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Sammanfattning 

Denna studie bygger på en kvalitativ analys av läroböcker i ämnet religion på gymnasiet. 

Läroböcker används för att ge en kortfattad och övergripande bild om ämnet som presenteras.  

Studiens teori bygger på Edward Saids forskning kring orientalism samt Mattias Gardells 

teorier kring islamofobi. Syftet med denna studie är att undersöka hur islam har framställts i 

fem läroböcker sedan 1970-talet fram till idag, en lärobok från varje decennium. Syftet är att 

visa vilken bild av islam som används för kunskapsutveckling och om det finns skillnader 

mellan boken från 1979 och boken från 2012. Resultatet av studien liknar det som tidigare 

forskning visat på. De analyserade läroböckerna innehåller generaliseringar och förenklingar 

som oftast inte problematiseras vilket kan leda till att den generaliserade texten i läroböckerna 

blir en sanning. Skillnaderna mellan boken från 1979 och boken från 2012 är få, men det 

förekommer fler diskussionsfrågor i boken från 2012 vilket kan bero på att islam är vanligare i 

Sverige idag.   

 

Nyckelord: läromedel, orientalism, islam, textanalys 
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Inledning 

Världens näst största religion med anhängare över hela världen jämförs i tidsskriften 

Dispatch International med nazismen. Hur de gör det är inte relevant, men att de gör det är 

desto mer relevant. Vad som är intressant med denna jämförelse är att Sveriges tredje största 

folkvalda parti, Sverigedemokraterna, ställer sig bakom denna tidning, samt inte är främmande 

för att göra liknande kopplingar mellan islam och nazism.1 En tiondel av Sveriges befolkning 

har röstat in Sverigedemokraterna och deras åsikter i riksdagen, en politik som anses vara 

främlingsfientlig och kritiska gentemot islam som religion.  

 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson meddelande året innan valet 2010 att 

islam är en farlig religion som kommer att förändra Sverige till det sämre om inte någon gör 

något åt detta. I en debattartikel i Aftonbladet beskriver Åkesson själv hur hotet från islam är 

på ingång och menar att muslimer inte vill anpassa sig till den västerländska kulturen, de vill 

förändra den, till exempel genom att införa sharialagar.2 Att skapa stereotypa bilder av 

muslimer som farliga personer riskerar att spä på negativa aspekter och leda till 

främlingsfientliga tankar om människor. Okunskap kan göra det enklare att se alla muslimer 

som farliga och på det viset förakta människor de aldrig träffat. Muslimska kvinnor som bär 

slöja anses ofta av västvärlden som förtryckta. Huruvida de själva valt att bära slöja diskuteras 

oftast inte. 

 Kontentan av detta är bland annat att det inte bara längre florerar främlingsfientliga 

tendenser hos delar av befolkningen, de har även vuxit sig så pass starka att de nu befinner sig 

i riksdagen. Det finns över en miljard muslimer världen över och av dem befinner sig ungefär 

300 000 i Sverige. Islam är inte en homogen enhet, det är en splittrad religion med många olika 

riktningar där även den enskilde individen kan tolka hur denne vill leva efter de religiösa 

reglerna - vi skulle kunna ta resonemanget så långt och påpeka att det teoretiskt kan finnas 

över en miljard tolkningar av islam. Att se islam som en homogen grupp som kommit till 

Sverige för att förändra den svenska kulturen är väldigt hårddraget och vi anser att det beror 

på okunskap om våra medmänniskor, en okunskap som inte skall befästas i människors 

tankar. För att vi i dagens mångkulturella Sverige skall kunna förstå varandra bättre och inte 

kategorisera varandra som ”vi och dem” måste bland annat skolan arbeta aktivt med att 

förmedla kunskap om vad islam verkligen är. 

                                                 
1 Sveriges radio (2012) 
2 Aftonbladet (2009) 
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Ett verktyg skolan använder sig av i undervisningen är läroboken. Det som står skrivet i en 

lärobok kan enkelt bli sanningen för de elever som läser den. Utrymmet i läroböcker är av 

olika skäl begränsat, det är ett stort material som skall behandlas på ett visst antal sidor. 

Materialet är utformat efter vad läroboksförfattaren anser vara det mest relevanta, och det 

finns inget utrymme till att skapa en hundraprocentig bild av vad islam egentligen är på några 

få sidor. Vår utgångspunkt vilar på att islam i läroböcker är av sammanfattande karaktär, där 

risken för utelämnad information och generaliseringar kan ligga som grund för elevernas 

lärande. Därav är det relevant att undersöka hur några läroböcker väljer att presentera islam, 

för att skapa förståelse om vilken bild av islam skolan kan förmedla till elevernas 

kunskapsutveckling. Därför blir det intressant att undersöka om muslimerna beskrivs som en 

homogen enhet samt hur kvinnan beskrivs i läroböckerna. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Religionsundervisning 

Religionsundervisningen har funnits med i skolans värld länge även om den förändrats 

markant genom åren. Ämnet ansågs länge vara det viktigaste ämnet i skolan och placerades 

därför fram till 1955 först i kursplanerna. Religionsämnet fick också mycket utrymme i 

timplanen.3   

Till en början handlade undervisningen endast om kristendomen och bedrevs av den 

svenska kyrkan. Vid införandet av Folkskolan 1842 fanns det fortfarande ingen innehållsplan. 

Religionsundervisningen var uppdelad i två delar, katekes och biblisk historia.4  

1951 får Sverige en religionsfrihetslag med vissa krav på objektivitet, vilket betyder att 

lärare inte längre behöver tillhöra svenska kyrkan för att få undervisa i kristendomskunskap. 

Grundskolan inrättas 1962 och ska nu för första gången vara konfessionslös vilket betyder att 

den svenska kyrkan inte längre har något officiellt inflytande på skolan. Även om ämnet 

fortfarande heter kristendomskunskap så ska undervisningen nu även ge elever kunskap om 

andra religioner utöver kristendom. 1969 ändrar ämnet namn till religionskunskap där kravet 

på objektivitet kvarstår. I Lgr-80 läggs nu fokus på att eleverna i undervisningen ska få möta 

olika livsåskådningars svar på elevernas egna frågor.5  

Läromedel 

Läromedel i Sverige 

Läromedel kan vara flera saker men ska främst fungera som ett hjälpmedel för lärande och 

undervisning. Läromedel omfattar olika material men främst läroböcker, läseböcker, 

ordböcker och övningsböcker.6 Därför syftar läromedelsforskning ofta till att på olika sätt 

försöka undersöka dessa. Det har tidigare funnits statliga organ för reglering av läromedel. 

