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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate how Muslim as a citizen of society is produced in 

textbooks for social sciences at high school. This is done by analyzing the follow-up issues 

that arise from subject focus, social science languages and knowledge phases. When the 

specific consequences of subject focus, social science language and knowledge phases work 

together, Östman creates discourse sentences, advanced and complex images of reality.  

The essence of the first question is what combinations of subjects, societal and knowledge 

phases are within. The study found four different discursive sentences: the Muslim threat to 

the western world, the Muslim - the one-dimensional Islamist, the Muslim-complex Islamist, 

the Muslim - a problem for the western world. The first two described the Muslim more or 

less as a threat to Western values through a homogeneous and one-dimensional description.  

The second question was to provide answers to the contexts of Muslims and Islamism. It 

turned out that Muslims and Islam only exist in contexts relating to fundamentalism, conflict, 

war and terrorism. The third question of the essay is what values are attributed to Muslims 

through the various petitions. The values attributed to Muslim social actors consisted of 

fundamentalist and antidemocratic Islamic values. The image of the Muslim citizen is 

negative. Muslims are attributed to the discourse sentences anti-democratic and Islamic 

values. Muslims and Islam are thus in conflict with the western world's democratic societies. 

Keywords: Textbooks, social science, Islam, Worldview, Läroböcker, Samhällskunskap, 
Islam, världsbild 
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1. Inledning 

Sverige har omkring en halv miljon människor sina rötter i muslimska länder (Landguiden, 

2018). Samtidigt är kunskapen om islam låg enligt islamologen Johan Cato (2013).  Enligt 

Cato (2013) präglas svenskars syn på muslimer av islamofobi och okunskap. Detta blir ett allt 

större problem när allt fler muslimer gör anspråk på att vara del av det svenska samhället. 

Människor kan inhämta islam på olika sätt. Olika medier har olika agendor beroende på 

ideologisk och politisk bakgrund och når samtidigt olika grupper av befolkningen. Däremot 

förväntas samtliga av Sveriges infödda invånare ha tagit sig igenom svenska skolans nioåriga 

grundskola och de allra flesta går även en treårig gymnasieutbildning. Två av grundämnena är 

relevanta för kunskaper om islam om muslimer. Dels religionskunskap och dels 

samhällskunskap.  

Innehållet i undervisning föregås av val. Så är fallet även i läroböcker. Enligt Östman (2008) 

bygger urvalet av det som ska skildras på värden och normer. Ett värderande förekommer 

alltså alla beskrivningar i läromedel. Detta skapar enligt Östman (2014 s. 28) en uppfattning 

om omvärldenen, en världsbild.  

Eftersom kunskapen om islam är låg och misstänksamhet råder mot muslimer i Sverige  går 

det att ställa sig frågan: Vilken bild av muslimen och islam förmedlas i skolan? 

Religionskunskapsämnet har visserligen ett stort ansvar för detta och som jag ska visa i den 

tidigare forskningen är läroböcker i det ämnet djupt missvisande. Men även 

samhällskunskapsämnet har ett ansvar. Det syftar bland annat till att eleverna ska inhämta 

kunskaper om andra människors levnadsvillkor och hur dessa påverkar samhällen där de 

verkar och lever i (Skolverket 2011, s. 1). Vilken bild av islam skildras i läromedel för 

samhällskunskap? 

2. Tidigare Forskning 

2.1 Den svenska läroboken 

Tomas Englund (2007, s. 128) menar att läroboken fortfarande innehar en stark ställning i 

undervisningen. Däremot är de som forskningsobjekt relativt outforskade. Vidare menar 

Englund (2007, s. 128) att läroböckerna är traditionsbundna och ogärna bryter med innehåll 

som av tradition förväntas ingå. Jörgen Mattlar (2008) och Agneta Bronäs (2000) har i sina 

avhandlingar undersökt läroböcker. Mattlar (2008, s. 36) menar att läromedel fungerar som 

bärare av rådande samhällsnormer. Mattlar (2008, s. 37) påpekar visserligen att marknaden 
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för läromedel är fri och öppen för mindre grupper där de hypotetiskt sett kan sprida 

konkurrerande samhällsvärden men påpekar samtidigt att de dominerande läromedelsförlagen 

står för de rådande värderingarna och normerna med en stark betoning på 

konsensusförhållanden. Bronäs (2000, s. 13) diskuterar läroboken som en genre. En genre 

inbegriper att det finns vissa förväntningar som en lärobok ska leva upp till i innehåll och 

utformning. En genre är samtidigt föränderlig och påverkas enligt Bronäs (2000, s. 13) av 

händelser och förändringar i samhället. Läroboksgenren går enligt Bronäs (2000, s. 13) att 

betrakta som ett verktyg för att förmedla traditionella värden och samhällsnormer. 

Föreställningen om muslimer och islam går därmed att knyta till ett vidare 

samhällsperspektiv. Det är möjligt att koppla samhällsskildringar i läroböcker till 

majoritetssamhällets föreställningar om muslimer och islam.  

2.2 Islam i läroböcker 

Svensk och internationell forskning som rör islam i skolböcker visar ett antal liknande 

huvudspår som liknar det svenska forskningsläget. I huvudlag visar forskning enligt Jenny 

Berglund (2010) på att religionsläromedel framställer islam på negativt sätt där det dåliga 

lyfts fram till skillnad från hur kristendom exemplifieras. Berglund lyfter fram Härenstam 

(1993) och Otterbeck (2004) som tongivande exempel på sådan forskning.  

Kjell Härenstam har i sin avhandling Skolboks-islam (1993) konstaterat att läromedel i 

religion frekvent skapar en missvisande och stereotyp uppfattning om muslimen. Ett centralt 

tema i läroböckerna är underkastelsen under Allahs vilja. Muslimer framställs som passiva 

individer som slavisk följer guds vilja genom livet. En annan vanligt förekommande skildring 

av muslimen är kopplingen till mellanösterns ökenområden. Även om en stor del av världens 

muslimer inte bor i ökenområden är det dessa som porträtteras i läromedel (Härenstam 1993). 

En annan vanligt förekommande gestaltning är muslimers relation till koranen. Till exempel 

kan muslimer framställas som vidskepliga, och en rättrogen muslim kan inte tro på modern 

vetenskap. En annan är kvinnans relation gentemot mannen, där kvinnan enligt koranen ska 

vara mannens slav (Härenstam 1993). Det är också ett stort fokus på Jihad. Även om inte alla 

böcker har fokus på det aggressiva väpnade jihad beskrev en betydande del av böckerna jihad 

i negativa ordalag med betoning på krig och erövring. Böckerna gör enligt Härenstam (1993) 

ofta en snäv koppling mellan utbredning av islam och jihad. 

Masoud Kamali (2006) har undersökt skolböcker för religion och historia. Det centrala i 

Kamalis resultat är att läroböcker dels påverkas av den negativa bild islam har i västerländsk 
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historieskrivning och dels återskapar de ett ”vi och dem tänkande”. Kristendom beskrivs som 

”vår” religion medan islam och hinduism ständigt beskrivs som invandrarnas religion. Det 

finns även kopplat till denna gestaltning återkommande beskrivningar om det homogena 

västerlandet som förstärker ”vi och dem tänkandet” (Kamali 2006).  

Kamali (2006) upptäcker också att människosynen inom islam görs genom en jämförelse 

mellan muslimska fundamentalister och FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna. Även 

detta förstärker de redan uppmålade skillnaderna mellan ”vi” som är västerlänningar och ”de” 

som är muslimer.  

I Otterbecks (2004) artikel beskrivs ett antal brister i religionsläroböcker som behandlar islam. 

Otterbeck (2004) betonar visserligen att det sällan är fel på själva sakinnehållet utan bristerna 

grundar sig i ett tendentiöst urval av innehåll. Förtydligat innebär det att informationen som 

återges inte är faktafel men att urvalet gör innehållet missvisande och skapar en alltför 

generell bild av islam. Ett exempel på detta är muslimers generella förhållning till sharialagar 

(Otterbeck, 2014). Det är alltså de problematiska och extrema tolkningar som exemplifierar 

islam. Sharialagar beskrivs som synonymt med stränga kroppsstraff och inte som muslimska 

levnadsregler. När sharia sedan exemplifieras görs det med en betoning på det patriarkala 

systemet, kroppsstraff och jihad.  

En annan brist som Otterbeck (2004) hittade var att böckerna skapar ett ”vi och de” 

förhållande mellan muslimer och ”vanliga” människor vilket citatet nedan visar: 

 Det tendentiösa urvalet leder ibland till ett upprättande av ett ”vi” och ett ”de”. När text 

A diskuterar den svåra problematiken kring fri vilja och predestination (som för övrigt 

finns i fler religiösa traditioner) avslutas texten med följande: ”Enligt vanligt mänskligt 

förnuft går sådana resonemang inte ihop, men det bekymrar inte muslimer. De menar att 

Allah vet bäst” (A83). Om man hårddrar det skiljs muslimer ut ifrån dem som har 

”vanligt mänskligt förnuft”. Samma text bidrar även med följande: ”Den stränga 

tillämpningen av sharia har bland annat inneburit att straff som västerlänningar uppfattar 

som ohyggliga på nytt kommer till användning”. (Otterbeck 2004, s. 63)  

De vanliga människorna, som läroböckerna syftar på, enligt Otterbeck (2004), är de som lever 

i västvärlden. Vanliga människor tillskrivs goda egenskaper som förnuftstänkande och 

humanim genom avskyn för hårda kroppsstraff. Genom att tillskriva muslimer kontroversiella 

egenskaper menar Otterbeck (2004) att religionsböckerna skapar en bild där muslimsk 

trosutövning inte går att förena med ett upplyst västerländskt samhälle.   
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Otterbeck (2004) har också funnit att texterna om islam skapar en bild av att islam är en 

religion för män. Med detta menar Otterbeck (2004) att islam skildras ur ett manligt 

perspektiv och att kvinnorna nämns i förbifarten eller i slutet av texterna. På så sätt blir 

muslimska kvinnor en avvikelse och något som inte är vanligt förekommande bland troende 

muslimer. Detta förstärks enligt Otterbeck (2004) genom att böckerna använder det förvisso 

vanliga muslimska språkbruket som finns inom islam där de troende beskrivs som ett 

brödraskap och de troende som trosbröder. Om författaren inte förstår den kontexten kan det 

få långtgående konsekvenser för den fortsatta förståelsen av islam och dess anhängare av båda 

könen.  

Otterbeck menar också att det i själva verket är en fundamentalistisk och extrem syn på islam 

som får representera alla muslimer och tolkningar av islam. Det är ett allt för stort fokus på 

radikal islamism och medan mer moderat islam osynliggörs. Därför blir bilden av islam som 

religion missvisande och alltför generaliserande (Otterbeck 2004).  

