 sig	 även	 i	 form	 av	

dikter	som	muslimerna	läste	i	Kaningården.	Dikterna	gav	ett	hopp	om	befrielse.	I	en	av	

dikterna	 framkommer	 sufihelgonet	 Rabia	 Basri,	 och	 hon	 fungerade	 som	 en	 person	

muslimerna	i	Kaningården	såg	upp	till.	Hon	blev	till	en	förebild	för	andra	muslimer.	I	en	

dikt	 bar	 hon	 på	 en	 fackla	 och	 en	 hink	 med	 vatten	 för	 att	 bränna	 ner	 paradisets	

trädgårdar	och	släcka	helvetets	eldar,	eftersom	hon	ville	att	människor	skulle	tillbe	Gud	

för	Guds	egen	skull.67	Att	läsa	sådana	dikter	gav	individerna	både	hopp	och	mer	kärlek	

till	 Gud.	 Religionens	 synlighet	 framställs	 återigen	 som	 tröstbärande.	 Även	 dikter	 där	

muslimerna	fick	höra	om	Guds	vrede	och	om	hur	världen	en	dag	skulle	skaka	och	kasta	

upp	 de	 döda,	 hur	 änglarna	 skulle	 släpa	 människor	 efter	 sig	 med	 krokar	 av	 järn	 på	

domedagen	gav	en	tröst.68	Tolkningarna	av	materialet	visar	att	Anyuru	som	postsekulär	

författare	framställer	religionens	roll	som	konstruktiv	 i	den	mening	att	 individerna	får	

hopp	av	att	personer	som	behandlat	dem	illa	i	detta	liv	kommer	till	slut	att	straffas.	De	

kommer	 inte	 undan.	 Den	 roll	 av	 religionen	 som	 beskrivs	 är	 att	 den	 har	 positiva	

funktioner	främst	för	den	enskilda	individen.	Men	den	har	även	positiva	funktioner	för	

den	gemenskap	som	Anyuru	skildrar	i	Kaningården.		
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I	mardrömssamhället	som	beskrivs	i	romanen	får	religionen	ta	en	mycket	begränsad	del	

i	det	offentliga	rummet	och	samtalet,	på	grund	av	de	makter	som	finns	i	samhället.	Det	

är	 inte	 det	 postsekulära	 tillstånd	 som	 Sigurdsson	 förutspår	 och	 argumenterar	 för.	

Utifrån	 sättet	 som	Anyuru	 skildrar	 samhället	 på	 går	 det	 att	 uttolka	 att	 han	möjligtvis	

också	skiljer	sig	från	den	exklusiva	bilden	som	beskrivs	i	mardrömssamhället.	Hans	egen	

hållning	 tolkar	 jag	 som	 inklusivistisk.	 I	 det	mardrömssamhälle	 som	 han	 beskriver	 får	

religionen	anpassa	sig,	den	är	begränsad	och	får	 inte	 framkomma	fullständigt	vilket	är	

ett	 exklusivt	 förhållningssätt	 men	 denna	 riktning	 har	 inte	 vunnit	 då	 religionens	

synlighet	 och	 betydelse	 fortfarande	 är	 mycket	 viktig	 i	 romanen.	 Förhållandet	 mellan	

religion	 och	 samhälle	 i	 det	 framtida	 samhället	 är	 därmed	 åtstramat.	 I	 postsekulär	

belysning	 är	 religionen	 begränsad,	 samhället	 försöker	 privatisera	 den	 men	 dess	

betydelse	och	funktion	är	inte	förlorad	i	moderniteten.		

	

Mardrömssamhället	 som	 Anyuru	 beskriver	 är	 ett	 fientligt	 och	 fascistiskt	 som	 strävar	

efter	religionsbefrielse.	Detta	uttolkas	som	något	Anyuru	inte	visar	samtycke	till	då	han	

skildrar	 religionens	 uttryck	 som	 begränsande.	 I	 Kaningården	 serveras	 muslimer	

dagligen	griskött	 i	 form	av	korv	och	skinka.	 I	 en	 scen	beskriver	huvudgestalten,	Nour,	

hur	äcklad	hon	blir	när	hon	ser	blodiga	strimmor	kvar	på	fläskbiten,	hur	hennes	pappa	

försöker	pilla	bort	det	utan	att	lyckas	och	hur	gurkans	vatten	gjort	korven	ljusare	och	att	

det	 påminde	 om	 skinnet	 under	 plåstret.	 ”Vi	 åt	 ingenting	 som	 ens	 var	 i	 närheten	 av	

griskött.”69	Anyurus	skildring	visar	en	behandling	av	muslimer	som	inte	är	humanistisk.	

Kväljningar	 och	 muslimer	 som	 slänger	 ner	 köttbitarna	 på	 golvet	 i	 protest	 så	 att	 det	

fastnar	i	skorna	blir	det	som	följer.	Huvudgestalten	beskriver	i	en	scen	hur	hon	märker	

att	 hennes	 skor	 klafsar	 när	 hon	 reser	 sig	 upp,	 hon	 försöker	peta	 bort	 en	bit	 kött	 från	

skosulan.	”Kom	att	tänka	på	mannen	som	blivit	svald	av	en	jättefisk	i	Koranen.	Och	sen	

satt	 fast	 där.	 Jag	 tänkte	 att	 vi	 var	 i	magen	 på	 Sverige.”70	Samhället	 och	makterna	 där	

försöker	att	privatisera	religionen	och	få	bort	den	från	den	offentliga	sfären	och	genom	

att	 lyfta	dessa	viktiga	frågor	om	matregler	och	religionens	uttryck	i	det	offentliga,	som	

uppstår	 i	 ett	 samhälle	 där	 flera	 religiösa	 riktningar	 finns	 representerade	 uttolkas	 i	

postsekulär	belysning	att	liksom	Sigurdsson	så	visar	även	Anyuru	att	ett	exklusivistiskt	

förhållningssätt	inte	är	att	föredra.		
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En	 separation	 mellan	 religion	 och	 politik	 döljer	 ett	 visst	 maktutövande.	 Detta	 visar	

Anyuru	 exempel	 på	 via	 sina	 skildringar	 av	 mardrömssamhället	 där	 människor	

behandlas	olika	på	grund	av	religiös	tillhörighet.	I	en	scen	omkommer	huvudgestaltens	

mamma	och	det	första	väktarbolaget	som	är	på	plats	gör	är	att	kolla	hennes	pass.	Hon	

får	 ingen	 vård	 och	 hennes	 död	 bedöms	 som	 självmord,	 när	 hon	 i	 själva	 verket	 blev	

kastad	 in	 i	 en	 bil.	71	Maktutövandet	 visas	 ytterligare	 genom	 att	 man	 bränner	 hennes	

kropp	 trots	 att	 hon	 är	 muslim.	 72 	Ytterligare	 exempel	 i	 romanen	 för	 att	 stärka	

argumentet	om	att	låta	religionen	fritt	vara	en	del	av	samhället	är	när	en	scen	i	romanen	

beskrivs	 där	 huvudgestalten	 blir	 förföljd	 av	 riddarhjärtan,	 en	 grupp	 människor	 i	

samhället	 som	 skulle	 försvara	 de	 svenska	 värderingarna	 och	 sätta	 sverigefiender,	 de	

som	vägrade	 acceptera	dessa,	 i	Kaningården.	Männen	 ställde	 sig	 i	 en	 ring	 runt	henne,	

och	sa	att	muslimer	inte	är	önskvärda	här	med	sin	pedofilreligion:	