Den första inrättades 1938 och hette då statens läroboksnämnd. Huvuduppgiften var att granska 

läroböcker för att på så vis kunna avgöra vilka som fick användas i undervisningen. På 1970-

talet ersattes Läroboksnämnden av läromedelsnämnden vars nya uppgift var att 

objektivitetsgranska nya läromedel och kopplades samtidigt samman med Skolöverstyrelsen 

                                                 
3 Larsson 2006, s.113 
4 Larsson 2006, s.116 
5 Härenstam 1993, s. 21 
6 Nationalencyklopedin (2012) 
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(SÖ). Kort därefter startades Statens Institut för Läromedel (SIL) med uppgiften att informera 

och registrera om centrala läromedel.7  

Läromedelsfrågor blev under 1980-talet i huvudsak en kommunal fråga. 1982 ledde den 

skoladministrativa reformen till att läromedelssektionen avvecklades på SÖ. 

Läromedelsnämnden flyttades över till SIL som från och med nu hade hand om och 

ansvarade för huvuddelen av statens uppgifter angående läromedel. SIL avvecklades 1991 då 

riksdagen beslutat om förändring av de statliga skolmyndigheterna. De arbetsuppgifter SIL 

tidigare haft införlivades nu istället i det nya skolverket. Därefter reglerades läromedel inte i 

skollag eller förordning8.  

Enligt Ann-Christine Juhlin Svensson har läromedel även utvecklats inom de ramfaktorer 

som finns för skolan. Därför är innehållet i läroböckerna den kunskap som enligt kursplanerna 

ska läras ut. Författarna har förhållit sig till kursplanerna för att de ska passa in i 

undervisningen. Dock finns det en annan utveckling där läroboken inte skrivits för att vara 

centrum i undervisningen. Den är snarare en i mängden av flera böcker eleverna använder för 

att uppnå kunskapsmålen.9  

I en studie har Långström tittat på författare bakom läroböcker och deras sätt att skriva 

läroböcker inom ämnet historia för gymnasiet. I avhandlingen kommer Långström fram till att 

eleverna i stor utsträckning sällan har möjlighet att själva bedöma vilket innehåll 

läroboksförfattarna valt bort. Han hävdar också att det har funnits stora förutsättningar i 

Sverige för läroböckerna att kunna få en stor genomslagskraft då det ofta har funnits pengar så 

att varje enskild elev har kunnat få tillgång till en egen lärobok.10 

Läromedelsforskning 

I artikeln Our view on the Other: Issues regarding school textbooks11 publicerad i British Journal of 

Religious Education skriver Susanna Olsson en artikel där hon diskuterar olika aspekter och 

tankesätt kring vetenskap, etik och ideologi vid analys och produktion av läroböcker samt 

vilka större problem som bör reflekteras kring.  

Olsson skriver att det är viktigt att inse att läroböcker produceras i en specifik kontext för 

att kunna förstå vilken bild som presenteras av ”de andra” och varför. Den här typen av 

bakgrund kan göra det enklare att förklara varför fördomsfulla och partiska presentationer kan 

finnas i läroböcker. Vilka som är ”de andra” kan variera. I Olssons fall har hon kommit i 

kontakt med detta uttryck främst som lektor i Islam vid Södertörns universitet i Stockholm. 

Där har hon mött orientalism och islamofobi i klasser med blandad etnicitet och religiositet. I 

                                                 
7 Juhlin Svensson 2000, s. 16-17 
8 Juhlin Svensson 2000, s.17-18 
9 Juhlin Svensson 2000, s.54 
10 Långström 1997, s.11 
11 Olsson 2010, s. 41 
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denna situation har diskussioner uppstått om vilka som kan anses vara de andra och hur de 

andra ser på oss. Enligt Olsson är det nödvändigt att tänka på synen på analys och produktion 

av läroböcker då böckerna skapats just för att hjälpa oss att förstå ”de andra”. Hon menar 

därför att för att kunna tala om andra kulturer och religioner så måste vi reflektera över hur vi 

förstår andra.12  

Det politiska klimatet är en viktig aspekt att förhålla sig till då läromedlen följer vissa 

politiska beslut och förordningar. Ett exempel på detta kan vara om det exempelvis råder 

censur i landet. Detta blir då en faktor som påverkar läroboken. En textbok är av sin natur 

selektiv då den har ett begränsat utrymme och därför inte kan inkludera allt. Den kan endast 

representera vad som anses vara legitim kunskap för det rådande samhället. En skolbok kan 

förväntas bidra till att upprätthålla olika identiteter. Dessa kan exempelvis vara nationella, 

språkliga eller religiösa. Därför både skapar och upprätthåller läroböckerna en syn på både ”de 

andra” och ”oss själva” på samma gång. Olsson menar på att normen i den svenska skolan är 

att undervisa om religion och uppfostra toleranta medborgare. Men även här finns ett problem 

då olika lärare har olika idéer om hur detta ska genomföras. Om någon har en annan syn på 

hur undervisningen ska gå till blir även denna person kategoriserad som ”de andra”. I 

undervisningen finns det alltså en version som anses mer sann eller bättre.13  

Jonas Otterbeck har skrivit artikeln What is reasonsable to demand? Islam in Swedish textbooks. 

Otterbeck är lektor i islamologi vid Lunds universitet och har i denna artikel analyserat 

innehållet gällande islam i svenska läroböcker från tidigt 2000-tal. Syftet med texten är att 

kritiskt granska hur läroböcker framställer islam utifrån läroboksförfattares subjektiva bias. 

Enligt honom finns det tendenser hos läroboksförfattare att okritiskt sammanställa 

information om islam till den svenska skolundervisningen, vilket kan leda till att 

undervisningen blir felaktig och förmedlar stereotypa bilder av islam.  