Otterbecks (2004) slutsats är att maktperspektivet saknas i texterna som undersöks. I 

sammanhanget är maktperspektivet kopplat till vilka som har tolkningsföreträde och hur de 

redovisas i läromedlen. Islam beskrivs ofta som en enhet, som att alla inom islam är av 

samma åsikt. Framför allt missar ofta författarna att resonera kring skillnaderna, dels mellan 

sunni och shia, dels den enorma bredden på tolkningar inom dessa huvudfåror av islam.  

Alexander Wiseman (2014) visar att innehållet som rör islam berör terrorism, konflikten 

Israel och Palestina, samt krigen i Afghanistan och Irak. De muslimska samhällena beskrivs 

också som förtryckta av både politisk makt och religiösa ledare, samtidigt som de framställs 

som våldsamma. En annan artikel skriven av Liz Jackson (2011) visar att läroböcker om islam 

och muslimer i amerikanska skolor, trots försök på objektivitet, inte heller klarar av att 

förmedla en objektiv bild av islam. Eftersom fokus är på historiska fakta och återgivning, 

skapas inte en balanserad bild av muslimer och deras tro. Enligt Jackson (2011) beror det på 

att innehållet i läroböckerna allt som ofta fokuserar på terrorism och ojämlikheten som finns i 

många arabiska kulturer.  

Susan L. Douglas och Ross. E Dunn (2003) har liksom tidigare nämnd forskning visat på 

liknande resultat i läromedel i USA.  Douglas & Dunn (2003) har i sin analys visat att 

innehållet har präglats av den amerikanska utrikespolitiken och vilka relationer den har till 

muslimska stater. Israels konflikt med arabvärlden tillsammans med stereotyper från 

korstågstiden och kolonialtiden har präglat framställningen av islam. Eftersom den muslimska 
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befolkningen i USA växte stort under 1900-talet försökte läroplanen att inkludera islam utan 

att den västerländska världsbilden skulle utmanas.  

3. Syfte och frågeställningar   

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur muslimen som medborgare 

framställs i samhällskunskapsböckerna. Muslimen som medborgare i detta avseende syftar på 

hur den enskilda muslimska individen beskrivs och gestaltas som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Ett delsyfte är att prova Östmans följemeningsanalys genom 

bestämmande av ämnesfokus, ämnesspråk och kunskapsemfaser. Detta kommer att utvecklas 

och förklaras i kapitel fyra. 

Detta kommer att göras genom att undersöka de följemeningar som skapas. 

1. Vilka kombinationer av ämnesfokus, ämnesspråk och kunskapsemfaser kommer till 

uttryck vid innehåll som rör islam och muslimer i samhällskunskapsböcker och; 

2. I vilka kontexter förekommer islam och muslimer i samhällskunskapsböcker och; 

3. Vilka värderingar tillskrivs den muslimska individen? 

Undersökningen är alltså strikt bunden till text i samhällskunskapsämnet. Detta betyder att 

information som skulle kunna bidra till att komplettera innehållet genom exempelvis 

läromedel i religion förbises. Detta innebär att studien inte tar hänsyn till andra 

medieplattformar som eleverna hämtar kunskap ifrån utan enbart undersöker det som sker 

igenom text i samhällskunskapsämnet på gymnasiet. 

3.1 Läroböckerna 

Studien omfattar tre läromedel för kurserna samhällskunskap på gymnasiet. Urvalet har varit 

ett så kallat bekvämlighetsurval där det enda kriterierna har varit att läromedlet är utgivna för 

den nya läroplanen och att det är en variation av förlag och författare. Jag har valt ut tre 

stycken läromedel som enligt utgivaren är anpassad efter samhällskunskapskurser som är 

studieförberedande. Dessa kurser går under namnet samhällskunskap 1b, samhällskunskap 2 

och 3.  

Generellt om de böcker som ingår i undersökningen är att de innehåller olika kapitel om 

samhälleliga institutioner och fenomen. Kortfattat går det att dela upp böckernas innehåll i 

fyra kategorier: hur stater styrs (med fokus på demokratins institutioner), arbetsmarknaden, 

ekonomi (privat och nationell) och internationella relationer. Böckerna har ofta också ett 
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individperspektiv jämte ett nationellt och globalt perspektiv på de flesta frågor som de 

behandlar.  

Frågor om rasism, jämlikhet och demokrati i samhället återkommer ofta, både som exempel 

och egna underrubriker. Däremot så är det sällan religion får någon plats i 

samhällsskildringarna. Det betyder att antalet sidor som kommer beröras i undersökningen är 

relativt lågt, vilket direkt indikerar på att islam och muslimer inte har en framträdande roll i 

samhällskunskapsläromedel. 

Arena 123 är utgiven av Gleerups förlag 2011 och är skriven av Lars-Olof Karlsson. Arena 

123 är på 451 sidor och är skriven för alla samhällskunskapskurser som finns i gymnasiet 

samt inkluderar även fördjupningskurserna internationell ekonomi och internationella 

relationer. Boken skriver i sitt förord att den vill bidra med kunskap om även svårare 

diskussioner i samhället men även inspiration för fortsatta samhällsvetenskapliga studier efter 

gymnasiet. Antalet sidor som berör islam och muslimer är endast fem. 

Millenium är utgiven av Sanoma utbildning 2012 och är 302 sidor. Christer Palmquist och 

Hans Kristian Widberg är författare. Boken är enligt förordet skriven i fyra avsnitt som utgår 

från individen i en rörelse mot de globala frågorna. De fyra avsnittens rubriker är vem 

bestämmer, arbete och pengar, samhällets ekonomi och omvärlden. Boken är tänkt att 

användas främst till grundkurserna för gymnasiet men fördjupningsavsnitten till varje kapitel 

lämpar sig även till fortsättningskurserna i samhällskunskap. Muslimer och islam berörs 

enbart på sju sidor. 

Boken Samhällskunskap 1, 2 och 3 är utgiven av Liber AB 2013 och författad av Daniel West 

och Uriel Hedengren. Den är som namnet avslöjar riktad till både grundkursen och 

fortsättningskurserna. Boken är 560 sidor lång vilket gör den väldigt bred och ger möjlighet 

till fördjupande resonemang kring många kunskapsområden. Endast fyra sidor berör islam. 

Samtliga tre böcker gör anspråk på att vara breda och täcka alla eller de flesta 

kunskapsområdena som finns i kursplanerna. De fungerar också på liknande sätt genom att 

fördjupningar och exemplifieringar ofta finns i rutor vid sidan om texten. Millenium och 

Arena 123 har också fördjupnings och repetitionsuppgifter som eleven kan göra kopplade till 

varje kapitel. I analysen kommer böckerna refereras mot titlarna snarare än mot författarna. 

Detta val bygger dels på att det inte är läroboksförfattarnas åsikter som är intressanta och dels 

för att underlätta för läsaren genom att tydligt hålla isär de olika läroböckerna. 



10 

 

 

4.  Teoretiskt ramverk 

Östman (2008, s. 114) menar att det inte är möjligt att strikt skilja på utbildningens 

kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll. Ett ämnesinnehålls sammanhang är det som 

Englund (1990) kallar för socialisationsinnehåll. Socialisationsinnehållet i skolan är enligt 

Englund (2007, s. 137) ett begrepp som förklarar skolans roll att forma sociala identiteter som 

i sin tur innebär hur relationen till det omgivande samhället ska se ut. Socialisationsinnehållet 

hjälper oss att förstå på vilket sätt eleven ska förstå hur undervisningsinnehållets 

sammanhang. Även om dessa inom utbildning ofta behandlas som två skilda områden inom 

undervisning är det möjligt att undersöka hur dessa samverkar genom en följemeningsanalys. 

Syftet med en följemeningsanalys är att undersöka de olika värden, värderande och 

förhållningssätt som uttrycks i lärande situationer. Genom att undersöka följemeningarna är 

det möjligt för lärare att planera sin undervisning att olika värden och världsbilder kommer till 

uttryck (Östman 2014, s. 35). 

4.1 Innehållets betydelse för skapandet av följemeningar 

Undervisning föregås av val. Även om undervisaren sitter på all information i världen får det 

betraktas som en omöjlighet att förmedla all fakta vid ett tillfälle. Det handlar om att välja 

innehåll. Valet baseras på värden, vad förmedlaren värderar högst i relation till det övriga 

innehållet. Östman exemplifierar detta genom ett citat han har hämtat från Mikael Niemis bok 

Populärmusik från Vittula.  

Som Pajalabo låg man i lä, det slogs fast från början. I kartboken kom Skåne först, tryckt i en extra 

stor skala, fullständigt nerlusad med röda streck som betydde landsvägar och svarta prickar som 

betydde samhällen. Därefter kom de andra landskapen i normal skala, allt längre norrut ju längre man 

bläddrade. Och alla sist kom Norra Norrland, tyckt i extra liten skala för att få plats, och ändå fanns 

där knappt några streck eller prickar alls. Nästan allra högst upp på kartan låg Pajala, omgivet av 

brunfärgad tundra, och det var där vi bodde. Bläddrade man tillbaka såg man att Skåne var lika stort 

till ytan som Norra Norrland, fastän grönfärgat av helvetesbördig jordbruksmark. Det tog många år 

innan jag genomskådade skalsystemet och insåg att Skåne, hela vårt sydligaste landskap från kant till 

kant, skulle få plats mellan Haparanda och Boden. Vi fick lära oss Kinnekulle, höjd 306 meter över 

havet. Men inte ett ord om Käymävaara, höjd 348. Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan 

eller vad de nu hette, fyra kolossala floder som avvattnade det sydsvenska höglandet. Många år senare 

såg jag dem med egna ögon. Jag blev tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken. 

Små skogsåar som knappt ens skulle dugt till bäckflottning. Kaunisjoki eller Liviöjoki, större än så 

var de inte. (Niemi, i Östman 2014, s. 26-27) 

Exemplet från Populärmusik från Vittula visar hur aktiva val påverkar världsbilden som 

skapas i skolan. Bilden som kartboken förmedlar blir således att Skåne är viktigare än Norra 

Norrland. Inte för att läraren i text och ord uttrycker det utan att kartbokens struktur påstår 

det. Östman (2014, s. 25–27) menar att alla ämnen i skolan omgärdas av val som bestäms 

utifrån exempelvis ideologiska grunder, värderingar eller livsåskådning. Valen påverkar sedan 
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bilden av omvärlden och medmänniskorna. Precis som Otterbeck (2004) kom fram till i sin 

studie av religionsläromedel som visar att islam framställs på ett felaktigt sätt genom ett 

tendentiösturval av innehåll. Det Otterbeck (2004) visade var att läromedlen i undersökningen 

beskrev islam som en homogen rörelse och att exemplen som användes gestaltade radikala 

och islamistiska tolkningar snarare än en moderat tolkning och gav ett manligt perspektiv 

företräde i skildringarna. Det är ur den bakgrunden, att det är val som avgör vilken bild som 

skapas, det blir relevant att undersöka hur muslimen som medborgare framställs 

samhällskunskapsböcker. Östman (2014, s. 28) menar att det är urvalet av kunskap som 

skapar den utvidgade synen på sin omvärld.  