	
Jag	minns	att	han	hade	kepsen	långt	nere	och	det	satt	en	kantig	metallpin	där	på	den,	någon	

som	 såg	 ut	 som	 en	 blandning	 av	 en	 snöflinga	 och	 ett	 hakkors:	 riddarhjärtats	 märke.	 Vi	

genomför	 ett	 medborgarförhör.	 Vi	 har	 rätt	 enligt	 februarilagarna	 att	 förhöra	 misstänkta	

sverigefiender.	Snön	 föll	sakta	som	det	vita	 luddet	som	finns	 inuti	kuddar.	 Jag	 tänkte	att	vi	

stod	i	en	glascylinder	av	tomhet.73		

	

Anyuru	beskriver	i	denna	scen	en	hotfull	stämning	i	samhället	i	förhållande	till	religion	

på	grund	av	ens	tro	och	det	handlar	om	maktutövning.		

	
Jag	hade	blodsmak	i	munnen	och	grävde	in	naglarna	i	mina	frusna	handflator.	Sen	hörde	jag	

männens	 hånfulla	 skratt	 igen	 och	 fattade	 att	 det	 inte	 bara	 var	 ett	 skämt,	 att	 han	 bara	

skrämdes	för	att	visa	vem	som	har	makten.74	

	

Det	samhälle	som	beskrivs	 i	romanen	är	ett	 framtida	Sverige	där	människor	påtvingas	

de	 värderingar	 som	 staten	 bestämt	 ska	 gälla.	 Anyuru	 berättar	 i	 romanen	 om	 olika	

väktarfirmor	som	kontrollerade	medborgarna	och	det	är	en	tid	där	muslimer	och	judar	

är	 tvungna	 att	 bära	 elektroniska	 pass	 för	 att	 väktarbolaget	 ska	 kunna	 säkerställa	 att	

medborgarkontraktet	 är	 underskrivet.	 Enligt	 februarilagarna	 varifrån	 även	
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medborgarkontraktet	 utgick	 ifrån	 fick	 alla	 medborgare	 utföra	 kontroller	 på	 varandra	

och	 det	 fanns	 till	 och	med	 ett	mobilsspel,	 lite	 som	 vi	 har	 Pokémon-go	 idag.	 Fast	man	

skulle	rapportera	sverigefiender	och	”fånga”	in	dessa.75	I	romanen	skildras	ett	samhälle	

som	är	emot	muslimer.	Riddarhjärtan	är	namnet	på	en	styrka	män	som	försvarade	de	

svenska	 värderingarna	 och	 för	 en	 svensk	 var	 det	 ärofyllt	 om	 en	 familjemedlem	 var	

riddarhjärta.	Namnet	är	religiöst	och	hämtat	från	krigarna	som	hade	erövrat	Jerusalem	

från	 muslimerna,	 detta	 namn	 används	 för	 att	 visa	 muslimerna	 vem	 det	 är	 som	 har	

makten	i	samhället.76	Religion	är	verkligen	synligt	i	samhället	och	enligt	mina	tolkningar	

beskriver	 Anyuru	 relationen	 mellan	 samhälle	 och	 religion	 på	 ett	 sätt	 där	 det	 också	

framkommer	hur	han	 egentligen	önskar	 att	 samhället	 såg	ut.	 Inte	 nog	med	orättvisan	

som	finns	så	lyfter	han	också	fram	skräcken	i	samhället	som	framkommer	när	religiösa	

uttryck	förbjuds	och	straffas.		

	

Till	de	svenska	värderingarna	hör	inte	exempelvis	ett	förbud	att	äta	griskött.	Detta	visas	

av	samhället	tydligt	inte	minst	i	en	scen	där	huvudgestaltens	familj	vaknat	mitt	i	natten	

av	att	någon	slängt	in	ett	grishuvud.	”De	tänker	skjuta	in	i	lägenheten.	Döda	oss	för	att	vi	

är	muslimer.”77	

	

I	 hans	 mardrömssamhälle	 finns	 tankeströmmar	 som	 vill	 förbjuda	 religionen	 i	 den	

offentliga	sfären	på	grund	av	terrordådet	som	har	skett.	I	romanen	tas	all	avstånd	ifrån	

radikaliserad	 islam	 och	 jihad.	 Skildringarna	 visar	 att	 motiveringen	 bakom	

medborgarkontraktet	 och	 förbudet	 av	 religiösa	uttryck	 inte	 är	 rimligt.	 Enligt	 analysen	

framkommer	en	koppling	av	terrordådet	till	religion	som	felaktigt.		

	
Började	skratta.	Ett	skämt	 jag	hade	hört	vid	skåpen	 i	skolan	samma	dag.	Varför	misslyckas	

fredsstyrkorna	hela	tiden	med	att	besegra	terroristerna?	För	att	de	 inte	har	tillgång	till	det	

senaste	 massförstörelsevapnet:	 invandrare,	 analfabetiska	 socialfall	 som	 förökar	 sig	 som	

#råttor.78	

	

Muslimerna	känner	sig	ständigt	utpekade	på	grund	av	 terrordådet,	detta	uttolkas	som	

ett	budskap	som	Anyuru	vill	framföra.	Att	sammankoppla	terroristiska	handlingar	med	

																																																								
75	Ibid	s.80	
76	Ibid	s.82	
77	Ibid	s.112	
78	Ibid	s.66	



	 28	

religion	 är	 inte	 korrekt.	 I	 romanen	 sker	 också	 ett	 förlöjligande	 av	 islam.	 Konstnären	

skildrade	 profeten	 Muhammed	 på	 ett	 förlöjligande	 sätt,	 sättet	 man	 talar	 om	 islam	 i	

samhället	är	förlöjligade	och	terroristerna	som	utförde	dådet	kände	sig	förlöjligade	och	

behövde	 visa	 sin	makt.	Det	 här	 säger	mig	 också	 någonting	 om	Anyurus	 budskap	med	

romanen	 vilket	 vi	 kommer	 in	 på	 i	 analysens	 andra	 kategori.	 Anyuru	 skildrar	

sammanfattningsvis	 ett	 samhälle	 som	 präglas	 av	 maktmissbruk,	 fientlighet	 och	 ett	

förtryck	av	religiösa	uttryck.	Detta	uttolkas	nu	till	vad	det	är	för	samhälle	han	egentligen	

förespråkar	och	hur	han	själv	ställer	sig	till	relationen	mellan	religion	och	samhälle.	

	

4.2	Religion	och	samhälle	i	ett	postsekulärt	tillstånd	enligt	Anyuru	
I	denna	del	av	analysen	uttolkas	det	vilket	samhälle	Anyuru	som	postsekulär	författare	

istället	föreslår	och	förespråkar.	Jag	har	även	utifrån	hans	skildringar	tolkat	hur	religion	

och	 samhälle	 enligt	 honom	 ska	 förhålla	 sig	 till	 framtiden	 samt	 vilket	 budskap	 om	

religionens	roll	som	han	sänder	ut	via	romanen.		