Otterbeck använder sig av en kvalitativ textanalys på sju stycken läroböcker och fokuserar 

på att kritiskt granska utvalda delar, till exempel generella stukturer i texterna, felaktigheter och 

urval av fakta. I studien har Otterbeck delat upp sin kritik av läroböckerna i följande 

kategorier: den generella strukturen, enkla fel, en förvirrande struktur och utelämnad 

information, tendentiöst urval, fixeringen vid islamism och osynliggörandet av annan islam, en 

sammanblandning av islamisk histografi och det wattska historieprojektet, samt islam har 

agens – avsaknad av förståelse för makt.14 

Han är mycket väl insatt i hur islam fungerar och styrker sina argument med annan relevant 

litteratur för att påvisa att allt som står i läroböckerna inte alltid är korrekt eller för den delen 

fallit offer av författarens bias. Det handlar inte om fundamentala felaktigheter, dock är det 

små subtila meningar som inte genomgått någon form av kritisk granskning som ibland 

                                                 
12 Olsson 2010, s. 41-42 
13 Olsson 2010, s. 42-44 
14 Otterbeck 2005, s. 5 
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medför en förenklad bild av islam och att alla muslimer är likadana. ”Historical periods other than 

that of Muhammad only play a minor role, if any. Islam has been commented upon, developed, interpreted and 

reinterpreted over 1,400 years, but this fact is paid scant attention”.15 Citatet visar på hur islam 

förenklas, vilket inte är fallet vid till exempel kristendomen, där det för det mesta ges en 

djupgående förklaring till dess utveckling och betydande personligheter.  

Kjell Härenstam är professor i religionsvetenskap, inriktning religionsdidaktik. Han skrev 

1993 en studie som heter Skolboks-islam, analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. 

Studien utgår ifrån att det som skrivs i läroböcker har en tendens att bli enkelspåriga och 

förmedlar en bild av islam som en homogen enhet skild gentemot ett kristet västerland. 

Studien är visserligen gjord under tidigt 1990-tal, men det Härenstam tar upp har relevans för 

vår studie då vi börjar vår undersökning med böcker från 1970-talet – vilket han själv 

undersöker. Med utgångspunkt i vad läroplaner givit för riktlinjer för religionsundervisningen 

sedan 1960-talet kopplar han det med den bild av islam läroboksförfattare förmedlat 

undervisningen från lågstadiet till gymnasieskolan.  
 Härenstam exemplifierar för att påvisa sitt syfte med boken, vilket kortfattat är att belysa 

bilden av islam i läroböcker, och det gör han genom att delge en berättelse han själv upplevt. 

Härenstam hade kommit i kontakt med en muslimsk man som gick på ett vuxengymnasium i 

Sverige, denne man hade svarat på en tentamensfråga gällande varför muslimer fastar. Den 

muslimske mannen svarade utifrån sin egen tro och fick underkänt på frågan med 

motiveringen att det svaret inte gick att finna i läroboken – mannens dotter hade liknande 

upplevelser från sin skoltid.16 Detta är ett tydligt exempel på hur trångsynt undervisningen kan 

bli om den enbart utgår ifrån läroboken. Härenstam visar även på en undersökning som 

uppvisar att läroboken i sig används i mycket hög grad inom undervisningen. Den används 

inte hela tiden, men har benägenhet att vara ett verktyg för att strukturera undervisningens 

innehåll.17 Nu är denna studie från 1993 och visar inte dagens kvantitativa användning av 

läroböcker, därav vill vi enbart påvisa att enligt skolverket fortsätter även idag läroböcker att 

stå i centrum och vara verktyget för att nå läroplanernas mål.18 

 Studien visar även en historisk aspekt, hur och varför den islamska stereotypen bildas i 

västerländska länder. Härenstam tar även upp medias negativa och orättvisa vinkling av islam 

och muslimer, vilket påverkar våra elevers tankesätt kring islam.19 Andra negativa 

påverkningar som elever kan råka ut för är förenklingar. Flera läroböcker översätter begreppet 

islam med ”underkastelse” vilket skapar en förenklad bild av islam är och ger inte en rättvis 

                                                 
15 Otterbeck 2005, s. 13 
16 Härenstam 1993, s. 26 
17 Härenstam 1993, s. 37 
18 Skolverket 2006, s. 10 
19 Härenstam 1993, s. 41ff 
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bild av alla världens muslimer. En mer genomtänkt översättning skulle kunna vara: en 

avgränsning mot polyteism och en vördnad för den ende Guden .20  

 Vad ska läroböckerna egentligen ta upp? Enligt Härenstam är det en väldigt svår fråga, 

bland annat för att författarna har begränsningar gällande sidantal. Det som är viktigt att 

förmedla om islam är de stora ideal de står för, samt exempel på hur vissa muslimer 

praktiserar sin religion – ideal, visioner och samhällig praxis.21 

 

Kvinnor i islam 

Gardell uppmärksammar en diskussion som råder i det svenska samhället, där alla 

muslimska kvinnor ses som offer för en patriarkal samhällsstruktur. Ingen ser till vad 

kvinnorna i fråga tycker själva. 

 

I den upphetsade debatt som följde förfasade sig flera debattörer över det 

patriarkala förtryck som tvingat kvinnorna att gömma sig. Dåvarande 

integrationsminister Mona Sahlin påtalade att plagget tjänande till att ’dölja 

och osynliggöra kvinnor’. Lars Åberg såg eleverna som ”ombud” för en 

politiserad islam ’som gömmer sina kvinnor’, och Anders Westgårdh 

tyckte ’ofantligt synd om dessa flickor och kvinnor som tvingas gå 

inkognito genom livet’.22 

 

Att dessa två kvinnor själva hade valt att gå i niqab för att visa vad de stod för framkommer 

inte i debatten. Gardell menar att det var felaktigt att beskriva de två unga kvinnorna som 

osynliga. Deras klädesval blev väldigt uppmärksammat i olika debatter och han skriver även: 

”Att gå klädd i niqab i Göteborg är knappast att gömma sig”.23  

Jan Samuelsson, fil. doktor och islamolog, menar att den västerländska feministiska 

kulturen i sin kamp för kvinnlig frihet ifrån förtryck allt för ofta ser islam som en negativ 

helhet som förtrycker kvinnor. Det framkommer föreställningar att den muslimska kvinnan är 

maktlös och försvarslös bland annat under de religiösa klädesplagg som kännetecknar islam. 