4.2 Följemeningarna genom ämnesfokus, ämnesspråk och kunskapsemfaser 

Språket är det centrala i denna undersökning. Åhörarens uppfattning av det som språket 

förmedlar är beroende av kontexten som det framförs inom. Det betyder att meningen i 

språket skapas i samklang med en viss historisk och kulturell kontext och kommer att förstås 

olika beroende på kontexten som åhörarna befinner sig i (Englund 2007, s 129). Språket ska 

alltså inte enbart ses som en beskrivning av världen utan användningen av språket bidrar till 

konstruktionen av synen på omvärlden. Östman (1995) studerade detta i sin avhandling 

lanserade begreppet följemening. En följemening innebär en kunskap som följer med på köpet 

vid undervisningen som sedan kan antas komma att påverka mottagarens agerande i framtiden 

(Östman 1995, s. 15). Det som skiljer begreppet följemening från de liknande begreppen 

collateral learning och den dolda läroplanen är att följemeningar relaterar till de normer som 

är bundna till de kunskaper de förväntas tillägna sig vid undervisningen (Östman 1995).  

Det finns olika typer av följemeningar som uppstår vid undervisning. Östman har utvecklat tre 

didaktiska typologier för att kunna undersöka följemeningarna som kan skapas. Dessa är 

ämnesfokus, ämnesspråk och kunskapsemfas (Östman 2014, s. 28). Dessa kategorier har 

använts vid olika forskningsarbeten och har där anpassats efter olika teoretiska sammanhang. 

Följemeningar går alltså att se som ”diskursiva analytiska kategorier” (Klasander 2010, s.30) 

och betecknar den typ av extra kunskap som följer med utöver de planerade kunskaperna. 

4.3 Ämnesfokus 

Östman (2014, s. 31) menar att en stor del av innehållet som finns i skolämnena är sprungna 

ur vetenskapliga discipliner. Med denna kunskap skulle man kunna tänka sig att skolämnena, 

som Östman uttrycker sig, är ”förenklade versioner av moderdiscipliner” (Östman 2014, s. 

31). Men riktigt så enkelt är det inte.  Genom skolans funktion som samhällsinstitution är den 
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underordnad politiska beslut och styrs därmed av ideologiskt grundade målsättningar för 

vilken kunskap den kommande generationen ska inhämta (Östman 2014, s. 31). Dessa 

ideologiska föreställningar formar hur eleverna ska se och vilken bild de ska ha på samhället, 

medmänniskor och religioner (för att nämna några aspekter). Östman (2014) myntade 

begreppet ämnesfokus för att på så vis kunna fånga denna dimension av undervisningen. 

Ämnesfokuset går enligt Östman (2014) att utläsa genom att ställa frågan vad som är syftet 

med att eleverna ska tillägna sig vissa ämneskunskaper. På så sätt går det att klargöra vilket 

ämnesfokus en text har och därmed också visa på vilka följemeningar som skapas av texten 

(Östman 2014, s. 32). 

Östman (2014 s. 31-32) menar att det finns två skilda övergripande ämnesfokus i varje ämne. 

Det första är introduktion i vetenskap (i-fokus) och det andra är lära av vetenskap (av-fokus). 

Östman återger två exempel med ursprung från hans eget ämne naturkunskap för att förklara 

skillnaden. 

Den kemiska formeln H2O visar att vattenmolekylen består av två väteatomer och en syreatom. 

(Östman, Leif 2014, s. 31) 

Texten handlar om ett grundläggande begrepp inom kemi. Vattenmolekylen får fungera som 

ett pedagogiskt exempel på hur kemister beskriver atomsammansättningen i en molekyl. Detta 

är ett exempel på ett i-fokus är, där det inte är den praktiska nyttan som står i centrum utan 

den vetenskapliga användningen och förståelsen av atomer och molekyler som är 

ämnesfokuset (Östman 2014, s.31) 

Den viktigaste råvaran vid glastillverkning är sand (kvarts) som kemiskt sätt är kiseldioxid (SiO2). 

Om man upphettar sand till ca 1700 oC smälter sanden och bildar en glasartad massa. När den får 

svalna bildas ett glas som kallas kvartsglas. (Östman, Leif, 2014, s. 31) 

Texten är ett exempel på ett av-fokus som Östman (2014) beskriver det. Det blir synligt 

genom textens beskrivning av glastillverkning. Till skillnad från ett i-fokus som håller sig i ett 

teoretiskt fält visar en text som har ett av-fokus på ett praktiskt handlande som är möjligt 

genom kunskapen om vad som händer vid upphettning av sand (Östman 2014, s. 32).  

Det finns olika ”lära av”-fokus i de olika ämnena som Östman beskriver det. I exemplet 

används ett ”lära av”-fokus som Östman (2014, s.32) mer specifikt kallar exploatera naturen 

fokus. Exploaterafokuset syftar till att eleverna ska lära sig hur människan kan använda 

naturen som resurs till vårt samhälle, här exemplifierat med glastillverkning. Östman (1995) 

har i sin avhandling hittat olika fokus till olika naturämnen, bland annat det ovan nämnda. 
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Östman (2014, s. 32) menar vidare att det inom alla skolämnen finns ”i-fokus” och olika typer 

av ”av fokus”. 

Östmans (2014) kategorier av ämnesfokus är bygger på studier av det naturvetenskapliga 

ämnet som har andra vetenskapliga förhållningssätt och annan praktisk nytta. Detta leder till 

att ämnesfokuset kommer att vara annorlunda i samhällsvetenskapliga texter. Syftet för 

samhällskunskapsämnet är följande: 

”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och 

ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i 

enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 

förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. 

 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en 

förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att 

skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska 

därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera 

information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.” 

(Skolverket 2011, s. 1) 

 

Elever ska alltså tillägna sig kunskaper om samhället. Det betyder att samhällskunskapsböcker 

berättar om hur samhället fungerar och om hur världen ser ut genom att förklara samhälleliga 

fenomen såsom demokrati, nationalekonomi och internationella relationer. I den följande 

analysen kommer ”lära av” -fokuset att ersättas med ”om”-fokus.  

Utöver detta borde det finnas ytterligare ett ämnesfokus baserat på det andra stycket i citatet, 

nämligen att eleverna ska ges möjlighet att utveckla vetenskapliga förhållningssätt till 

omvärlden. Detta kräver att eleverna har ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden.  Jag tolkar 

det som att ett relevant ämnesfokus i samhällsvetenskap är ett ”kritik-fokus”. I en text som har 

det fokuset borde textens innehåll syfta till att eleven ska utveckla ett kritiskt och nyanserat 

förhållningssätt till socialisationsinnehållet. 

Ett kritiskt perspektiv är inte en förmåga såsom att analysera. Kritik uppstår enligt Lars 

Sandin (2015, 39-42) genom att motsägande kunskaper möts. I det mötet uppstår möjligheten 

att förhålla sig kritiskt till ett eller flera perspektiv. Om undervisningen inte ger olika 

perspektiv på tillvaron kommer inte eleven att kunna etablera ett kritiskt förhållningssätt. 

Därför måste undervisningens innehåll utmana de redan etablerade perspektiven hos eleverna 

(Sandin 2015). Ett sådant ämnesfokus behöver alltså innehålla flera olika perspektiv.  
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Precis som Östman (2014) menar att det finns varianter av ”av-fokus” bör det finnas olika 

varianter av ”om” och ”till-fokus”. Ämnesfokus har en tydlig koppling till vilka följemeningar 

som läroboken kommunicerar. Det är följemeningarna kopplade till bland annat ämnesfokus 

som bildar analysverktyg för att analysera läroböckers lärandeinnehåll. I denna studie 

kommer fokus vara på hur den muslimska samhällsmedborgaren framställs. Nästa centrala 

analysverktyg är ämnesspråk.  

4.4 Ämnesspråk 

Ämnesspråk handlar om att skapa en förståelse för ett ämnesspecifikt språkbruk. Östman 

(2014, s.29) återger ett exempel med fyra olika betydelser av ”surt” i samband med en 

naturkunskapslektion. Det handlar alltså om hur vi pratar och använder språket när vi 

kommunicerar om ett ämne. Hur och när vi använder vissa begrepp skapar en kringförståelse, 

en uppfattning av världen. (Östman 2014, s. 29-30) Exemplet nedan visar hur det fungerar: 

Vi tänker oss en biologiexkursion till ett vattendrag där eleverna ska utföra pH-mätningar. På vägen 

till sjön passeras en blöt myr, och jag delar ut en varning till eleverna: Här är det surt! Vi stannar för 

en fikapaus, och det medhavda saften serveras och en elev kommenterar grimaserande: Åh, detta var 

surt! Det börjar regna och eleverna blir på dåligt humör varpå jag utbrister lite irriterat: Här var det 

surt, minsann! Väl kommen till sjön tar jag fram ett provrör, fyller det med sjövatten och tillsätter 

några droppar BTB. Vattnet färgas starkt gult och jag konstaterar: Surt så det förslår. (Östman, Leif 

2014, s. 29) 

Det Östman menar med exemplet är att om eleverna inte har ett ämnesspråk så skulle de inte 

förstå innebörden av surt vatten. För kunskapsutvecklingen är tillägnandet av ett 

ämnesspecifikt språk det som faktiskt leder till att elever lär sig något nytt och utvecklas. När 

elever tillägnar sig ett ämnesspråk kommer de att se på och förstå omvärlden genom det 

specifika språket. Ett ämnesspråk skapar uppfattningar om omvärlden genom sättet den 

beskriver den. Följemeningarna som skapas av ett ämnesspråk säger alltså hur världen ska 

uppfattas. Östman (2014, s. 32) hävdar att det finns ämnesspecifika språk till varje ämne med 

tillhörande varianter beroende på vilka följemeningar som skapas av det.  