	

Det	 samhälle	 som	 Anyuru	 enligt	 mina	 tolkningar	 istället	 föreslår	 ska	 tillåta	 religiösa	

uttryck	fritt	och	obegränsat.	På	så	sätt	förhindrar	man	förtryck	och	ett	maktutövande	av	

andra	minoriteter	så	som	muslimer	görs	 i	hans	roman.	Relationen	mellan	religion	och	

samhälle	 bör	 samspela,	 inte	 motarbeta	 varandra.	 Religiösa	 uttryck	 ska	 få	 fritt	

framkomma	i	det	offentliga	rummet	och	samtalet.	I	det	samhälle	som	istället	föreslås	ska	

även	 alla	 få	 göra	 sina	 röster	 hörda,	 oavsett	 trosåskådning.	 Enligt	 mina	 tolkningar	

förespråkar	Anyuru	för	ett	samhälle	där	makterna	lämnar	människorna	i	fred	och	där	de	

inte	 försöker	 påverka	 deras	 religiösa	 övertygelser	 genom	 att	 tvinga	 på	 dem	

värdegrundslektioner.	Medborgarna	ska	få	tro	på	vad	de	vill	och	uttrycka	sig	öppet	om	

det	 och	 därmed	 förespråkas	 ett	 postsekulärt	 samhälle	 där	 religionens	 roll	 är	 fri.	 Ett	

samhälle	som	inte	är	religionsbefriat,	som	inte	bygger	på	några	specifika	värderingar	så	

som	de	 svenska	 som	 framställs	 i	 romanen.	Muslimerna	 ska	 inte	 behöva	 klä	 av	 sig	 sin	

religion	i	det	offentliga	rummet.		

	

Min	analys	visar	att	det	postsekulära	tillståndet	för	Anyuru	som	författare	till	romanen	

är	ett	samhälle	där	religionen	fortfarande	har	en	betydande	roll	och	framkommer	med	

sin	nya	synlighet	i	samhället.	Människorna	är	inte	mer	religiösa	än	tidigare	eller	att	de	

återgått	 till	 ett	 tidigare	 religiöst	 stadium.	Det	postsekulära	 samhället	 kännetecknas	 av	
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att	 religionen	 fortfarande	 har	 sin	 betydande	 roll	 trots	 moderniteten.	 Religion	 och	

modernitet	 hör	 därmed	 samman	 i	 ett	 framtida	 samhälle,	 dessa	 går	 att	 förhålla	 sig	 till	

varandra	och	är	inte	varandras	motsatser	vilket	han	visar	i	romanen.	Människorna	har	

inte	 lämnat	 sin	 tro	 och	 de	 fördomar	 som	 finns	 om	 att	 religion	 inte	 hör	 hemma	 i	 ett	

modernt	 samhälle	 hos	 upplysta	 människor	 spräcker	 Anyuru	 i	 sina	 skildringar.	

Religionen	har	en	återaktualiserande	roll	och	synlighet	trots	religiösa	förbud.	Religionen	

spelar	än	en	avgörande	roll	i	människornas	liv.	Den	ger	betydelse	och	mening,	därför	ska	

den	inte	förbjudas	eller	begränsas	vilket	också	är	en	del	av	budskapet	som	jag	får	ut	av	

innehållet	i	roman.		

	

I	 det	mardrömssamhälle	 som	han	 skildrar	 är	muslimerna	 en	utsatt	 grupp	 i	 samhället.	

Religionen	 för	dessa	 fyller	en	 roll	 i	 form	av	att	ge	mening	och	en	 förklaring	 till	 allting	

som	sker.	Genom	romanens	gång	använder	Anyuru	frasen	”Vi	är	en	kärleksdikt	till	Gud”	

som	också	säger	mig	något	om	budskapet	om	religionen	som	det	är	han	vill	sända	ut.	I	

en	 av	 scenerna	 skildrar	 han	 hur	 huvudgestaltens	mamma	beskriver	 detta	 strax	 innan	

riddarhjärtan	ska	hämta	henne	eftersom	hon	inte	signerat	medborgarkontraktet:	

	
Vi	 är	 en	 kärleksdikt.	 Vet	 du	 det?	 och	 gjorde	 en	 handgest	 som	 tog	 in	 köket,	 gungorna,	

hållplatsen.	 Du	 och	 jag,	 sa	 hon,	 och	 till	 och	 med	 de	 som	 står	 där	 ute	 och	 tycker	 på	

dörrklockan.	Allting	är	Guds	kärleksdikt	till	Profeten.79	

	

Anyuru	 lyfter	 fram	 dels	 religionens	 konstruktiva	 roll	 för	 individerna	 dels	 islams	

egenskaper	som	religion	och	spräcker	därmed	många	fördomar	som	finns	om	religionen	

genom	 att	 skildra	 den	 som	 både	 kärleksfull	 och	 tolerant.	 Religionen	 är	 positiv	 i	 den	

formen	att	den	skänker	mening	och	tröst	till	individerna	men	bringar	också	tillhörighet	

och	 gemenskapskänsla	 för	 en	 grupp	människor	 och	 ett	 kollektiv.	 Förhållandet	mellan	

religion	 och	 samhälle	 är	 inte	 detsamma	 som	 han	 på	 ett	 negativt	 sätt	 skildrar	 i	 hans	

mardrömssamhälle	 som	 inte	 är	 det	 samhälle	 som	 han	 själv	 och	 som	 Sigurdsson	

argumenterade	 för.	 Men	 trots	 ett	 mörkt	 samhälle	 så	 visar	 Anyuru	 ändå	 religionens	

betydelsefulla	roll	i	den	mening	att	den	skänker	muslimerna	en	förklaring	till	allting	som	

händer.	Trots	en	ständig	orättvisa	och	utanförskap	så	har	man	inte	släppt	på	religionen,	

den	har	 en	 stor	 synlighet	 i	 samhället	 även	om	det	 sker	 i	 smyg.	Bönerna	beskrivs	 som	
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heliga	stunder	när	man	kommer	i	kontakt	med	Gud	och	genom	hela	berättelsen	finns	det	

ett	hopp	om	ett	paradis.	Författaren	skriver	att	det	handlar	om	att	hitta	vägen	hem	med	

hjälp	 av	 religionen.80	Anyurus	 budskap	 om	 religionens	 roll	 i	 ett	 framtida	 postsekulärt	

samhälle	 menar	 jag	 är	 att	 den	 har	 en	 helande	 kraft.	 För	 trots	 den	 orättvisa	 och	

fientlighet	muslimerna	tvingas	ta	emot	i	hans	skildring	av	det	framtida	samhället	så	ser	

de	 ett	 hopp	 i	 bönen.	 Religionen	 fyller	 en	 roll	 i	 att	 ge	 tröst	 för	människan.	 Sättet	 som	

religionen	skildras	på	i	samhället	är	att	hur	hårt	livet	än	är	så	kan	de	alltid	vända	sig	till	

Gud	och	hans	makt.	Det	blir	därmed	ett	sätt	att	ta	sig	igenom	en	jobbig	tid.	