Tankar som dessa kan enligt författaren bland annat komma ifrån den tidigare talibanregimen i 

Afghanistan där kvinnor tvingades leva med täckande klädsel. Denna stränga form av islam är 

inte vanlig, och är inte accepterad av andra muslimska grupper. Västerländsk kultur ser ofta 

den muslimska kvinnan som förtryckt under slöjan och vill därefter befria henne från 

                                                 
20 Härenstam 1993, s. 60ff 
21 Härenstam 1993, s. 71-72 
22 Gardell 2010, s. 171 
23 Gardell 2010, s. 171-172 
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fångenskapen – utan att söka kunskap om huruvida kvinnor vill ha slöja eller inte – vilket visar 

på det västerländska synsättet att de är överlägsna andra kulturer och viljan att förändra de 

andra utifrån egna premisser.24  

Kvinnornas rättigheter framkommer i sharialagarna. Sharialagarna är inte en specifik lag, 

det finns olika former av sharia beroende hur tolkningar görs i olika länder. Till exempel 

tillämpar Saudiarabien, Iran, Jemen och Tunisien sharialagar, med olika tolkningar – Tunisien 

är det första arabland som lagstiftat mot polygami.25 Mohammad Fazlhashemi, docent i 

idéhistoria, skriver att det under 1800-talet framträdde både män, kvinnor och till och med 

skriftlärda som arbetade för en förening mellan feministisk idétradition och islam – 

feminismen inom några muslimska länder utvecklades starkt under 1800-talet.26 Han skriver 

också att Mohammed ibland kan ses som en person som skapade nya möjligheter för 

kvinnorna under 600-talet. ”Sett ur detta perspektiv är kvinnoförtrycket i muslimska länder inte religiöst 

betingat. Det är de sociala och kulturella strukturerna som bär skulden till det”27 

Han visar flertalet exempel från personer som arbetat mycket med kvinnofrågor fram till 

idag.  

En grundtanke inom muslimsk feminism vilar på att islam i sig inte är i skuld för förtryck, 

de menar att islam utsatts för manipulering av gamla patriarkala samhällsstrukturer och även 

idag lider många kvinnor av begränsade rättigheter gentemot männen.28  

Det vi vill visa med det vi tagit fram kring kvinnor och islam är inte att försöka påvisa att 

det inte förekommer förtryck av kvinnor i muslimska länder, det är inte av relevans för 

studien. Det vi vill påvisa är att det finns fler sidor av bruket av slöja, än att det skulle vara 

grundat i manligt förtryck. Alla muslimska kvinnor tänker inte likadant och har inte samma 

mål i livet, vissa vill klä sig i niqab för att visa sin religiositet. Mohammad Fazlhashemi visar att 

det är patriarkala tolkningar av koranen som gjort att kvinnor har hamnat under mannen i 

islam, det är inte islam i sig som är förtryckande – hur skulle islam se ut om en kvinna tolkade 

koranen? 

 

                                                 
24 Samuelsson 2005, s. 24-25 
25 Samuelsson 2005, s. 32 
26 Fazlhashemi 2008, s. 87 
27 Fazlhashemi 2008, s.83 
28 Fazlhashemi 2008, s. 94-95 
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Teoretiska utgångspunkter 

För denna studie söker vi teori om kategoriseringar i relation till religion. För att kunna 

beskriva detta måste vi först diskutera teorier om var dessa tankar kan komma från och det 

görs genom de två utgångspunkterna orientalism och islamofobi. Orientalismen fokuserar på 

en geografisk plats och en viss kultur medan islamofobin fokuserar på religion.  

Orientalism 

Edward Said lyfter fram några viktiga aspekter som är beskrivande för västvärldens syn på 

orienten. Ett synsätt och förhållande som styrs av det rådande maktförhållandet mellan dessa 

två, där västvärldens tolkningsföreträde har hjälpt till att skapa stereotyper och fördomar. 

Orientalismen är inget nytt utan har funnits i sin formella form sedan 1300-talet då ett antal 

professurer inrättades inom arabiska, grekiska, hebreiska och syriska under kyrkomötet i Wien 

1312.29 Enligt Said kan orientalism vara flera saker.30 Termen orientalism kan vara av 

akademisk art, vilket också förmodligen är den mest accepterade, då alla som på något vis 

studerar eller undervisar blir en orientalist. Men detta har även gjort att termen inte längre 

används i lika stor utsträckning av specialister då den blivit för vag och generell. Orientalism 

kan också vara en tankestil som baseras på en ontologisk och epistemologisk distinktion 

mellan ”Orienten” och ”Occidenten”, där occidenten är en benämning av Västerlandet. 

Orientalism kan även vara en västerländsk stil som genom historien har använts för att 

dominera och göra ett maktanspråk på Orienten. Detta uppstår genom att västvärlden uttalar 

sig om det, beskriver det, lär ut det och bestämmer över det.31 Orientalismen som disciplin 

innefattar därmed den västerländska kunskapen om Orienten och verkställer sin makt i tre 

riktningar: mot orienten, mot orientalisten samt mot den västerländske konsumenten av 

orientalism. Detta förhållande leder till att Orienten bestraffas för att den ligger utanför det 

europeiska samhällets gränser och därmed utanför västerlandets ”värld”32.  