Begreppet ämnesspråk är välutvecklat i naturorienterande ämnen tillskillnad från 

samhällsorienterande ämnena enligt historielektorn Martin Stolare (2015, s.7). Därför har 

forskare som utfört liknande studier som till exempel Klasander (2010, s. 31) tagit hjälp av 

Östmans typologier (1995, 2014) för att hitta ämnesspråk i sin forskning. Vidare betyder det 

att denna studie behöver hitta ett ämnesspråk för samhällsorienterande ämnen genom läsning 

av empirin och därigenom hitta gemensamma drag och mönster. Klasander undersökte 

ämnesspråk i teknikundervisning och hittade där fyra olika ämnesspråk som han benämner 
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som systemspråk (2010, s. 75). Denna undersökning kommer därför att definiera ett eller flera 

samhällsspråk. 

Ämnesspråket kommer att undersökas med hjälp av Englunds (2007) utbildningsfilosofiska 

traditioner. Ämnesspråket handlar som sagt om hur begrepp används och i vilka kontexter. 

Därför kommer Englunds utbildningsfilosofiska traditioner användas för att definiera och på 

ett tydligt sätt koppla följemeningarna till de olika traditionerna. Englunds (2007, s. 134) 

utbildningsfilosofiska traditioner är essentialism, rekonstruktivism, progressivism och 

perennialism. Dessa verkar i ett spänningsfält vilket bilden nedan visar där essentialismen 

utgör polen, det synsätt som idag är dominerande bland lärare. Genom att visa på relationen 

mellan traditionerna i ett spänningsfält vill Englund peka på att alla utbildningsfilosofiska 

traditioner finns representerade samtidigt i undervisningen. Samtidigt kommer något nästan 

alltid att vara mer dominerande inom undervisningen. 

 

Det perenna ämnesspråket betonar förmedlingen av de traditionella ämneskunskaperna. 

Samhället betraktas som homogent, endimensionellt och hierarkiskt. Synen på kunskapen som 

förmedlas betraktas som värderationellt, vilket innebär att kunskapen ses som god i sig själv 

och viktig att föra vidare till nästa generation. Kritik av de ”rätta” synsätten behövs inte 

eftersom de är goda. Kunskaperna betraktas vara hierarkiska där exempelvis manlighet, 

svenskhet, heterosexualitet och förnuft värderas högre än motsatserna. Den egna kulturen 

betraktas även som bättre än de främmande. Detta sker genom att ställa grupper mot varandra. 

Eftersom den perenna filosofin inte tänker att nutiden och framtiden förändras så ses valet av 

kunskapsinnehåll självklart. (Edling & Silvia 2012, s. 83–84) 
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Liksom det perenna ämnesspråket ser det essentialistiska ämnesspråket på samhället som en 

homogen och endimensionell organism. Skillnaden ligger i synen på den vetenskapliga 

traditionen. Den essentialistiska ämnesspråket anser att allting i samhället har en fast punkt 

och genom detta går det att studera samhället på ett objektivt sätt. Det innebär följaktligen att 

om nyare rön står sig starkare mot tidigare så ersätts dessa med de nya. Detta leder till att 

kunskapen som förmedlas ses som objektiv och ämnesinnehållet är vetenskapliga sanningar. 

Eftersom kunskapen ses som vetenskapliga sanningar fokuserar det essentialistiska 

ämnesspråket inte på kritiskt tänkande (Edling 2012, s. 85–86).  

Ett progressivistiskt ämnesspråk står som motsats till det essentialistiska. Samhället är 

heterogent, flerdimensionellt och komplext. Skolans uppgift är att fostra barnen 

(medborgarna) till demokratiska individer som har relevanta kunskaper. Kunskapsinnehållet 

ses inte som absolut utan individers erfarenheter ses som centrala för utbildningen genom att 

nya synsätt och perspektiv får ta plats. Eftersom samhället är komplext behövs både objektiv 

teori och subjektiva praktiska erfarenheter få utrymme, tillsammans med en kritisk förmåga, 

för att relevanta kunskaper ska skapas (Edling 2012, s. 87-90).  

Den sista filosofin är det rekonstruktivistiska ämnesspråket. Även här betraktas samhället som 

komplext och heterogent med flera dimensioner. Skolan ska därför skapa samhällsförändring 

genom ett kritiskt förhållningssätt till samhällets strukturer och på så sätt kunna 

”rekonstruera” samhället över tid till något bättre. Liksom det progressiva ämnesspråket sker 

undervisning genom ett samspel mellan teori samt praktik och objektivitet och subjektivitet. 

Däremot ligger skillnaden här i synen på kunskapers värde. Kunskaperna ses inte som 

absoluta utan mer kontextuella samtidigt som kunskaperna har ett fokus på framtida problem 

och kriser. Kritiskt tänkande blir centralt eftersom kunskaper får olika nytta eftersom olika 

perspektiv för med sig olika resultat och problem (Edling 2012, s. 91-93) Detta verktyg 

kommer att användas på ämnesspråket, samhällsspråket i läroböckerna för att tydligt kunna 

definiera samhällsspråkets karaktär och vilken följemening som kan skapas av det.  

4.5 Kunskapsemfas 

Det trejde och sista analysverktyget för att analysera en texts följemeningar är 

kunskapsemfaser. Östman (2014, s. 32) hävdar att i samband med undervisning 

kommuniceras det också hur mottagaren ska uppfatta kunskaperna. Det är alltså en omöjlighet 

att undervisa om något utan att samtidigt sprida en uppfattning hur kunskapen ska förstås. 

Denna uppfattning om kallar Östman (2014) för kunskapsemfas. Beroende på textens syfte 
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finns det olika kunskapsemfaser som leder till en specifik följemening om hur innehållet ska 

uppfattas. Kunskapsemfasen och dess följemening handlar alltså om hur mottagaren av 

undervisningsinnehållet ska förhålla sig till det som har lärts ut (Östman 2014, s. 34).  

Nedan följer de olika kunskapsemfaserna som Östman (2014, s. 33) hävdar är vanligast inom 

skolans ämnen. Dock är förklaringarna för dem hämtade från Östmans avhandling (1995, s. 

42–44) och de är samtidigt översatta till att passa in i en samhällsvetenskaplig 

utbildningskontext. 

”Rätta förklaringen” emfasen syftar till att eleven ska lära sig den rätta förklaringen för att det 

bara är så. Emfasen karakteriseras av att samhälleliga fenomen och händelser återges på ett 

logiskt sätt utan vidare bevisning till vetenskapliga rön. 

”Samhällsvetenskapliga metoden” emfasen syftar till att eleverna ska lära sig 

samhällsvetenskapliga metoder genom att träna på färdigheter som finns inom den såsom 

analys, undersökningar och arbetet med dem. 

”Vetenskapens intellektuella process” emfasen finns när undervisning försöker beskriva 

relationen mellan teori och praktik. I ett samhällsvetenskapligt sammanhang skulle 

exempelvis denna emfas vara tydlig där de matematiska förhållandena mellan inflation och 

arbetslöshet redovisas.  

Nästa emfas kallas ”säkra grunden”. Östman (2014) har valt att inte ta med den i artikeln men 

den finns beskriven i Östmans avhandling (1995 s. 43). Säkra grunden emfasen uttrycks när 

en text gör klart att detta begrepp eller fenomen måste förstås innan nästa del i undervisningen 

kan på börjas. 

Vardagsemfasen finns där undervisningen försöker koppla nyttan bakom kunskaper till 

vardagliga problem och uppgifter.  

Samhällskunskap, normer och beslut emfasen förkortad SNB-emfasen1. När denna emfas är 

synlig så beskrivs förhållandet mellan kunskaper om samhället, normer och beslut. Kunskaper 

och skildringar av samhället knyts därigenom till hur olika normer ser ut och beslut som har 

tagits eller bör tas i det offentliga eller det privata om det är ett individfokus. 

                                                 
1 Östmans Naturvetenskap, normer och beslut förkortas NNB, därav min förkortning av 
emfasen. 
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Poängen bakom att undersöka vilken kunskapsemfas som framställs är enligt Östman (1995, 

s. 44) att olika ämnesinnehåll kan få helt olika följemeningar beroende på vilken emfas som 

uttrycks.  

Genom att analysera en text med hjälp av ämnesfokus, samhällsspråk och kunskapsemfaser är 

det möjligt att undersöka hur muslimen som medborgareuppfattas av de studerande genom de 

följemeningar som skapas i socialisationsinnehållet. Alltså går det att undersöka i vilka 

kontexter de lärande kopplar till islam och muslimer och vilka värderingar muslimer uppfattas 

besitta. 

5. Metod 

En kvalitativ metod lämpar sig bäst om forskaren vill förstå samhälleliga fenomen och 

mönster och om det empiriska materialet är skapat av människor (Ahrne, Svensson 2015, s. 

8). Ahrne och Svensson (2015) menar i sitt efterföljande resonemang att termen kvalitativ 

metod är problematisk i sin natur, på grund av det tydliga motsatsförhållandet som har 

uppkommit i relationen till kvantitativ metod. Ahrne och Svensson (2015, s. 8-9) menar 

därför att båda metoderna behövs för att skapa en överensstämmande bild av samhället som 

möjligt. En stor skillnad mellan kvalitativa metoder och kvantitativa metoder är hur forskaren 

analyserar sina resultat. Forskaren kan ur samma material göra både kvalitativa analyser och 

kvantitativa analyser. Vid en kvantitativ analys av en text kan forskaren räkna hur många 

gånger vissa ord används, medan en kvalitativ analys av samma text snarare försöker förstå 

hur orden används. (Ahrne, Svensson, 2015, s. 10–11) 

Eftersom följemeningar ligger dolda i texten behövs en metod för att synliggöra dem. Östman 

(1995) menar att följemeningar är normer som är knutna till kunskapsinnehållet i 

undervisningen. Dessa normer går att förstå som följemeningar vilket betyder att det är 

normer knutna till det kunskapsinnehåll som studeras. Poängen är enligt Östman (2008, s. 

119) att en följemeningsanalys ska identifiera relativa normer och relativa värdeomdömen vid 

undervisning. Därför är syftet med följemeningsanalysen att finna möjliga värdekritiska 

måltavlor, det vill säga att klarlägga världsbilden som uppstår vid undervisningen. Samtidigt 

poängterar Östman (2008, s 119) att det inte är forskarens roll att vid en sådan analys att själv 

ta ställning till huruvida en norm är moraliskt riktig eller inte i sin karaktär. 

Utgångspunkten för undersökningen är att alla texter är i sig själva diskursiva. Texter 

upprätthåller och skapar diskurser i de sammanhang där de är använda. Ordet diskurs betyder 

ett särskilt sätt att prata om världen. Målet med analysen är att hitta de diskursiva meningar, 
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alltså de komplexa föjemeningarna, som uppstår i samband med de regler som hittas vid 

analysen av ämnesspråk, ämnesfokus och kunskapsemfas. Följemeningarna skapas enligt 

Östman (1995, s. 111) inte enskilt och isolerat från varandra utan det är efter en 

katalogisering, de regler som upptäckts, och i vilka konstellationer de förekommer som 

följemeningen framträder.  