	

Via	skildringarna	sänds	också	ett	budskap	ut	om	att	låta	religiösa	uttryck	visa	sig	fritt	i	

samhället	 och	 att	 inte	 med	 tvång	 privatisera	 religion.	 Enligt	 mina	 tolkningar	

argumenterar	 Anyuru	 för	 ett	 religionsfritt	 samhälle,	 inte	 det	 religionsbefriade	 som	

skildras	 i	 hans	 mardrömssamhälle	 och	 ett	 budskap	 om	 att	 erkänna	 religionens	

funktioner	sänds	ut,	eftersom	dessa	 fortfarande	är	väsentliga	och	betydelsefulla	även	 i	

moderniteten.	 Ett	 postsekulärt	 tillstånd	 där	 religionens	 betydelse	 återfinns	 och	

synlighet	 framkommer	 ska	 religiösa	uttryck	 få	 vara	 synliga	 fritt	 och	 obegränsat,	 detta	

ser	författaren	som	en	genuin	möjlighet	med	religion	i	ett	framtida	samhälle.	

	

I	frågan	om	hur	religion	och	samhälle	ska	förhålla	sig	till	varandra	väcker	Anyuru	många	

svåra	 frågor	 som	 uppstår	 i	 ett	 samhälle	 där	 flera	 religiösa	 riktningar	 finns	

representerade	 så	 som	matregler	 och	 religionens	 uttryck	 offentligt.	 Hans	 ståndpunkt	

enligt	analysen	är	att	religionen	ska	få	ta	plats	i	det	offentliga	rummet,	och	vara	en	del	av	

samhället.	 Anyuru	 har	 enligt	 studiens	 tolkningar,	 när	 det	 kommer	 till	 religionen	med	

fokus	på	islam	i	en	postsekulär	belysning,	en	öppen	syn	på	det	offentliga	samtalet.	Alla	

ska	få	delta.	Beslut	i	etiska	dilemman	behöver	inte	beslutas	av	offentligt	förnuft,	religiösa	

övertygelser	har	sin	plats	i	det	offentliga	samtalet.	Att	hänvisa	till	Gud	och	heliga	skrifter	

är	ingenting	märkligt	i	det	offentliga	samtalet,	så	länge	ingen	drabbas	på	ett	negativt	sätt	

så	som	tolkningar	av	jihad	har	gjort	vilket	han	tydligt	i	romanen	tar	helt	avstånd	ifrån.	

Religiösa	ståndpunkter	 få	ha	sin	plats	 i	 samhället,	de	ska	 inte	hållas	separata	även	om	

det	 här	 innebär	 att	motsättningar	 kan	uppstå.	 I	 ett	 offentligt	 samtal	 ska	 samtalet	 inte	

vara	en	monolog.	Mångfalden	är	här	för	att	stanna	och	därför	ska	alla	få	chansen	till	att	

uttrycka	sig.	En	privatisering	av	religion	är	inte	möjlig	och	vi	ska	inte	begränsa	religiösa	
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uttryck	i	samhället	med	motivering	av	ett	terrordåd	vilket	man	gör	i	romanen.	Analysen	

visar	 också	 att	 religionen	 inte	 går	 att	 privatisera	 och	 lämna	 hemma	 utanför	 det	

offentliga.	Väljer	man	som	muslim	att	avstå	från	griskött	gör	man	det	alltid	oavsett	var	

man	 befinner	 sig.	 Anyuru	 skulle	 jag	 säga,	 argumenterar	 för	 religionsfrihet	 i	 samhället	

och	 som	 postsekulär	 författare	 argumenterar	 han	 för	 att	 förhållandet	mellan	 religion	

och	samhälle	ska	samspela.		

	

Min	analys	visar	också	att	han	med	sin	roman	sänder	ut	ett	annat	viktigt	budskap	också.	

Begränsa	 inte	och	hata	 inte.	Han	 förespråkar,	enligt	mina	 tolkningar,	 för	ett	öppet	och	

inkluderande	framtida	samhälle	där	alla	oavsett	trosinriktning	är	välkomna.	”Jag	vet	att	

du	inte	vill	 tro	att	det	här	kan	hända	i	 landet	där	du	lever	med	ditt	barn.	Det	ville	 inte	

mina	föräldrar	heller.	Men	Kaningården	låg	i	Sverige.”81	Särskilt	denna	mening	uttrycker	

detta,	att	Kaningården	faktiskt	var	en	vanlig	förort	i	Sverige	innan	det	omvandlades	till	

ett	 förintelseläger	 för	 muslimer.	 Låt	 inte	 fientligheten	 vinna	 och	 låt	 inte	 terrorismen	

vinna.	Romanen	är	skönlitterär	och	det	är	svårt	att	veta	vad	avsändaren	vill	sända	ut	till	

mottagaren	 men	 enligt	 min	 tolkning	 så	 är	 hans	 budskap	 att	 inte	 begränsa	 religiösa	

uttryck	utifrån	ett	terrordåd,	vi	ska	ha	ett	öppet	sinne	om	religionens	betydelsefulla	roll	

och	de	viktiga	funktioner	religionen	fortfarande	fyller	i	framtida	samhället.	

	

I	 en	 postsekulär	 belysning	 går	 det	 att	 uttolka	 att	Anyuru	 inte	 vill	 se	 en	 separation	på	

religion	och	politik	 i	 det	 framtida	 samhället	 även	om	Anyurus	mardrömssamhälle	 gör	

det.	Istället	förespråkas	ett	samhälle	där	religionen	har	sin	självklara	plats	och	betydelse	

samt	där	människor	 är	 lika	mycket	 värda	oavsett	 tro-	 och	 livsåskådning.	Ett	 samhälle	

där	muslimer	inte	exkluderas	på	grund	av	sin	tro	och	ett	samhälle	där	de	inte	behandlas	

sämre	 på	 grund	 av	 sin	 religion.	 Detta	 framkommer	 särskilt	 tydligt	 i	 en	 scen	 när	

huvudgestalten	 hittar	 sin	mamma	 död.	 Egentligen	 blev	 hon	 knuffad	 in	 i	 en	 bil	 av	 ett	

riddarhjärta	men	 istället	 får	 vården	 det	med	meningen	 att	 framstå	 som	 en	 olycka.	 På	

plats	hjälper	de	inte	henne	eftersom	de	kollade	av	hennes	pass	och	hon	visade	sig	vara	

muslim.	Huvudgestalten	 i	romanen	klättrar	då	upp	på	motorhuven	och	ber	till	Gud	att	

göra	samhället	annorlunda.82	Utifrån	bland	annat	denna	scen	kunde	jag	som	mottagare	

tolka	budskapet.	Anyuru	beskriver	också	hotfulla	 stämningar	 i	 samhället	 i	 förhållande	
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till	religion	på	grund	av	ens	tro	och	det	handlar	om	maktutövning.	Anyuru	väcker	starka	

känslor	 genom	 romanens	 gång,	 och	 detta	 skulle	 jag	 säga	 är	 för	 att	 poängtera	 sitt	

budskap	ytterligare.	Vi	ska	inte	ha	ett	fientligt,	religionsbefriat	samhälle,	och	heller	inte	

ett	samhälle	som	vill	förvisa	religionen	som	en	privat	angelägenhet.	Genom	att	förbjuda	

halalkött	 och	 pilgrimsfärder	 bekämpar	 samhället	 inte	 förtryck.	 Tvärtom	 så	 är	 det	 då	

förtryck	uppstår.	I	analysen	framkommer	det	att	Anyuru	som	postsekulär	författare	gör	

sådana	beskrivningar	som	uttolkas	till	att	alla	få	göra	sina	röster	hörda	i	det	offentliga	

rummet.	Det	samhälle	som	Anyuru	målar	upp	 i	 romanen	är	 inte	det	postsekulära	som	