Orientalismen fick efter upplysningen så stark ställning att ingen som ville uttala sig om 

Orienten egentligen kunde göra det utan att ta hänsyn till de begränsningar som orientalismen 

medför. Fritt handlande och tänkande inom ämnet Orienten var därmed inte möjlig.33   

Det råder ett maktförhållande mellan Västerlandet och Orienten där Västerlandet är den 

dominerande parten. Orientalismen har haft tolkningsföreträde och på så vis kunnat 

bestämma och även tala om för Orienten vad som är typiskt orientaliskt och kunna belägga 

Orienten med egenskaper som att vara stillastående och oföränderligt. Detta betyder inte att 

                                                 
29 Said 1997, s. 125 
30 Said 1980, s.2 
31 Said 1980, s.3 
32 Said 1997, s. 146-147 
33 Said 1997, s.66 
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allt som orientalismen sagt om Orienten inte alltid är sant. I sin ambition att kartlägga det 

orientaliska har orientalismen genom sitt suveräna förhållande, önskningar, förträngningar, 

satsningar och projektioner haft möjlighet att påverka och skapa Orienten. Dessa idéer om 

Orienten har hjälpt till att upprätthålla tanken om Europas överlägsenhet över den orientaliska 

”efterblivenheten”.34 

Orientalismen är en betydelsefull dimension i den moderna politisk-intellektuella kulturen 

och har egentligen mer med vår västerländska värld att göra än med Orienten. Detta på grund 

av det faktum att det är ett ojämnt maktförhållande där ett ojämlikt utbyte mellan Orienten 

och Occidenten sker. Exempel på dessa maktaspekter är olika former av politisk makt (till 

exempel med en kolonial eller imperialistisk inrättning), intellektuell makt (till exempel 

inflytelserika vetenskaper), kulturell makt (till exempel allmänna uppfattningar om värderingar 

och smak) samt moralisk makt (till exempel vad ”vi” kan göra och förstå men som ”de” inte 

kan).35.  

Orientalismen kan därför i vissa fall återspeglas i läroböckerna genom att de i sina 

beskrivningar av andra religioner (som till exempel islam) uttrycker dem som annorlunda. 

Enligt Mattias Gardell är ”Vår kunskap om islam och muslimer kan inte förstås utanför den 

maktrelation mellan kunskapsproducent och kunskapsobjekt som etablerats med den koloniala 

världsordningen.”36 Därmed blir det viktigt att ha detta i åtanke vid analyserna av 

läroböckerna. 

Islamofobi 

Mattias Gardell menar att termen ”islamofobi” är ett relativt nytt begrepp för att påvisa en 

rädsla västerlänningar har gentemot muslimer – som personer samt religionen i stort. Dock är 

det idéhistoriska bakom begreppet äldre och härrör ifrån några betydelsefulla händelseförlopp: 

de medeltida korstågen, turkskräcken från det Osmanska riket och den europeiska 

kolonialiseringen – muslimerna oroade ständigt Europas ledare om maktförhållanden.37 Det 

kristna Europa häcklade systematisk Muhammed och muslimer, de beskrevs i bilder och i 

texter som det annorlunda vilka skulle bekämpas.38 Senare under kolonialtiden stärktes bilden 

kring islam av västerlänningar och beskrevs som en statisk, kvinnofientlig och våldsbenägen 

religion.39 Muhammed och muslimer hade inte samma gud som kristendomen. Guden inom 

islam var en grym härskare vilket återspeglas på muslimerna – ickemuslimer skall dödas eller 

                                                 
34 Said 1997, s.70-73 
35 Said 1997, s. 78 
36 Gardell 2010, s.64 
37 Gardell 2010, s. 45 
38 Gardell 2010, s. 56ff 
39 Gardell 2010, s. 67 
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göras till slavar. Detta var vanliga tankar även för den tidiga svenska skolan och något som har 

format Sveriges syn på muslimer.40  

Den nutida islamofobin skiljer sig i avseende till de tidigare, men är klart påverkad av de 

förra. Nutida bilder av muslimer tenderar att skapas av fördomar och felaktigheter när den 

enskilde muslimen kategoriseras likt den stora massan, som även den skapats av stereotypa 

idéer. Efter den elfte september 2001 började troende och icke-troende muslimer, människor 

från muslimska kulturer och invandrare i allmänhet runt om i Europa att diskrimineras av vad 

några personer hade utfärdat.41  Idéerna bygger på skillnader mellan västvärlden och 

östvärlden – ett vi och dem tänkande – vilka förstärks i media när de rapporterar om islam. 

Media har en tendens att alltid låta islam medverka i nyhetsflödet när negativa skeenden 

utspelas som relateras till islam, nästan aldrig tvärtom.42 Ett annat exempel som Gardell 

beskriver som upprätthåller en snedvriden syn av muslimer är genom filmer och tv-serier. Tv-

serien 24 följer den västerländska kampen mot terrorism där araber symboliserar islam och de 

som kämpar emot den västerländska friheten, där minareter och det arabiska språket 

förmedlar skräck.43 Listan kan göras lång kring filmer, serier och nyhetsflöden som skapar en 

stereotyp bild av den aggressiva, annorlunda och läskiga muslimen. Göran Larsson, 

filosofiedoktor i religionsvetenskap, menar att medias stereotypa bilder av islam beror på 

okunskap om religionen. Okunskap om islam leder till stereotyper, vilket leder till att muslimer 

ses som de andra.44 Gardell menar att begrepp så som jihad och sharia används regelbundet 

utav antimuslimska författare för att skapa en negativ och förskräckande bild av islam. 

Författarna till de antimuslimska texterna använder alltså begrepp som är väldigt komplexa i 

sig själva och mångfacetterande. Begreppen blir entydiga och problematiseras inte för att 

skapa en avskräckande bild av islam.45  

Själva begreppet islamofobi är inte entydigt och vi menar att det kan finnas olika nyanser av 

komplexitet inom begreppet. Läromedelsförfattarna behöver inte vara medvetet islamofobiska 

i läroböckerna. Det behöver inte finnas ett uttalat hat gentemot muslimer för att det ska 

räknas som islamofobiskt, det kan vara av en mer subtil karaktär som exempelvis förenklingar 

och generaliseringar som visar tendenser att islam är något annorlunda och inte applicerbart 

med västerländsk kultur.  

                                                 
40 Gardell 2010, s. 70 
41 Larsson 2006, s. 10 
42 Gardell 2010, s. 82-83 & 96 
43 Gardell 2010, s. 97 
44 Larsson 2006, s. 21-22 
45 Gardell 2010, s. 96 
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Det vi kommer att fokusera på i vår studie utifrån ovanstående teoretiska aspekter är 

följande: Det geografiskt/kulturella fenomenet kring orientalismen skapar utifrån en 

västerländsk kontext ett vi och dem tänkande mot det som inte anses vara förenligt med 

västerländsk kultur. Detta kommer att sättas i relation till det religiösa begreppet islamofobi, 

vilket tenderar att skapa fördomar och stereotyper av muslimer. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur islam har framställts i fem läroböcker sedan 

1970-talet fram till idag, en lärobok från varje decennium. Syftet är att visa vilken bild av islam 

som används för kunskapsutveckling och om det finns skillnader mellan boken från 1979 och 

boken från 2012. Vi kommer att använda oss utav två underfrågor som studien explicit 

kommer utgå ifrån, i relation till den övergripande frågan.  