Kodningen kommer sätta stor vikt på den subjektiva förståelsen av textens innehåll. Rent 

tekniskt så sker kodning och analysarbetet såsom Bryman (2011, s. 523–525) beskriver 

processen. Genom noggrann läsning av texterna kan forskaren sortera och kategorisera efter 

de teoretiska utgångspunkterna. Metoden blir exemplifierad nedan genom korta utdrag av en 

text hämtad från samma lärobok där de teoretiska begreppen används på texten. För att 

trovärdighet ska skapas så behöver forskaren, såsom Östman (1995, s. 82) uttrycker det 

”argumentera för sina resultat genom att redovisa sin analys textnära”. 

Här följer ett exempel på arbetsprocessen. Eftersom ämnesfokus, ämnesspråk och 

kunskapsemfas samverkar i texterna kommer följemeningen att skapas utifrån de regler som 

upptäcks vid varje analys. Här har tre tabeller slagits ihop till en för att spara utrymme. Det 

valda socialisationsinnehållet här är islamska värderingar. 

Text Ämnesfokus Ämnesspråk Kunskapsemfas 
Islamismen är i mångt och 

mycket en motståndsrörelse 

mot allt västerländskt och allt 

sekulärt som man menar 

hotar samhället genom 

moraliskt förfall och 

materialism. Ett exempel är 

synen på kvinnan. Istället för 

den västerländska 

utvecklingen mot 

jämställdhet vill man behålla 

den traditionella 

kvinnorollen. I äktenskapet 

ska kvinnan vara 

underordnad mannen och 

skilsmässa kan endast ske 

om mannen så önskar. 

Kvinnans huvuduppgift är att 

ta hand om hemmet och 

uppfostra barn. I Iran har 

religiösa auktoriteter det sista 

ordet i all politik och landet 

brukar därför beskrivas som 

en teokrati. Ett annat ord för 

teokrati är gudsvälde. De 

styrande har inte sin makt 

från folket utan ytters från en 

eller flera gudar. Det 

avgörande för politikerna är 

att förslag inte strider mot 

religionen dess heliga 

 

Det är viktigt att 

förstå att islamism är 

mot västerländska 

värderingar 

 

 

 

 

Framför allt är de 

emot den moderna 

kvinnan 

 

 

 

 

 

Islamisters är emot 

riktig demokrati. 

 

Islamism beskrivs som 

en homogen rörelse, 

utan dimensioner 

 

 

 

Skillnader i synen på 

kvinnan (och mannen) 

lyfts fram som 

exempel på 

värdeskillnader mellan 

vår kultur och indirekt 

islamsk kultur.  

 

 

Islamister vill inte ha 

västerländsk demokrati 

eftersom gud styr 

genom koranen. 

 

 

 

 

 

Det sägs i en 

konstaterande 

ton. Det finns 

inte uttrymme 

för alternativa 

sanningar, alltså 

är det sanning 

som förmedlas. 
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skrifter, inte att en majoritet 

av befolkningen står bakom. 

(Arena 123, 154) 
 

Ämnesfokuset går enligt Östman (2014s. 32) att utläsa genom att fråga texten i vilket syfte 

kunskapsinnehållet ska användas. Syftet med texten är att berätta om islamism, alltså är det ett 

om-fokus som texten har. Texten berättar och förklarar hur man ska förstå islamism. I 

kommentarkolumnen för ämnesfokus görs notiser om vad texten innehåller och utifrån dessa 

går det att bilda sig en uppfattning om vilket syfte texten har, alltså vilket ämnesfokus texten 

förmedlar. Följemeningen som bildas av ett om-fokus beror givetvis på textens innehåll 

eftersom ämnesfokuset berättar vilket förhållningssätt den studerande ska ha till kunskapen. 

Vid en analys av ämnesspråket undersöks hur begrepp används. Genom användandet av 

begrepp och beskrivningar sätts ett ämnesinnehåll in i en kontext och därigenom så förstår de 

studerande hur världen ska uppfattas. I exemplet ovan är det en avsaknad av nyanser och 

dimensioner av begreppet ”islamism”. Detta leder till att texten passar in i den 

perennialistiska utbildningstraditionen. Följemeningarna som skapas av det ämnesspråket blir 

således att världen ska uppfattas som hierarkisk och endimensionell.  

För att hitta kunskapsemfasen söker forskaren hur hävdandet i texten ser ut. Östman (1995, s. 

91). Textens hävdelsesätt är att ”så är det” är kopplat till kunskapsemfasen ”rätta 

förklaringen”. Textens hävdelse finns i vardagsförståelsen av verben ”ska” och ”är”. Ordet är 

och ska används i ett vardagligt tal för att förmedla något som ska uppfattas som sant av 

åhöraren. Textens kunskapsemfas är att innehållet ska uppfattas som sant vilket skapar en 

följemening som säger att texten sitter på den rätta förklaringen av fenomenet.   

Efter dessa tre inledande steg i analysen kommer en kartläggning av i vilka kombinationer de 

olika ämnesfokusen, samhällsspråken och kunskapsemfaserna och hur de samverkar med 

varandra. Genom att undersöka hur ämnesfokus, ämnesspråket och kunskapsemfaserna 

samverkar går det att redovisa det som Östman (1995) kallar diskursiva meningar. Östman 

beskriver detta som komplexa meningar som uppstår när man tar in följemeningar som 

uppstår av ämnesfokus, ämnesspråk och kunskapsemfaser och således framträder bilden av 

muslimen som samhällsmedborgare.  

5.1 Forskningsetiska överväganden 

De klassiska forskningsetiska frågorna som rör informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjande krav (Bryman 2011, s. 131–132) är inte aktuella i denna 
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undersökning. Läroböcker och författare får betraktas som offentliga och tillgängliga för 

forskning. Den forskningsetiska frågan som däremot berör uppsatsen är kvalitetsfrågan. 

Bryman (2011, s. 139) hävdar att det går att koppla forskningsetiska frågor till kvaliteten på 

forskningen. Framför allt är det då urval och metodval som står i centrum. Bryman (2011, s. 

140) hävdar att forskaren måste förklara tydligt för valet av metod och empiriskt urval så att 

kvaliteten på forskningen kan styrkas.   
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6. Resultat  

Resultatdelen av uppsatsen är strukturerad på följande vis. Först kommer texternas olika 

ämnesfokus, samhällsspråk och kunskapsemfaser att redovisas. Detta görs genom att lägga 

fram de olika resultaten tillsammans med exempel som är tänkta att styrka mina resultat. 

Sedan kommer de att katalogiseras som Östman (1995) och redovisa de följemeningar som är 

knutna till de olika reglerna. Socialisationsinnehållet som analysen ständigt har utgått ifrån är 

muslimen som samhällsmedborgare. Alltså har texter som behandlar muslimer i olika 

samhällskontexter och fenomen undersökts. 

6.1 Ämnesfokus 

De ämnesfokus som Östman (1995 & 2014) fann i sin undersökning av naturkunskapstexter 

var antingen en ”introduktion till vetenskapen” fokus eller ett ”nyttan av” fokus. Dessa 

behövde kompletteras med ytterligare två fokus för samhällskunskapstexter. Dessa nya är 

”kunskap om samhället”-fokus och ”kritik”-fokus.  

6.1.1 Om-fokus 

Texter som berättar om samhället, konflikter och kulturer är de absolut vanligast 

förekommande texterna i undersökningen. En text som innehåller ett om-fokus innehållande 

islam, islamism och mellanösterns konflikter finns i två olika utföranden. 

Om-fokus finns i de texter som behandlar konflikter mellan grupper, stater och kulturer. 

Syftet med dessa texter är att förklara och berätta om fenomen, konflikter eller/och ideologier. 

Texten försöker att på ett sakligt och neutralt sätt att återge händelseförlopp, orsaker och 

efterföljande konsekvenser på samhälls- och individnivå. Texten nedan kommer från en text 

som förklarar terrorism. Valet av exempel har gjorts för att tydliggöra kontrasten mellan ett 

om-fokus och ett kritik-fokus.  

Exempel på terrorism under 2000-talet 

- Palestinska självmordsbombare tar sig in i Israel och al-Qaida har angripit israeliska turister i Kenya 

2002. 

- I Indonesien, Filipinerna och Malaysia har flera attentat utförts mellan åren 2002 och 2005. Målen 

har varit turistområden och amerikanska konsultat. Jemaah Islamiah, en grupp som vill skapa en 

islamistisk stat av Singapore, Indonesien, Malaysia och delar av Filipinerna sägs ligga bakom 

attentaten. Även i dessa fall sägs det finnas band till al-Qaida.  

- 2002 togs hela publiken och en ensemble som gisslan i en teater i Moskva. Ett fyrtiotal tjetjener 

hotade att spränga sig själva och gisslan i luften om inte Ryssland avbröt kriget i Tjetjenien. Över 100 

personer dog och terroristerna sköts av rysk militär, som före stormningen hade släppt in en gas som 

drogade ner alla som fanns inne i lokalen. 

- Saudiarabien 2003 – en saudisk gren av al-Qaida utför ett attentat mot ett bostadsområde för 

utlänningar. Självmordsbombare kör in ett antal bilar med sprängämnen och 35 personer dödas. 
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- I staden Beslam nära Tjetjenien hålls 2004 ett tusental barn och vuxna som gisslan i en skola. 

Orsaken var som tidigare kriget i Tjetjenien. Dramat slutade i en tragedi där över 300 dödades och 

varav de flesta var barn.  

- I staden Casablanca i Marocko genomför år 2003 tolv självmordsbombare olika attentat där över 30 

personer dödas.  

- Madrid 2004 – (Spanien deltog i invasionen av Irak) tio bomber exploderade i morgonrusningen på 

olika pendeltåg och stationer. 190 personer dog och närmare 2000 skadades.  

- I den turkiska staden Istanbul utför fyra självmordsbombare år 2004 attentat mot en synagoga, en 

brittisk bank och det brittiska konsulatet. 58 personer dog och 800 skadades.  

-London 2005 – tre bomber på olika platser bl.a. i tunnelbanan över 50 människor dog och 700 

skadades.  