Sigurdson	förutspår	och	argumenterar	för.	Men	det	går	att	uttolka	att	Anyuru	önskar	ett	

sådant	 samhälle	 där	 religion	 och	 politik	 inte	 separeras	 och	 därmed	 ett	 samhälle	 där	

religionen	 inte	 hålls	 utanför	 det	 offentliga.	 Liksom	 Sigurdsson	 talade	 om	 så	 kan	

privatisering	 av	 religion	 ge	 ett	 intryck	 av	 att	 befria	 individer	 från	 de	 traditionellt	

religiösa	 gemenskapernas	 tvångströja	 men	 Anyuru	 har	 visat	 att	 detta	 endast	 är	 en	

illusion.	Människan	är	inte	oberoende	från	den	gemenskap	hon	ingår	i.	Hon	kommer	att	

exempelvis	 fortsätta	 att	 be	 och	 läsa	 Koranen	 samt	 utöva	 sin	 religion	 så	 de	 religiösa	

uttrycken	och	upplevelserna	blir	fångade	liksom	Sigurdson	menade.	Som	i	exemplet	som	

tidigare	getts	i	undersökningen	där	individerna	gemensamt	genomför	avslutningsbönen	

efter	 ramadan	 i	 Kaningården.	 Utifrån	 detta	 uttolkas	 det	 att	 samhället	 liksom	 i	

Sigurdssons	argumentation	inte	ska	begränsa	religionens	uttryck	i	offentligheten.		

	

Sammanfattningsvis	så	är	budskapet	om	religionens	roll	i	postsekulära	belysningen	att	

dess	 roll	 återaktualiserats	 samt	 att	 religionen	 blivit	 synlig,	 inte	 minst	 i	 det	 offentliga	

rummet.	 Religionens	 roll	 försvinner	 inte	 i	 samband	 med	 moderniteten	 och	 Anyruru	

förmedlar	ett	budskap	om	att	religionens	betydelse	ska	erkännas.	Det	är	ingenting	som	

skall	försöka	tryckas	undan	av	samhället	eller	staten.	Utifrån	romanen	uttolkas	det	som	

att	 Anyuru	 visar	 religionen	 som	 en	 samhällsresurs	 för	 individerna.	 Som	 postsekulär	

författare	menar	Anyuru	enligt	analysen	av	materialet	att	religionen	fritt	och	obegränsat	

ska	få	komma	till	uttryck	både	i	samhället	och	det	offentliga	rummet.		

		

	

	

	

	



	 33	

4.3	Romanen	i	undervisningssammanhang		
I	detta	avsnitt	visas	det	på	vilket	sätt	roman	kan	användas	i	undervisningssammanhang.	

Det	finns	också	en	bifogad	bilaga,	en	lektionsplanering	för	religionskunskap	i	gymnasiet.	

	

Huvudpersonen	 tror	 sig	 vara	 från	 framtiden,	 och	 i	 framtiden	 går	 hon	 i	 tvåan	 på	

gymnasiet	och	 lever	ett	 tonårsliv	präglat	av	relationer,	 tankar	om	samhället	och	 livet	 i	

stort.	Detta	kan	många	känna	 igen	 sig	 i.	Dessutom	är	det	bra	 för	eleverna	att	 få	 se	en	

annan	bild	av	islam	än	den	som	vanligtvis	förekommer	i	samhällsdebatten	men	också	att	

förhålla	sig	kritiska	till	den	samt	diskutera	religionens	roll	i	samhället.	Romanen	ger	ett	

tillfälle	till	att	reflektera	över	viktiga	frågor	så	som	hur	vi	vill	att	vårt	framtida	samhälle	

ska	se	ut.	Exempelvis	skriver	hon:	

	

”Jag	skriver	till	dig	som	jag	ännu	kan	rädda.	Jag	skriver	till	dig	som	inte	tror	att	detta	kan	

hända	i	Sverige.	Du	kommer	att	tro	att	jag	ljuger	eftersom	du	fortfarande	tror	att	du	är	

svensk.”83	

	

Samt,		

	

”Jag	vet	att	du	inte	vill	tro	att	det	här	kan	hända	i	landet	där	du	lever	med	ditt	barn.	Det	

ville	inte	mina	föräldrar	heller.	Men	Kaningården	låg	i	Sverige.84	

	

Kaningården	 var	 en	 vanlig	 förort	 där	 det	 förekom	 bilbränder,	 mord	 och	 diverse	

kriminella	 händelser.	 Det	 hon	 skrev	 skrämde	 upp	 författaren	 som	 berättar	 hennes	

historia	men	han	känner	ändå	ett	hopp	för	framtiden.	Han	skriver	att	det	än	så	länge	inte	

införts	 några	 februarilagar,	 inget	 medborgarkontrakt	 och	 inget	 läger	 som	 förintade	

muslimer	såsom	Kaningården.	Det	 finns	 fortfarande	hopp.	Men	man	måste	berätta	 sin	

historia	 för	 svenskarna	 och	man	måste	 förenas.	 Få	 bort	 det	 fientliga.	 Inse	 religionens	

innebörd	och	funktion.	

	

Eleverna	 får	 också	möjligheten	 till	 att	 granska	 källor	 och	 reflektera	 över	 författarens	

budskap	 samt	 på	 vilket	 sätt	 vissa	 händelser	 som	 utspelade	 sig	 används	 senare	 i	
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samhället.	 Ett	 exempel	 är	 terrorattacken	 mot	 seriebutiken	 som	 kom	 att	 bli	 en	 film.	

Denna	 kom	 att	 användas	 i	 media	 ibland	 i	 diskussioner	 om	 islam,	 nya	 lagar	 som	

reglerade	 flyktingmottagningen	 infördes	 och	 arbetet	 mot	 radikal	 islamism	 infördes.	

Stora	delar	av	filmen	hade	man	gjort	om,	delar	som	inte	överensstämde	med	fakta.	Att	

eleverna	får	en	inblick	i	detta	kan	vara	nyttigt.		
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5.	Resultat	och	diskussion	
Nedan	kommer	Anyurus	budskap	om	religion	och	samhälle	i	postsekulär	belysning	föras	

i	diskussion	med	Sigurdsson	och	Habermas.	Resultatet	kommer	därmed	att	kopplas	till	

den	tidigare	forskningen	och	teoribildningen.	Slutligen	kopplas	resultatet	till	hypotesen.	