För att få en viss spridning på läroböckerna har vi valt ut fem böcker där den första är 

publicerad 1979 och den sista 2012. Vi har även inriktat oss på att bara analysera läroböcker på 

gymnasienivå.  

 
 

 Beskrivs islam som en homogen enhet och i så fall hur? 

 

 Hur beskrivs den muslimska kvinnan? 

 

Avgränsningar 

Denna uppsats hade kunnat ha flera tänkbara ingångar. Då vi även ville göra en jämförelse 

över tid så blev det viktigt att välja läroböcker som publicerats vid olika tidpunkter. 

Anledningen till att den första läroboken är från 1970-talet är för att det var då en mer allmän 

religionsundervisning infördes i Sverige. I studien avgränsade vi oss till att endast undersöka 

böcker som används på gymnasiet, för att det är då som religion får mest utrymme i skolan 

och därmed anser vi att det är relevant att utgå ifrån dessa böcker. 

I den här studien har fokus legat på att undersöka det som vi anser är generella 

felaktigheter och missledande information. Det finns positiva delar i läroböckerna men det är 

inte dessa som varit relevanta för studien.  
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Metod 

För att besvara frågeställningarna för denna studie har vi undersökt fem läroböcker för 

religionskunskap från 1979 och fram tills idag. Analysen av läroböckerna har gjorts för att 

undersöka vad som är utmärkande i beskrivningen av islam.  

Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen används 

då inget egentligen ska räknas eller mätas utan snarare tolkas. Det går att göra en 

innehållsanalys på alla typer av texter och kulturartefakter, några exempel på dessa kan vara 

dokusåpor, reklam eller läromedel som är fallet för den här studien.46 I denna studie har 

läroböckernas texter tolkas utifrån ett kodschema som har skapats i enlighet med Bergström & 

Boréus. Detta är ett vanligt analysverktyg som används vid manuell analys. Vid analysen av 

läroböckerna användes kodschemat som utgångspunkt för att kunna avgöra vad som är av 

relevans för studien. Böckerna undersöktes ett flertal gånger för att på så vis försäkra att 

felmarginalen skulle minimeras.  

I enlighet med Bergström & Boréus genomfördes en pilotstudie på en liten del av vårt 

material för att se att kodschemat fungerar som planerat eller för att se om det behöver 

korrigeras.47 Efter att vi båda genomfört pilotstudien ansåg vi att analysfrågorna var rätt 

konstruerade och därför valde vi att behålla dem som de var.   

Eftersom vi är två som gör denna studie så kräver kursen att vi på ett tydligt sätt delar upp 

och gör varsin del av analysen. Därför har vi delat upp läroböckerna som sedan analyserats 

individuellt. Marcus har analyserat de tre tidigaste böckerna medan Richard har analyserat de 

två senaste.  

Kodschema 

För att skapa ett relevant analysverktyg har vi valt att använda oss av några av Jonas 

Otterbecks punkter/teman i hans ordningsmatris48 för att på ett enkelt sätt kunna finna 

relevanta data i materialet. Vi har valt ut de tre punkter/teman som bäst överensstämmer med 

vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Utifrån de tre punkterna har vi skapat analysfrågor för att hjälpa oss i vår analys.  

 

 Finns det förvirrande struktur eller utelämnad information i texterna och i så fall på 

vilket sätt tar detta sig i uttryck? 

                                                 
46 Bergström & Boréus, 2005, s. 44 
47 Bergström & Boréus, 2005 s.50 
48 Otterbeck, 2006, s.241 
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Förvirrande struktur eller utelämnad information kan t.ex. vara att viktiga begrepp eller 

händelser nämns men inte förklaras vilket för den oinvigde bringar mer förvirring än klarhet. 

Detta kan exempelvis vara att täckande klädsel för kvinnor inom islam behandlas som ett 

faktum och inte problematiseras. 

 

 Finns det tendensiöst urval i texterna och i så fall på vilket sätt? 

Ett tendensiöst urval i texterna kan vara att urvalet av information som presenteras kan ge en 

snedvriden bild av religionen. Detta kan exempelvis vara att kvinnor inom islam alltid beskrivs 

som lägre ställda än männen och att alla muslimska kvinnor bär slöja. 

 

 Finns det en fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam och i så fall 

hur? 

Fixeringen av islamism och osynliggörandet av annan islam kan t.ex. vara att läroboken 

klumpar ihop alla muslimer och på olika sätt inte beskriver den mångfald som finns inom 

religionen. 

Dessa punkter/teman ska hjälpa oss att besvara de två frågeställningarna. Resultatet av 

analysen kommer sedan användas för att kunna besvara frågan om vilka skillnader som finns 

mellan boken från 1979 och boken från 2012. 

 

Material 

Materialet som används i denna studie är läroböcker för gymnasiet. Det är slumässigt 

utvalt, men med kravet att det skulle vara en bok från varje decennium. Kravet var även att 

läroböckerna har givits ut i mer än en utgåva. Några böcker har uteslutits på grund av att 

ovanstående kriterier inte uppfylldes, samt att samma författare inte fick förekomma i mer än 

en av våra analyserade böcker.  

 

I denna studie kommer vi att använda oss av fem läroböcker som kommer att analyseras: 

 1970: Rodhe, Sten & Sundström, Erland (1979). Religionskunskap. 2., omarb. uppl. 

Stockholm: Esselte studium 

 1980: Koskinen, Lennart (red.) (1983). Vad ska man tro?: religionskunskap för 

gymnasieskolan. 1. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 1990: Olivestam, Carl Eber, Westermark, Ann & Thorsén, Håkan (1994). Hela livet: 

religion, etik, livsfrågor. 1. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 2000: Ring, Börge (2009). Religion och sånt: religionskunskap kurs A. 3. [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber 
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 2012: Thulin, Birgitta & Elm, Sten, (2012). Religion. 1 & 2, Specialisering, 3. uppl., In-

terskol förlag, Limhamn 

 

Etiska överväganden 

Då denna studie syftar till att analysera läroböcker berörs därför inte studien märkbart av 

flera etiska aspekter som hade varit mer relevanta om exempelvis intervjuer hade genomförts. 