- London 2005 – några veckor efter det första attentatet genomförs ytterligare ett attentat. Men den 

här gången misslyckas självmordsbombarna som överlever och grips. Inget dödsoffer krävs denna 

gång. Den brittiska polisen tillåts nu ”skjuta för att döda” i kampen mot terrorn, vilket snabbt 

resulterar i att en helt oskyldig person skjuts ihjäl. En tid senare tar al-Qaida på sig skulden för 

attentaten genom ett meddelande via Tv-kanalen al-Jazira. (Palmqvist & Edling 2012, s. 232–233) 

Texten är hämtad ur Millenium och ger exempel på tio terrordåd under 2000-talet. Alla dåd är 

utförda av muslimer och en majoritet av dåden är riktade mot västerlänningar.  

6.1.2 Kritik-fokus 

Texter med kritik-fokuset syftar till att eleverna dels ska anlägga ett kritiskt perspektiv på 

händelser, fenomen och dels motverka fördomar och förutfattade meningar. Texten återger sitt 

innehåll på samma sätt som om-fokuset gör, men när exempel ges utmanas de i sin tur av ett 

annat exempel som visar ett annat perspektiv. 

När det gäller den religiöst styrda terrorismen får man lätt för sig att den enbart förekommer inom 

islam. Men så är det inte. Det finns även fundamentalistiska terrorgrupper med andra religiösa 

förtecken, till exempel buddistiskt inspirerande Aum Shinrikyô, som genomförde en attack mot 

Tokyos tunnelbana 1995, samt den kristna organisationen Herrens Motståndsarmé, som säger sig vilja 

skapa en stat baserad på tio Guds bud. LRA:s ledare Joseph Kony söks av internationella 

brottmålsdomstolen (ICC) på grund av de mord, våldtäkter, stympningar och kidnappningar av barn 

som han och hans organisation anses vara skyldiga till. Från att tidigare främst rört sig i norra Uganda 

håller LRA idag till i Kongo-Kinshasa och Sydsudan. (West & Hedengren 2013, s. 175-176) 

Där det förra exemplet listade tio stycken terrordåd utförda av muslimer mot i huvudsak 

västerländska mål nämner denna text dåd utförda av buddhister och kristna. Detta leder till att 

perspektiven breddas och ett kritiskt perspektiv kan uppstå tillägnas av eleven. 

6.2 Samhällsspråk 

Samhällsspråket kommer att kopplas till Englunds (2007) utbildningsfilosofiska traditioner. 

Samhällsspråket kommer alltså att analyseras utifrån ett essentialistiskt, rekonstruktivistiskt, 

progressvivistiskt och perennialistiskt ämnesspråk. Dessa verkar i ett spänningsfält där det 

framför allt handlar om vilket samhällsspråk som är det dominanta i klargörandet. Det handlar 

om hur samhällsspråket begripliggör omvärlden. 
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6.2.1 Ett essentialistiskt ämnesspråk 

Det essentialistiska samhällsspråket är vanligast förekommande och finns i de flesta 

kunskapsinnehållen vilket stämmer överens med det Englund (2007) hävdar är den vanligaste 

förekommande bland alla utbildningstraditioner. Språket framställer innehållet objektivt 

genom att förhålla sig ”neutral” till återgivningen. Det viktigaste dock för det essentialistiska 

ämnesspråket är att maktrelationer och strukturer inte är synliga. I texten nedan återges 

orsaker till radikal islamism. Texten har en homogen och endimensionell förklaring av 

Europas problem med unga muslimer som radikaliseras och det finns inget maktperspektiv 

eller problematiserande.  

Forskning visar att den första generationen muslimer mentalt till stor del lever kvar i sina traditionella 

samhällen, bland annat genom att följa lokala imamer via TV och radio. Däremot väljer deras barn 

och barnbarn ofta en annan väg. De talar sitt nya hemlands språk och har liten kunskap i föräldrarnas 

modersmål. Dessutom är de kritiska till de äldres respekt för traditionella former av religiös 

auktoritet.  

Dilemmat är att många unga saknar djupare känsla för familjens rötter samtidigt som de har svårt att 

identifiera sig med den livsstil som dominerar i Europa. Ett alternativ blir då att ansluta sig till en 

universell, eller global form av islam. På så sätt kan man såväl bejaka globaliseringen och det 

moderna som tar avstånd från föräldrarnas koppling till lokalt förankrade religiösa auktoriteter – man 

ser sig som ”renare” muslimer. (West & Hedengren 2013, s. 278) 

Eftersom ett essentsialistiskt samhällssspråk återger begrepp och fenomen på ett 

endimensionellt sätt uppfattas samhället på samma sätt.  

6.2.2 Perennialistiskt ämnesspråk 

Det perennialistiska samhällsspråket liknar till stor del den essentialistiska återgivningen av 

samhället. Det handlar om att samhället beskrivs som homogent och endimensionellt. 

Däremot är det ett tydligt hierarkiskt perspektiv på den andres samhälle som skildras.  

Islamismen är i mångt och mycket en motståndsrörelse mot allt västerländskt och allt sekulärt som 

man menar hotar samhället genom moraliskt förfall och materialism. Ett exempel är synen på 

kvinnan. Istället för den västerländska utvecklingen mot jämställdhet vill man behålla den 

traditionella kvinnorollen. I äktenskapet ska kvinnan vara underordnad mannen och skilsmässa kan 

endast ske om mannen så önskar. Kvinnans huvuduppgift är att ta hand om hemmet och uppfostra 

barn. I Iran har religiösa auktoriteter det sista ordet i all politik och landet brukar därför beskrivas som 

en teokrati. Ett annat ord för teokrati är gudsvälde. De styrande har inte sin makt från folket utan 

ytterst från en eller flera gudar. Det avgörande för politikerna är att förslag inte strider mot religionen 

och  dess heliga skrifter, inte att en majoritet av befolkningen står bakom. (Karlsson 2011, s. 154) 

Liksom det essentialistiska ämnesspråket är återgivningen av samhället homogent och 

begreppen förstås på ett endimensionellt sätt. Det som gör det annorlunda är att texten skapar 

ett ”vi och dem” förhållande baserat på moraliska och ideologiska grunder. I exemplet 

exemplifieras islamism dels genom dess konservativa syn på kvinnor och dels genom att 

tydligt förklara att den islamistiska ideologin inte hör ihop med demokrati. Det 

perennialistiska ämnesspråket gestaltar världen som endimensionell och normer och värden 

går att betrakta hierarkiskt med de egna värdena som utgångspunkt. 



25 

 

 

6.2.3 Rekonstruktivistiskt ämnesspråk  

Det rekonstruktivistiska ämnesspråket berättar om ett heterogent, flerdimensionellt och 

komplext samhälle där ingen fråga har ett enkelt svar. Både objektiva och subjektiva 

beskrivningar och synsätt på samhället finns och problematiserandet står i centrum för 

innehållet.  

Det vanliga är att man skiljer mellan nationell terrorism, internationell terrorism och statsterrorism. 

Nationell terrorism uppkommer vanligtvis för att en folkgrupp anse sig vara politiskt och socialt 

förtryckt. Våldet utövas inom statens gränser och riktar sig direkt eller indirekt mot landets regering 

och myndigheter. Ett exempel är den kurdiska militanta rörelsen PKK, som anses ligga bakom flera 

självmordsattacker mot mål i Turkiet. De mest kända nationella terroristorganisationerna i Västeuropa 

är irländska IRA samt ETA i Spanien. På 1970-talet uppmärksammades även flera 

vänsterextremistiska organisationer, till exempel den västtyska gruppen Baader-Meinhof och Röda 

brigaderna i Italien.  

Internationell terrorism har ofta samma bakgrund som den nationella men riktar sig mot mål utanför 

hemlandets gränser, till exempel ambassader, turistbyråer, flygplan och fartyg. Syftet är att få 

internationell uppmärksamhet för den kamp som terroristerna bedriver i sitt hemland. Det gäller bland 

annat den pakistanska jihadgruppen Lashkar-e-Taiba, som låg bakom attacken i Bombay i Indien 

2008 då 175 människor dog. 

Statsterrorism innebär att ledande personer i en statsledning eller myndighet i hemlighet ligger bakom 

en terroristattack. Ofta handlar det om attacker mot regimkritiker eller mot mål som har koppling till 

stater som man är i ideologisk konflikt med. Bland de länder som anklagats för att använda eller 

stödja terrorism finns Iran, Nordkorea och Sudan. Men även den franska staten har använt sig av 

terroristlikande metoder. Sommaren 1985 sprängdes Greenpeace fartyg Rainbow Warrior i en hamn 

på Nya Zeeland. De skyldiga var agenter som anlitats av det franska försvarsdepartementet. Syftet 

med attentatet var att hindra Greenpeace från att delta i protester mot Frankrikes kärnvapenprov i 

Stilla havet. (West & Hedengren 2013 s. 277) 

Texten beskriver sitt innehåll på ett flerdimensionellt sätt genom att ge flera olika exempel på 

aktörer som utför terrorism. Genom att ange aktörer som har olika motiv bakom sina agerande 

framställs terrorism som ett komplext problem.  

6.3 Kunskapsemfaser  

Kunskapsemfaser berättar hur texten ska uppfattas. Genom att välja vilken kontext kunskaper 

ska förmedlas genom uppstår en förståelse för hur kunskapen ska förstås och användas. De 

fyra första kunskapsemfaserna betraktar Östman (1995) som epistemologiska2. Dessa är: rätta 

förklaringen, vetenskapliga metoden, vetenskapens intellektuella process emfasen och 

säkragrunden emfasen. Undersökningen kommer börja med dessa fyra. 

                                                 
2 De behandlar alltså kunskapens trovärdighet. Det menas att de första fyra typerna av 
kunskapsemfaser ska hävda och övertyga läsaren om att innehållet ska framstå som 
trovärdigt. 
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6.3.1 Epistemologiska kunskapsemfaser 

Kunskapsemfaserna som alltså är av epistemologisk karaktär vill övertyga läsaren om textens 

korrekthet genom att argumentera på olika sätt. Den rätta förklaringens emfas är den absolut 

vanligaste i de undersökta texterna. Genom hävdelsesätt och vardagsförståelse för verb, till 

exempel, ”är” och ”var”, kan texten ge intryck av att förmedla den rätta förklaringen.  

Terrorism är ett omtvistat begrepp på grund av att det väcker så starka känslor. En del utnyttjar detta 

för att vinna politiska fördelar. Det är till exempel inte ovanligt att stater stämplar ”besvärliga” 

folkgrupper som terrorister. På så sätt kan de motivera övergrepp som annars inte hade varit möjliga.  