	

5.1	Resultat	kopplat	till	tidigare	forskning	
Ulf	 Zackariasson	 presenterade	 i	 sin	 forskning	 två	 olika	 hållningar	 om	 religionens	

inflytande	 över	 det	 offentliga	 rummet	 och	 samtalet,	 inklusivism	 och	 exklusivism.	 Det	

mardrömssamhälle	 som	Anyuru	 skildrar	 i	 romanen	har	utifrån	 terrordådet	utvecklats	

till	 ett	mer	 intolerant	 och	 exklusivistiskt	 samhälle.	 Religiösa	 uttrycken	 är	 begränsade	

och	 lika	 så	 de	 som	 tillåts	 att	 delta	 i	 det	 offentliga	 samtalet.	 Enligt	 en	 exklusivistisk	

hållning	 ska	 religiös	 tillhörighet	 hållas	 separat	 från	 politiska	 åsikter	 men	 detta	 har	

Anyuru	 i	 sina	 skildringar	 visat	 som	 omöjligt.	 	 Det	 budskap	 som	 han	 sänder	 ut	 via	

romanen	 enligt	 analysens	 uttolkningar	 motsätter	 sig	 det	 budskap	 Habermas	med	 sin	

forskning	ger.	Enligt	Habermas	är	religionen	 inte	på	väg	att	återvända	och	religionens	

funktionella	betydelser	 för	 samhället	 ska	heller	 inte	erkännas	men	Anyuru	 sänder	oss	

ett	 budskap	 via	 romanen	 att	 erkänna	 religionens	 betydelse	 för	 även	 den	 moderna	

människan	 och	 samhället,	 att	 motarbeta	 förtryck	 av	 minoriteter	 och	 att	 tillåta	 alla	

människor	in	i	det	offentliga	rummet	utan	att	begränsa	vilken	form	deras	åsikter	får	ta.	

Habermas	förespråkar	för	att	religiösa	och	sekulära	perspektiv	ska	förhålla	sig	reflexivt	

till	 varandra	 men	 då	 måste	 också	 den	 religiösa	 medborgaren	 acceptera	 en	 form	 av	

skillnad	mellan	 religiösa	 och	 världsliga	 frågor	 vilket	 blir	 svårt	 då	Anyuru	 genom	 flera	

exempel	i	romanen	visar	att	religion	inte	går	att	separera	från	politik.	Analysens	resultat	

visar	också	att	Habermas	tanke	om	att	religiösa	övertygelser	måste	kunna	översättas	till	

rationella	 argument	 för	 att	 få	 sin	plats	 i	 det	 offentliga	 rummet	och	 samtalet	 inte	 går	 i	

hand	med	det	samhälle	som	Anyuru	argumenterar	för	enligt	tolkningar	av	materialet.		

Att	hänvisa	sitt	förbud	av	exempelvis	griskött	eller	sitt	påbud	om	kosherslakt	ska	kunna	

göras	utifrån	Bibeln	och	Koranen.	Likaså	ska	religiösa	medborgare	kunna	hänvisa	till	sin	

tro	på	Guds	existens	utifrån	de	handlingar	de	gör	och	åsikter	de	har.	I	denna	mening	är	

Anyuru	och	Sigurdsson	lika	eftersom	även	Sigurdsson	argumenterar	för	att	religion	och	

politik	 inte	 kan	 separeras.	 Man	 ska	 få	 ta	 ställningar	 i	 samhället	 utifrån	 sin	 religiösa	

trosinriktning.		

	



	 36	

Anyurus	 mardrömssamhälle	 är	 inte	 det	 samhälle	 som	 Sigurdsson	 förutspår	 och	

argumenterar	 för	 i	 sin	 forskning,	 via	 sina	 skildringar	 visar	 Anyuru	 däremot	 att	 det	

samhälle	han	istället	föreslår	följer	samma	riktning	som	Sigurdssons	gör.	Båda	skulle	jag	

tolka	 som	 är	 inklusivister	 och	 har	 en	 öppen	 syn	 på	 religionens	 roll	 i	 förhållande	 till	

samhället.	 Även	 när	 det	 kommer	 till	 synen	 på	 statens	 neutralitet	 tolkar	 jag	 att	

Sigurdsson	och	Anyuru	är	lika	på.	Både	Sigurdsson	och	Anyuru	visar	i	sina	beskrivningar	

som	 postsekulära	 författare	 att	 ett	 samhälle	 inte	 ska	 bygga	 på	 specifika	 värderingar	

eftersom	 detta	 döljer	 ett	 visst	 maktutövande	 och	 leder	 till	 att	 minoriteter	 förtrycks.	

Genom	att	tillåta	alla	in	i	offentliga	samtalet	blir	politiken	enligt	inklusivismen	och	även	

Anyuru	ett	medel	 för	 att	 bekämpa	dessa	 förtryck	vilket	 också	visar	 sig	 vara	 en	del	 av	

hans	budskap	med	romanen.	Alla	ska	få	yttra	sig	även	om	ens	yttringar	genomsyras	av	

religiös	tro.	En	formell	likabehandling,	som	den	pågick	till	i	romanen	och	i	Kaningården,	

gör	att	många	istället	drabbas	av	förtryck.	Anyuru	visar	hur	våra	identiteter	är	formade	

av	religiös	tro	och	därför	går	det	inte	att	lämna	sin	tro	hemma.		

	

I	den	tidigare	forskningen	så	har	vi	även	en	tredje	linje	som	Zackariasson	argumenterar	

för,	den	pragmatiska	klokheten	och	det	goda	omdömet.	Att	låta	ens	val	göras	av	det	goda	

omdömet.	Enligt	min	analys	av	Anyuru	som	postsekulär	 författare	så	 framkommer	det	

även	hos	honom	att	det	goda	omdömet	ska	användas	 för	att	hjälpa	oss	att	 fatta	bättre	

beslut	men	 också	 berika	 våra	 liv.	 I	 romanen	 skildrar	 han	 jihad	 och	 hur	 vissa	 verser	 i	

Koranen	nämner	jihad	men	som	däremot	förmildras	av	andra	delar	i	Koranen.	Här	ska	

ens	 goda	 omdöme	 avgöra.	 Anyuru	 tar	 via	 romanen	 helt	 avstånd	 från	 den	 jihad	 som	

terrorsekten	Daesh	anser	sig	utföra.	Han	visar	via	sina	skildringar	och	titeln	på	romanen	

att	det	 inte	medför	något	gott.	Det	berikar	 inte	någons	 liv,	 tvärtom	så	 lider	de	mödrar	

vars	 söner	 väljer	 att	 lämna	 detta	 liv	 för	 att	 enligt	 dem	 själva	 dö	 som	 martyrer	 i	

religionens	namn.		

Enligt	 den	 mitt-linje	 som	 Zackariasson	 förespråkar	 så	 är	 inte	 individerna	

endimensionella	och	heller	inte	bärare	av	en	statisk	religiös	identitet	som	dikterar	deras	

ställningstagande.	Till	detta	menar	 jag	att	Anyuru	ansluter	sig	till	då	även	han	skildrar	

en	mångsidig	bild	av	islam	och	muslimer.	Muslimer	som	dricker	alkohol,	muslimer	som	

svär,	 muslimer	 som	 på	 rasten	 drar	 ut	 en	 bönematta	 och	 ber,	 muslimer	 med	 slöja,	

muslimer	 utan	 slöja.	 Religionen	 har	 fortfarande	 en	 speciell	 ställning	 i	 deras	 liv	 men	

religionen	är	i	ständig	förändring	och	utveckling.	Islam	beskrivs	inte	som	dynamisk,	det	
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sker	en	utveckling	allt	eftersom	människors	livsvillkor	förändras	och	likaså	upplevelsen	

av	mening.	Zackariasson	menar	också	att	individerna	rör	sig	mellan	många	olika	sfärer,	

liksom	Anyurus	framställning	av	exempelvis	skola,	jobb,	hemmet	och	samhället	i	övrigt.	