Det finns dock några etiska aspekter som är viktiga att ha i beaktande även vid denna studie. 

Dessa bygger på vanliga etiska normer och värderingar som finns i samhället. Att alltid vara 

sanningsenlig är en självklarhet som måste följas under arbetets gång. Det måste tydligt framgå 

hur studien har genomförts genom att redovisa syfte, metoder och resultat. Det är även viktigt 

att hålla god ordning i forskningen genom att föra dokumentation och arkivering för att på så 

vis alltid veta exempelvis vilka källor som använts. Att inte stjäla någon annans forskning eller 

vara orättvis i bedömningen av någon annans forskning är självklara aspekter som absolut 

måste följas. Om dessa etiska aspekter inte följs riskerar studien att, med all rätt, förlora all sin 

trovärdighet.  

Validitet och reliabilitet 

Enligt Bergström & Boréus ska god forskning genomföras med genomskinlighet och 

argumentation.49 I vår studie kommer resultatet att presenteras i punkform med en 

efterföljande kommentar som motiverar varför detta tagits med. För att intersubjektiviteten i 

undersökningen ska vara tillförlitlig gäller det att begreppen validitet och reliabilitet beaktas.  

Bergström & Boréus förklarar reliabilitet i relation till empiriskt material är att vara 

tillräckligt noggrann i mätningar och uträkningar. Samtidigt förklarar de att studier som inte 

bygger på mätningar fortfarande måste inneha en god reliabilitet och i dessa fall krävs att 

tolkningsstrategin utförs med god noggrannhet för att felaktigheter minimeras utefter 

tolkning. I forskning där det inte explicit går att mäta empiri krävs det god validitet. När 

forskaren måste tolka resultaten utifrån sin egen förförståelse är forskaren med och 

konstruerar sitt studieobjekt. Desto mer förförståelse en forskare innehar kring sitt 

forskningsämne, desto mer ökar validiteten.50 

Vår undersökning är kvalitativ och för att hålla en god reliabilitet i studien kommer vi att 

arbeta för att minimera felaktigheter när vi tolkar texterna. För att felaktigheterna ska 

                                                 
49 Bergström & Boréus 2012, s.43 
50 Bergström & Boréus 2012, s. 41-42 
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minimeras använder vi oss utav ett kodschema för att relevanta delar i läroböckerna ska kunna 

upptäckas. För att kontrollera att kodschemat fungerar för vår studie har en pilotstudie 

genomförts.  

Vi anser att vår förförståelse inom islam är tillräcklig för att hålla god validitet. Vi är även 

medvetna om att subjektiviteten är ofrånkomlig och att vår förförståelse har inverkan på hur 

resultatet utformas. 
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Resultat 

För att göra resultatet överskådligt har vi använt oss av analysfrågorna som rubriker för att 

visa vilken kategori resultatet faller under. I vissa fall kan resultatet passa in på flera av 

analysfrågorna, men vi har då valt att bara placera den under den mest lämpliga rubriken. 

Även en motivering till varför det tagits med finns efter citatet.  

Religionskunskap (1979) 

Finns det förvirrande struktur eller utelämnad information i texterna och i så på vilket sätt tar detta sig i 

uttryck? 

 Angående vad ordet islam betyder: ”Ordet islam är arabiska och översätts vanligen 

med underkastelse. En annan översättning av ordet är fred, frid.”. (s. 99) Ordet 

underkastelse har en negativ karaktär. Författarna gör ett försök till att ge en bredare 

förståelse av begreppet genom att säga att det även kan översättas fred, frid. Dock är 

det diskutabelt att förenkla en religion med endast ett ord.   

 Angående muslimers fria vilja i den världsliga världen, att leva som ond eller god: 

”denna dubbla möjlighet skall muslimen alltid ha i sikte.”. (s. 100). Muslimer beskrivs 

här som en homogen enhet där alla tänker likadant. 

 Diskuterar moskén: ”Särskilda präster finns inte. Vem som helst kan tjänstgöra som 

imam.” (s. 102) Använder ett kristet begrepp för att förklara en muslimsk företeelse. 

Finns det tendensiöst urval i texterna och i så fall på vilket sätt? 

 Beskriver fastan Ramadan: ”De slipper fasta under krig, på resor och vid sjukdom”.  

(s. 104). Här verkar det som att det är vanligare att muslimer krigar än att de reser eller 

är sjuka.  

 Angående förbud: på sidan 105 behandlas förbud inom islam och då nämns alkohol 

och svinkött. Vi anser att detta kan vara problematiskt då fokus ligger på vad som 

skiljer sig utifrån en muslimsk tradition i kontrast till västerländskt kultur.  

 ”En man har enligt Koranen rätt till fler hustrur. Männen måste sörja för sina hustrurs 

välfärd. Av ekonomiska skäl har en man ofta inte råd med mer än en hustru”.  (s. 108). 

Här ges en bild av att den enda anledningen till att männen inte skaffar fler fruar är för 

att de inte har råd. 

 I bildtexten på sidan 108 (bilden är ett foto på en kvinna som är helt täckt): ”Bruket att 

kvinnan måste uppträda med betäckt ansikte för att inte bli sedd av andra män än sin 

make finns bl.a. i Afghanistan”. Det finns olika traditioner av slöjbärande, allt ifrån en 

enkel huvudduk till en heltäckande dräkt. De väljer att ta lyfta fram den mest täckande 

formen av beslöjning. Det är den enda bilden i boken på en muslimsk kvinna. 

 Angående kvinnors rätt i islam: ”Under inflytande av västerländsk samhällssyn pågår i 

nutiden i många islamländer en utveckling som ger kvinnan en självständigare och 
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friare ställning”. (s.109). Här verkar det som att det är islam som håller muslimerna 

tillbaka och gör att deras samhällssyn inte kan förändras utan hjälp från västvärlden. 