Går vi till uppslagsboken får vi veta att terrorism är det samma som våldshandlingar som har ett 

politiskt syfte, det vill säga att påverka samhällsutvecklingen i en viss riktning. En del menar att 

terrorism i själva verket är de svagas och förtrycktas enda möjlighet att skada en stark och ofta 

våldsam övermakt. (West & Hedengren 2013, s. 275) 

Vi ser att texten är konstaterande av sitt innehåll. Att använda sig av ”är” signalerar 

övertygelse vilket leder till att texten uppfattas sitta på den rätta förklaringen. Om författaren 

hade bytt ut ”är” i den första meningen till ett ”kan” skulle det ändra mycket i upplevelsen av 

texten. 

Ett annat sätt att påvisa den rätta förklaringen är att använda sig av olika former av 

auktoriteter för att övertyga om sanningshalten i texterna. I texten som visas nedan kommer 

ett sådant, där ”forskare” används som referens för att påvisa sanningshalten i påståendet om 

orsaken till varför unga muslimer kan bli radikaliserade. Även det tidigare exemplet visade på 

en sådan påstådd auktoritet som ska förstärka påståendet, nämligen en uppslagsbok. 

Forskning visar att den första generationen muslimer mentalt till stor del lever kvar i sina traditionella 

samhällen, bland annat genom att följa lokala imamer via TV och radio. Däremot väljer deras barn 

och barnbarn ofta en annan väg. De talar sitt nya hemlands språk och har liten kunskap i föräldrarnas 

modersmål. Dessutom är de kritiska till de äldres respekt för traditionella former av religiös 

auktoritet.  

Dilemmat är att många unga saknar djupare känsla för familjens rötter samtidigt som de har svårt att 

identifiera sig med den livsstil som dominerar i Europa. Ett alternativ blir då att ansluta sig till en 

universell, eller global form av islam. På så sätt kan man såväl bejaka globaliseringen och det 

moderna som ta avstånd från föräldrarnas koppling till lokalt förankrade religiösa auktoriteter – man 

ser sig som ”renare” muslimer.  

Enligt forskarna är det här en viktig förklaring till varför den lilla grupp unga muslimer i väst som 

engagerar sig i fundamentalistiska grupper ytterst sällan söker sig till familjens rötter, utan i stället 

väljer att delta i jihad – Heligt krig- på vitt skilda platser som Tjetjenien, Kashmir, Balkan och 

Afghanistan. (West & Hedengren 2013, s. 278) 

”Forskning visar”, och ”enligt forskarna” är bra exempel där texten hävdar att innehållet är 

vetenskapliga fakta vilket ska övertyga läsaren om att det är den rätta förklaringen av 

radikalisering av muslimer.  
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Den andra varianten av epistemologiska emfasen som har påträffats är säkragrunden emfasen. 

Den påträffades både gångerna i definitionen av islamism. 

Fundamentalism 

Människor som menar att religion ska genomsyra alla aspekter av samhället och som tolkar de 

religiösa urkunderna som Bibeln eller Koranen närmast bokstavligt brukar kallas fundamentalister. 

Ordet betyder att religion är ett fundament, en grund för hela samhället, såväl som det offentliga som 

det privata livet. Starkt fundamentalistiska grupper hittar man bland annat i USA. Deras ibland 

framgångsrika kamp för att avlägsna all icke-kristen påverkan på ungdomar har bland annat lett till att 

litteratur där Charles Darwins utvecklingslära presenteras har plockats bort från skolbibliotek och 

undervisning. Istället erbjuds endast Bibelns version av skapelseberättelsen. 

Islamism  

Inom islam finns en stark fundamentalistisk rörelse som går under namnet islamism. (Karlsson 2011, 

s.153) 

Texterna inleder med förklaringen av fundamentalism för att sedan låta läsaren förstå 

islamism som en fundamentalistisk gren av islam. Genom att knyta islamism till ett mer 

allmänt begrepp som förklaras mer ingående så förstärks hävdelsen av en korrekt tolkning av 

vad islamism är. 

6.3.2 Samhället, normer och beslut emfas 

Samhälle, normer och beslut emfasen syftar till att synliggöra relationen mellan vetenskapen 

(samhällsvetenskap) normer, och beslutsfattande3. Det fanns ett tydligt exempel i det innehåll 

som undersöktes. I exemplet nedan kommer arbetet mot terrorism underbyggas av 

samhällsvetenskap och normativa ståndpunkter. Stycket måste alltså förstås i ett större 

perspektiv där begreppet terrorism redan har klarlagts. 

Det finns många internationella avtal vars syfte är att bekämpa terrorism. Flygplanskapare ska till 

exempel alltid ställas inför rätta och dömas hårt, och transporter av material som har med kärnenergi 

att göra måste vara väl skyddade. Dessutom försöker man internationellt stoppa ekonomiskt stöd till 

organisationer som misstänks ha kopplingar till terrorism. Utgångspunkten är att den som finansierar 

terrorism och är medskyldig till terrordåden som genomförs.  Praktiskt innebär det här att stater kan 

frysa och beslagta pengar som är tänkta för terrordåd. 

FN:s generalförsamling fördömde redan 1993 all form av terrorism. Enligt FN är terrorism ett hot mot 

demokrati, mänskliga rättigheter, fred och staternas suveränitet. Den anses också vara ett hinder för 

social och ekonomisk utveckling. 

                                                 
3Med beslutsfattande menas både på individnivå, exempelvis att vara aktiv och medveten 
konsument, men också på samhällsnivå, exempelvis hur samhället fördelar resurser mellan 
starka och svaga samhällsgrupper. 
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I dagsläget finns ett övergripande folkrättsligt ramverk mot terrorism som består av 13 FN-

konventioner. Sverige har anslutit sig till samtliga dessa, vilket innebär att vi har förbundit oss att 

motverka terrorism tillsammans med många andra länder. (West & Hedengren 2013, s. 277-278) 

Texten har tidigare redovisat en del kunskaper om hur terrorism praktiskt fungerar. Här 

förklaras aktioner mot terrorism som logiska följder av kunskaper bakom faktorerna om 

terrorism. Exempelvis meningen om flygplanskapare och transporter av kärnenergi. Än 

tydligare blir det i de meningar som behandlar rätten att frysa tillgångar hos de som 

finansierar terrorism.   

6.4 Sammanfattning så här långt 

Så här långt går det att konstatera att bland ämnesfokus så dominerar om-fokuset i de texter 

som behandlar muslimen som samhällsmedborgare. Det finns några få texter som har ett 

kritik-fokus vilket leder till att det framför allt är berättelser om samhället som förmedlas. 

Beträffande ämnesspråk förekommer det tre olika typer i texterna, men eftersom det 

essentiella och det perenna ämnesspråken skapar samma syn på samhället i stora drag går det 

inte att diskutera dessa skillnader som särskilt anmärkningsvärda. Det går dock att konstatera 

att det essentialistiska är vanligare än det perenna. Det som var minst vanligt var det 

rekonstruktivistiska ämnesspråket. Undersökningen hittade inget progressivt ämnesspråk. 

Kunskapsemfaserna var inte oväntat övervägande av epistemologisk karaktär. Texterna vill 

förmedla kunskap om hur världen verkligen ser ut och detta gjordes genom rätta förklaringen 

emfasen och i vissa fall säkragrunden. SNB emfasen fanns i en text i en lärobok, nämligen där 

en text redogjorde för arbetet mot terrorism. Där fanns det tydliga kopplingar mellan 

kunskaper, moralvärderingar och beslutsfattande.  

6.5 Diskursiva meningar 

Under denna rubrik kommer de diskursiva meningarna att redovisas.  Som tidigare har sagts 

så är det genom att undersöka hur ämnesfokus, ämnesspråket och kunskapsemfaserna 

samverkar som de diskursiva meningarna framträder. Östman beskriver detta som komplexa 

meningar som uppstår när man tar in följemeningar som uppstår av ämnesfokus, ämnesspråk 

och kunskapsemfaser och således framträder bilden av muslimen som samhällsmedborgare.  

Fyra stycken olika kombinationer av ämnesfokus, samhällsspråk och kunskapsemfaser har 

hittats. Sedan kommer de generella meningarna av sådana regler att konstateras för att i nästa 

skede sätta in muslimen som medborgare som socialisationsinnehåll. 

 Ämnesfokus Samhällsspråk Kunskapsemfas Antal 

1 Om-fokus Perennt ämnesspråk Epistemologisk emfas 2 
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2 Om-fokus Essentiellt ämnesspråk  Epistemologisk emfas 2 

3 Om-fokus Rekonstruktivistiskt ämnesspråk Epistemologisk emfas 1 

4 Kritik-fokus Rekonstruktivistiskt ämnesspråk SNB efas 1 

Tabellen visar i vilka kombinationer och hur många gånger de påträffats. 

1. Texter som har ett om-fokus tillsammans med ett perennt ämnesspråk med en 

epistemologisk emfas berättar om ett homogent och endimensionellt samhälle. Värderingar 

och normer beskrivs på ett hierarkiskt sätt som grundar sig i det egna samhällets normer och 

värderingar. Eftersom samhället skildras som homogent leder det till ett tydligt ”vi och dem” 

förhållande mellan grupper med olika kulturer, religion och ideologier, vilket leder till 

stereotypa föreställningar. Genom att lägga på en epistemologisk emfas på detta innehåll  

öppnas inte texten för ifrågasättanden. 

2. Texter innehållandes om-fokus, ett essentiellt ämnesspråk tillsammans med en 

epistemologisk emfas skildrar en värld som är endimensionell och homogen. Däremot till 

skillnad från den första varianten av kombinationer  framställs inte värderingar och normer 

emot varandra. Detta leder till att ”vi och dem” perspektiven som framställs genom den 

homogena beskrivningen inte blir hierarkisk utan bara konstateranden om hur andra 

samhällen eller synsätt är. Liksom de andra med en epistemologisk emfas  hävdar texten att 

den har de korrekta analyserna och ställningstagandena.  

3. Texter innehållande ett om-fokus tillsammans med ett rekonstruktivistiskt ämnesspråk med 

en epistemologiskemfas skildrar ett mer komplext och flerdimensionellt samhälle. Detta görs 

genom att texten problematiserar ställningstagande och synsätt, exempelvis i syftet att 

förebygga förutfattade meningar om andra. Texterna visar däremot på att denna skildring och 

förklaring är den rätta genom tydliga ställningstaganden. 

4. Texter som har ett kritik-fokus, rekonstruktivistiskt ämnesspråk och SNB emfas syftar till 

att eleven ska utmanas i sin bild av samhället. Tillsammans med det rekonstruktivistka 

ämnesspråket skildras ett samhälle som är både heterogent och flerdimensionellt. Samhället 

framställs som komplext vilket gör samhällsproblemen som eventuellt skildras inte har en 

enkel lösning. Texten försöker aktivt motverka snabba generaliseringar och fördomar genom 

att skildra flera perspektiv och flera exempel. Genom SNB emfasen synliggörs bakgrunden 

till beslut och händelser som skildras i texten.  