Människorna	 försöker	 då	 förena	 de	 olika	möjligheter	 och	 krav	 som	 de	 olika	 sfärerna	

ställer.	 Som	 när	 huvudgestalten	 i	 en	 scen	 dricker	 alkohol	 för	 att	 passa	 in	 med	 sina	

kamrater.	 Den	 situation	 som	 man	 ställs	 inför	 bedömer	 ens	 handlingar.	 Zackariasson	

skriver	att	detta	ibland	går	då	att	lösa	genom	kompromisser	vilket	Anyuru	exemplifierar	

i	den	scenen	där	muslimerna	tvingats	anpassa	Koranen	och	ta	bort	väsentliga	delar	som	

strider	 mot	 svenska	 värderingarna.	 Detta	 visar	 även	 Zackariasson	 som	 det	 hot	 mitt-

linjen	medför,	att	medborgare	 ibland	 tvingas	mot	sin	vilja	eller	medvetet	 isoleras	 från	

det	offentliga	samtalet.	Sigurdsson	ansluter	med	att	en	privatisering	eller	anpassning	av	

religion	 gör	 att	 individernas	 religiösa	 uttryck	 istället	 blir	 fångade	 och	 i	 denna	

ståndpunkt	framkommer	det	via	analysens	tolkningar	att	Zackariasson,	Sigurdsson	och	

Anyuru	är	överens.		

	

Sammanfattningsvis	så	hör	Anyuru	till	största	delen	till	den	inklusivistiska	hållningen.		

	

5.2	Resultat	kopplat	till	hypotes	
Utifrån	undersökningen	och	dess	resultat	kan	jag	konstatera	att	min	hypotes	för	studien	

stämmer.	Anyuru	framställer	islam	som	en	konstruktiv	resurs	i	morgondagens	samhälle.	

Religionens	betydelse	och	konstruktiva	roll	aktualiseras	i	romanen.		

	

I	 sina	 skildringar	 så	 visar	 han	 islam	 som	 en	 konstruktiv	 resurs	 främst	 för	 individen	 i	

form	 av	 att	 skänka	 tröst,	 hopp	 och	 mening.	 Som	 inklusivist	 passar	 han	 även	 in	 i	

Zackariassons	beskrivning	då	han	via	analysens	tolkningar	ser	samhället	som	i	behov	av	

religion.		Detta	visar	han	via	dess	kärleksfulla	betydelse	men	också	moraliska	betydelse	i	

form	av	hur	människor	ska	vara	mot	varandra.		

	

Anyurus	skildringar	av	islam	och	religionen	är	sammanfattningsvis	mycket	intressanta.	

Vissa	 hade	 nog	 sagt	 att	 han	 spräcker	 fördomar.	 Andra	 att	 han	 förskönar	 religionen.	

Frågan	 ligger	 inte	 inom	 undersökningens	 ram	men	 visst	 hade	 det	 varit	 intressant	 att	

ställa	den	till	en	grupp	gymnasielever?	
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Bilaga	1.		

Planering	för	Religionskunskap	1,	50	poäng:	Islam	och	livsfrågor	
	

Planeringen	 är	 avsedd	 att	 fungera	 för	 ett	 arbetsområde	 som	 består	 av	 ca	 8	

lektionstillfällen	 för	 religionskapens	 A-kurs	 i	 gymnasiet,	 och	 är	 utformad	 efter	

Skolverkets	mall	för	pedagogiska	planeringar.	Detta	arbetsområde	genomförs	i	slutet	av	

kursen	 då	 man	 gått	 igenom	 många	 av	 de	 områden	 som	 kommer	 tillbaka	 i	 denna	

arbetsform	 som	 sedan	 knyter	 ihop	 säcken.	 Romanen	 ”De	 kommer	 att	 drunkna	 i	 sina	

mödrars	 tårar”	 kommer	 att	 läsas	 och	 eleverna	 får	 bland	 annat	 att	 möjlighet	 till	 att	

reflektera	 kring	 religionens	 roll	 i	 ett	 framtida	 samhälle,	 livsfrågor	 och	 skildringen	 av	

islam.		

	

Syfte	

Undervisningen	 syftar	 till	 att	 eleven	 breddar,	 fördjupar	 och	 utvecklar	 kunskaper	 om	

islam,	etiska	 förhållningssätt	och	olika	 tolkningar	när	det	gäller	dessa.	Undervisningen	

ska	bidra	till	att	eleven	ges	möjlighet	till	att	utveckla	en	beredskap	att	förstå	och	leva	i	

ett	 samhälle	 präglat	 av	 mångfald	 samt	 att	 utveckla	 kunskaper	 om	 hur	 människors	

moraliska	 förhållningssätt	 kan	motiveras	 utifrån	 religioner.	 Undervisningen	 ska	 också	

ge	eleverna	en	möjlighet	 till	 att	 reflektera	över	och	analysera	människors	värderingar	

och	trosföreställningar	och	genom	det	utveckla	respekt	och	förståelse	 för	olika	sätt	att	

leva.	I	undervisningen	ska	eleverna	ges	möjlighet	att	analysera	texten	och	begrepp	som	

förekommer	i	den	samt	kritiskt	granska	källan,	diskutera	och	argumentera.85	

	

Konkretisering	av	mål	

Efter	avklarat	arbetsområde	förväntas	eleverna	följande:	

Mål	1:	Kunna	göra	en	redogörelse	för	och	analysera	islam	samt	dess	kännetecken	och	

uttryck	utifrån	romanen	”De	kommer	att	drunkna	i	sina	mödrars	tårar”.	

Mål	2:	Kunna	beskriva	samband	och	dra	slutsatser	om	islam	i	relation	till	individer,	

grupper	och	samhällen.	

Mål	3:	Kunna	ge	några	exempel	på	hur	identitet	kan	formas	i	relation	till	religion		

Mål	4:	Utveckla	en	begreppslig	förmåga	och	därmed	kunna	förstå	innebörden		

																																																								
85	Läroplan,	examensmål	och	gymnasiegemensamma	ämnen	för	gymnasieskola	2011,	Skolverket,	
Stockholm,	2011	s.137	
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Innehåll	

Av	det	centrala	innehållet	från	Lgy11	för	Religionskunskap	1	kommer	följande	att	

behandlas	i	arbetsområdet:	

	

• Hur	islam	tar	sig	i	uttryck	för	individer	och	grupper	

• Individers	 och	 gruppers	 identiteter	 och	 hur	 de	 formas	 i	 förhållande	 till	

religion	 och	 livsåskådning	 utifrån	 exempelvis	 Koranen,	 traditioner,	

historiska	och	nutida	händelser.		

• Etiska	och	moraliska	föreställningar	om	vad	ett	gott	liv	och	ett	gott	samhälle	

kan	vara.		