Socialisationsinnehållet som har undersökts är alltså muslimen som samhällsmedborgare. 

Undersökningen har alltså med hjälp av ämnesfokus, samhällsspråk och kunskapsemfas och 

deras följemeningar slagits ihop till diskursiva meningar. En diskursiv mening är en 
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avancerad och komplex följemenig som visar hur följemeningarna skapade av olika 

ämnesfokus, samhällsspråk och kunskapsemfaser samverkar och bygger en normativ 

förståelse av socialisationsinnehållet – muslimen som samhällsmedborgare. 

7. Slutsatser – bilden av muslimen som samhällsmedborgare 

Det kommande kapitlet kommer att diskutera hur muslimen framställs som medborgare 

genom de diskursiva regler som har konstruerats i föregående avsnitt. Detta leder sedan vidare 

in i en diskussion till hur lärare ska förhålla sig och vara uppmärksamma på under lektioner 

där läroböcker används och hur bör kompletteras med annan information. 

7.1.1 Muslimen i samhället – Ett hot mot västvärldens samhällssystem 

I de diskursiva kombinationer som går under kategori nummer ett, alltså de med ett perennt 

ämnesspråk, leder till att muslimen som medborgare uppfattas som en homogen grupp, utan 

inbördes skillnader. Den muslimska samhällsmedborgaren uppfattas som ett hot mot det 

demokratiska samhället genom att ”muslimska” värderingar ställs i motsats till västerländska 

på flera områden. Dessutom förstärks bilden av muslimen som antidemokratisk eftersom 

islamister, enligt läroböckerna, tenderar att bruka våld för att nå sina mål, framför allt 

terrorism mot västerländska mål. Eftersom språket ställer upp ”muslimska värderingar” mot 

”västerländska värderingar” resulterar det i att en värdekonflikt utmålas mellan muslimer 

generellt och västerlänningar. 

7.1.2 Muslimen i samhället – En endimensionell islamist 

De diskursiva kombinationerna som går under kategori två, ger en liknande bild som kategori 

nummer ett. Framställningen är endimensionell vilket leder till en enkel förståelse för 

exempelvis islamism. Eftersom islamism används i alla kontexter där muslimer förekommer 

framställs den politiske muslimen som en islamist. Däremot tonas norm- och värdekonflikten 

ner betydligt vilket leder till att den muslimska medborgaren blir mindre fundamentalistiskt 

och extrem. 

7.1.3 Muslimen i samhället – Den komplexa islamisten 

Den tredje kategorin av diskursiva meningar beskriver muslimer på ett mer komplext och 

flerdimensionellt sätt. Detta resulterar i att muslimen besitter många fler egenskaper och 

värden är de tidigare diskursiva meningarna. Däremot skildras muslimer i problematiska 

kontexter, såsom terrorism och fundamentalism.  
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7.1.4 Muslimen i samhället – Ett problem för västvärlden 

Den fjärde diskursiva kategorin är den som är mest avvikande från de övriga. I 

undersökningen hittades denna diskursiva mening i en text om terrorism. Textens syfte var att 

ge eleven möjlighet att tillägna sig ett kritiskt perspektiv på fenomenet där utgångspunkten 

var att visa att inte bara muslimer är terrorister. Texten gjorde det genom att konstruktivistiskt 

samhällsspråk genom att flera olika exempel på terrorism lyftes fram vilket ger en mer 

komplex syn på terrorism. Textens kunskapsemfas var också avvikande, där samhälle, norm 

och besluts emfasen var tydlig. Genom att beskriva bakom liggande processer bakom vissa 

beslut och händelser får eleven möjlighet att aktivt själv ta ställning till innehållet. 

7.2 Slutsatser – Muslimen i samhället 

De två första diskursiva meningarna framställer muslimen som ett hot mot hela det 

västerländska systemet i olika grad. Det gemensamma för dessa texter i de undersökta 

böckerna var hur islamism användes och förstods. Islamism förklarades som en 

fundamentalistisk tolkning av islam. Eftersom alla muslimska samhällsaktörer som nämnts i 

läromedlen beskrevs som islamister leder det till en föreställning om att muslimska 

samhällsaktörer antagligen är islamister. Detta stämmer precis med det som Otterbeck (2004) 

fann i sin undersökning, att extrema och fundamentalistiska exempel ges företräde i 

beskrivningarna över de moderata tolkningarna och aktörerna.  

De två efterföljande diskursiva meningarna som innehåller ett rekonsruktivistiskt ämnesspråk 

leder visserligen till att muslimen och islam skildras på ett mer komplext sätt en de två första. 

Dessa diskursiva meningsregler ger förutsättning för att skildra muslimer och islam på ett 

nyanserat sätt, men genom att enbart skildra islam och muslimer i kontexter såsom krig, 

förtryck och våld överensstämmer framställningen av muslimer som medborgare det som har 

funnits i tidigare forskning. 

Det är enbart den fjärde diskursiva meningen som inbjuder eleven att tillägna sig ett kritiskt 

perspektiv på muslimen som samhällsmedborgare. Detta är möjligt genom dels kritik-fokuset 

på texten, dels genom att redovisa de olika beslutskedjorna och händelseförloppen som ligger 

bakom olika fenomen i samhället. De andra kunskapsemfaserna som är av epistemologisk 

karaktär bjuder inte in eleven till att ifråga sätta innehållet. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

En lärare ska självfallet inte lämna ut läroböcker och sedan slå sig till ro med tanken att jobbet 

är klart. Läroboken är och ska förbli ett komplement till undervisningen. Däremot visar 
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undersökningen vad läraren måste vara beredd på att lyfta fram för att kunna ge en nyanserad 

framställning av muslimska samhällsmedborgaren som möjligt. Läraren måste vara beredd på 

att ge positiva exempel och vidga förståelsen av muslimer och deras tro. Framförallt är det den 

homogena och endimensionella bilden kopplad till negativa samhällsfenomen som måste 

motarbetas.   

Eftersom de diskursiva meningarna som uttrycks skapas genom språket är det omöjligt att 

berätta om något utan att förmedla olika diskursiva meningar. Därför finns det en nytta i att 

göra en följemeningsanalys på ett lektionsinnehåll för att blottlägga vilka värderingar, värden 

och förhållningssätt som kommer till uttryck vid undervisningen. De undersökta läroböckerna 

visar att det är kunskapsinnehållet som är i centrum, uttryckt genom om-fokuset och det leder 

till att läraren måste vara medveten om vad socialisationsinnehållet (muslimen som 

samhällsmedborgare) skapar för diskursiva meningar. Östman (2008, s. 116) går så långt att 

kalla det ”synnerligen värdefullt ur ett demokratiskt perspektiv”.  

7.4 Analysens trovärdighet och generaliserbarhet 

Del syftet att prova på Östmans (2008) följemeningsanalys får ses som lyckat. 

Analysverktygen har varit användbart vid analysen gett svar på frågorna som ställdes. Den 

största bristen däremot är att det är ett väldigt begränsat antal sidor som har undersökts. 

Resultatet stämmer visserligen överens med den tidigare forskningen om hur muslimer 

framställs. Även om det finns fler läroböcker som kan undersökas, så är det troligt att dessa 

ger en liknande bild utav muslimen som medborgare eftersom undersökningens resultat 

stämde så väl in på den tidigare forskningen.  

8. Sammanfattning 

Det som har undersökts är sålunda vilken normativa förståelse som erbjuds eleverna av den 

muslimska samhällsmedborgaren i samhällskunskapsböcker. Detta har gjorts genom att först 

undersöka de följemeningar som skapats genom Östmans (2014) typlogier ämnesfokus, 

ämnesspråk och kunskapsemfas. Dessa i sig skapar olika enkla följemeningar men när 

ämnesfokus ämnesspråk och kunskapsemfaserna kategoriernas och samverkar uppkommer 

det som Östman (1995) kallar för diskursiva meningar, komplexa bilder av skildringar av 

samhället.  

Undersökningen har visat två olika ämnesfokus, ett om-fokus och ett kritik-fokus. De texter 

som hade ett om-fokus syftade till att berätta om samhällets fenomen. De texter som har ett 

kritik-fokus syftar till att utveckla elevers samhällsvetenskapliga förmågor vilket i detta 
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sammanhang kopplas det ett kritiskt förhållningssätt. Ämnesspråket ska förstås som ett 

samhällsspråk. För att definiera de olika samhällsspråken användes Englunds (2007) 

utbildningsfilosofiska traditioner. Det essentisalistiska ämnesspråket var det vanligaste 

förekommande vilket skildrade samhällsfenomen och begrepp på endimensionella och 

homogena sätt. Kunskapsemfaserna går att dela upp i tre kategorier. De epistemologiska 

emfaserna strävar alla till att texten ska uppfattas som trovärdig på olika sätt, och dessa var 

även de vanligaste förekommande emfaserna. Den andra emfasen som hittades var SNB 

emfasen som syftade till att en förståelse för relationen mellan samhället, beslut och normer 

skulle uppstå hos eleven. Den tredje kategorin som utgörs av nyttan i vardagen hittades inte i 

undersökningen. 

De diskursiva meningar som hittades var Muslimen som ett hot mot västvärlden, muslimen 

som en endimensionell islamist, muslimen – den komplexa islamisten, och muslimen som ett 

problem för västvärlden. I de två fösta diskursiva meningarna skildras muslimen homogent 

och endimensionellt i enlighet med de perenna och essentiella samhällsspråken. Det stämmer 

således in på mycket av den forskning som finns från religionsläroböcker där muslimer 

beskrivs som ett kollektiv, en homogengrupp. I de två sista diskursiva meningarna beskrivs 

muslimen på ett mer komplext sätt. Begrepp och händelser beskrivs på ett mer komplext sätt i 

enlighet med de rekonstruktivistiska samhällsspråket. Den fjärde diskursiva meningen är den 

enda av de fyra som aktivt bjuder in eleven att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till 

textensinnehåll.  

Det stora problemet i samtliga läromedel som undersökts har varit i vilka kontexter som 

muslimer och islam förekommer i. I alla läromedel är det när diktaturer, konflikter, krig och 

terrorism diskuteras som muslimer och islam blir synliga. Detta leder till att läraren måste 

vara på sin vakt och erbjuda andra perspektiv på dessa ämnesinnehåll eftersom böckerna i de 

flesta exempel endast beskriver muslimen och islam ur en dimension. Det handlar alltså om 

att motverka och nyansera de värden, värderande och förhållningssätt som kommer till uttryck 

i lärobokstexterna. 
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