	

Arbetssätt	och	metoder	som	kommer	att	utgöra	grunden	för	området	

För	 att	 introducera	 arbetsområdet	 vill	 man	 fånga	 elevernas	 intresse	 och	

uppmärksamhet.	En	liten	aptitretare,	som	gör	dem	nyfikna	på	arbetsområdet.	Detta	sker	

på	 första	 lektionstillfället	 genom	att	man	 läser	upp	baksidatexten	 av	 romanen,	 kör	 en	

diskussion	 om	 hur	 samhällsdebatten	 om	 islam	 kommer	 i	 uttryck	 samt	 färskar	 upp	

minnet	 om	 religionens	 kännetecken.	Kommande	 lektioner	 kommer	 eleverna	 att	 själva	

bearbeta	materialet,	granska	och	tolka	med	hjälp	av	en	begreppsordlista	samt	frågor	till	

texten.	Roman	är	uppdelad	 i	 sju	kapitel	som	består	av	ca	40	sidor	vardera.	Efter	varje	

kapitel	samlas	frågorna	in	via	lärarplattformen	som	finns	på	skolan	och	sedan	kör	man	

en	 diskussion,	 först	 i	 mindre	 grupper	 och	 avslutar	 i	 helklass.	 På	 så	 sätt	 för	 eleverna	

utbyta	 idéer	 och	 artikulera	 sina	 tankar.	 Genomförandet	 av	 undervisningen	 ska	 vara	

anpassad	 till	 varje	 elevs	 förutsättningar	och	 ge	möjlighet	 till	 utveckling	 i	 riktning	mot	

ämnets	syfte	och	de	övergripande	målen	som	finns	i	läroplanen.	När	romanen	är	utläst	

får	eleverna	ut	ett	antal	 frågor	att	besvara	 i	 form	av	en	skriftlig	 inlämningsuppgift	där	

eleverna	 får	 möjlighet	 att	 föra	 djupare	 resonemang	 och	 dra	 nyanserade	 slutsatser.	

Frågorna	 behandlar	 religionens	 roll	 och	 uttryck	 i	 romanen,	 svenska	 samhället	 och	

islams	kännetecken.		

	

Bedömning	

Bedömningen	 bör	 ske	 både	 formativt	 och	 summativt.	 Formativ	 bedömning	 bör	 ges	

löpande	under	arbetsområdet	för	att	eleverna	ska	ges	möjlighet	till	att	uppnå	alla	mål.	

Detta	 sker	 genom	 diskussion	 och	 frågor	 som	 samlas	 in.	 Den	 skriftliga	 uppgiften	 får	
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eleverna	tillbaka	med	informationsrik	återkoppling.	En	bedömningsmatris	används	 för	

att	dokumentera	mål	som	uppfyllts.	Avslutningsvis	får	eleverna	ett	slutgiltigt	betyg,	som	

underlag	för	detta	används	bedömningsmatrisen	nedan.		

	

	 Betyg	E	 Betyg	C	 Betyg	A	

Mål	1	 Eleven	kan	
översiktligt	
redogöra	för	
och	analysera	
islam	utifrån	
romanen	samt	
översiktligt	
redogöra	för	
dess	
kännetecken	
och	uttryck	

Eleven	kan	
utförligt	
redogöra	för	
och	analysera	
islam	utifrån	
romanen	samt	
utförligt	
redogöra	för	
dess	
kännetecken	
och	uttryck	

Eleven	kan	
utförligt	och	
nyanserat	
redogöra	för	
och	analysera	
islam	utifrån	
romanen	samt	
utförligt	och	
nyanserat	
redogöra	för	
dess	
kännetecken	
och	uttryck	

Mål	2	 Eleven	kan	
översiktligt	
beskriva	
samband	och	
dra	enkla	
slutsatser	om	
islam	i	
relation	till	
individer,	
grupper	och	
samhällen	

Eleven	kan	
utförligt	
beskriva	
samband	och	
dra	
välgrundade	
slutsatser	om	
islam	i	
relation	till	
individer,	
grupper	och	
samhällen	

Eleven	kan	
beskriva	
komplexa	
samband	och	
dra	
välgrundade	
och	
nyanserade	
slutsatser	om	
islam	i	
relation	till	
individer,	
grupper	och	
samhällen	

Mål	3	 Eleven	kan	ge	
några	
exempel	på	
hur	identitet	
kan	formas	i	
relation	till	
religion	

Eleven	kan	ge	
några	
exempel	på	
hur	identitet	
kan	formas	i	
relation	till	
religion	

Eleven	kan	ge	
flera	exempel	
på	hur	
identitet	kan	
formas	i	
relation	till	
religion	

Mål	4	
	

Eleven	kan	
översiktligt	
redogöra	för	
betydelsen	av	några	
begrepp	samt	
förstår	innebörden	

Eleven	kan	utförligt	
redogöra	för	
betydelsen	av	några	
begrepp	samt	
förstår	innebörden	
av	dessa	

Eleven	kan	
nyanserat	
redogöra	för	
betydelsen	av	
några	begrepp	
samt	förstår	
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av	dessa	
	

	 innebörden	av	
dessa	

	

Dokumentering	

Varje	 elevs	 kunskapsutveckling	 kommer	 att	 dokumenteras	 med	 bedömningsmatrisen	

ovan.	Med	hjälp	av	denna	markeras	nivån	eleven	ligger	på.		

	

Konkreta	exempel	på	frågor	till	kapitlen	i	romanen:	

1. Kapitel	1:	Det	sker	en	terroristattack,	varför	och	var	sker	den?	Vilka	utför	denna?	

2. Kapitel	 2:	 ”Allting	 kunde	 varit	 annorlunda”	 är	 en	mening	 som	 återkommer	 på	

skyltarna	i	framtiden.	Vad	menas	med	det?	Hur	ser	samhället	ut?	

3. Kapitel	3:	Vad	var	ett	riddarhjärta	för	något	och	vad	hade	dessa	för	uppgift?	

4. Kapitel	4:	Tundra-flickan	använder	 till	Kaningården.	Vad	var	det	 för	ställe?	Hur	

skildras	en	vardag	i	Kaningården,	exempelvis	vad	serveras	man	för	mat?	

5. Kapitel	5:	Ge	minst	ett	exempel	på	hur	islam	och	muslimer	skildras	i	kapitlet.	

6. Kapitel	6:	Vad	ges	det	för	bild	av	jihad?	Förklara	också	innebörden	av	romanens	

titel	”De	kommer	att	drunkna	i	sina	mödrars	tårar”.		

7. Kapitel	 7:	 ”Jag	 är	 som	 du,	 vi	 är	 samma”	 –	 s.294.	 Läs	 s.294.	 Vad	 tror	 du	 att	

författaren	vill	nå	ut	med	för	budskap	här?		

	

Konkreta	exempel	på	diskussionsfrågor	och	frågor	till	skriftlig	inlämningsuppgift	

utifrån	romanen:	

1. Beskriv	huvudpersonens	historia.	Vem	är	hon?	Var	bor	hon?	

2. Vilken	 roll	 skulle	 du	 säga	 att	 religionen	 spelar	 i	 romanen?	 Motivera	 ditt	 svar	

genom	att	ge	minst	ett	exempel.		

3. Hur	kan	en	vardag	på	Kaningården	se	ut?		

4. Hur	skildras	det	svenska	samhället	i	romanen?	Ge	exempel.		

5. Vad	får	du	för	bild	av	muslimer	och	islam?	

6. Vad	ges	det	för	bild	av	jihad	och	radikaliserad	islam?		

7. Varför	tror	du	att	det	är	den	bilden	som	ges?		

8. Redogör	 för	 hur	berättelsen	 slutar.	 Vad	 tror	du	 att	 författaren	 vill	 sända	ut	 för	

budskap	med	detta	avslut?	

9. Vad	lämnas	du	med	för	tankar	efter	att	ha	läst	romanen?	