Det finns och har funnits feministiska rörelser inom muslimska traditioner sedan 

1800-talet.   

Finns det en fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam och i så fall hur? 

 Angående olika inriktningar inom Sunniislam: ”En av dessa är den wahabitiska, så 

kallad efter en väckelseförkunnare Wahab, som levde i Arabien på 1700-talet. Den 

dominerar alltjämt i Saudi-Arabien. Den är ortodox och tolkar Koranen bokstavligt, 

vilket innebär stränga straff för brottslingar (man hugger av handen på en tjuv) och 

strängt alkoholförbud. I det nutida Egypten uppträder Det muslimska brödraskapet med 

liknande kritik mot fria Korantolkningar.” (s. 113) Här presenteras bara de hårdaste 

tolkningarna av Sunni-islam. Dessa grupper får representera alla sunniter. I majoriteten 

av länder med sunnitiska traditioner tolkas inte Koranen bokstavligt.   

 Hur islam ser ut idag: ”Tidigare framgångar var mest krigiska. I vår tid framställer sig 

islam gärna som en fredsreligion.”. (s. 113). Enligt oss ser det ut som att det bara är 

islam som ser sig själva som fredliga. Medan icke-muslimer fortfarande uppfattar islam 

som en krigisk religion.  

Vad ska man tro?: religionskunskap för gymnasieskolan (1983) 

Finns det förvirrande struktur eller utelämnad information i texterna och i så på vilket sätt tar detta sig i 

uttryck? 

 Angående ordet islams betydelse: ”Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som 

betyder ”underkastelse” eller ”överlämnande.” (s. 99). Ordet underkastelse har en 

negativ karaktär. Författarna gör ett försök till att ge en bredare förståelse av begreppet 

genom att säga att det även kan översättas överlämnande. Dock är det diskutabelt att 

förenkla en religion med endast ett ord.   

 Angående bildförbudet inom islam. I bildtexten till en bild föreställande Muhammed: 

”En målning från 1500-talet visar hur Muhammed får sina uppenbarelser genom 

ärkeängeln Gabriel. Muhammeds ansikte visas inte i enlighet med Koranens 

bildförbud.”. (s. 108). Detta gäller inte all islam. Inom shiaislam är man mycket mer 

liberal angående bildanvändning.   

Finns det tendensiöst urval i texterna och i så fall på vilket sätt? 

 Angående förbud: ”Det råder i princip förbud mot att servera och förtära alkohol, mot 

hasardspel, prostitution och pornografi.” (s. 111) Vi anser att detta kan vara 

problematiskt då fokus ligger på vad som skiljer sig utifrån en muslimsk tradition i 

kontrast till västerländskt kultur. 

Finns det en fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam och i så fall hur? 

Det finns ingen fixering vid islamism eller osynliggörande av annan islam i kapitlet om 

islam. 
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Hela livet: religion, etik, livsfrågor (1994) 

Finns det förvirrande struktur eller utelämnad information i texterna och i så på vilket sätt tar detta sig i 

uttryck? 

 Angående ordet islams betydelse: ”Islam betyder underkastelse under Allah (Gud på 

arabiska; Al är bestämd artikel, Lah=gud). En annan betydelse är frid och fred.” 

(s.120) Ordet underkastelse har en negativ karaktär. Författarna gör ett försök till att 

ge en bredare förståelse av begreppet genom att säga att det även kan översättas fred, 

frid. Dock är det diskutabelt att förenkla en religion med endast ett ord 

 Angående moskén: ”Imamen är här gudstjänstledare men inte präst.”. (s. 134) Här 

används kristna begrepp för att förklara en muslimsk företeelse.  

Finns det tendensiöst urval i texterna och i så fall på vilket sätt? 

 Angående äktenskap: ”Bland de västerländskt påverkade muslimerna är det monogama 

äktenskapet det normala. Också denna syn grundas på en tolkning av Koranen. Det 

för mannen omöjliga kravet på att vara absolut rättvis gentemot sina hustrur visar på 

att Koranen egentligen förordar ett monogamt äktenskap.”. (s. 132-133)Författaren 

har en egen tolkning av koranen. Det får det att framstå som att muslimerna inte tolkat 

Koranen rätt.  

 Angående alkohol: ”Alla former av alkoholhaltiga drycker är förbjudna.”. (s. 133). Vi 

anser att detta kan vara problematiskt då fokus ligger på vad som skiljer sig utifrån en 

muslimsk tradition i kontrast till västerländskt kultur. 

 Angående shiiter: ”Alis son och efterträdare, Hussein, led martyrdöden i ett slag mot 

sunniterna vid Kerbala. Detta tyddes så att sanningen kräver offer och lidande för att 

segra. Husseins födelsedag firas därför ofta realistiskt med blodristande. Dit hör idag 

nära 10 procent av alla muslimer.”. (s. 135) Framställer shiiter som en homogen grupp, 

utesluter att det finns olika inriktningar inom shia som ser olika utföranden inom 

religionen.  

 Det finns ett par scenarion i slutet av kapitlet som är tänkt som diskussionsunderlag: 

”Situation A: Fahri, som kommer från Turkiet, har bott i Sverige några år. Han har lärt 

känna Roger och Anki på jobbet. De beslutar en kväll att gå ut och äta tillsammans. På 

krogen bjuds fläskfilé till specialpris. Alla beställer det tillsammans med ett glas rött. 

En vecka senare frågar Anki de två grabbarna om de vill gå med ut på lunch. Fahri vill 

inte. 

- Fastemånaden Ramadan har just börjat och då äter man inte så länge solen är uppe, 

deklarerar han bestämt. 

- Men vinet och grisköttet då, undrar Roger som kom ihåg något från lektionerna i 

religion. 

- Det är något som inte stämmer, fyller Anki i…”. 

Situation B: ”Fahri bytte snart vanan att sitta på kafé tillsammans med hembyns 

jämnåriga pojkar mot att i Sverige gå på disco tillsammans med Roger och ragga tjejer. 

Han syster Fatima får däremot sitta hemma på kvällarna även nu när hon kommit till 

sitt nya hemland. 
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- Varför måste Fatima finna sig i de traditionella mönstren när Fahri får bryta dem? 

Undrar Anki. 

- Orättvist, tillägger Roger. 

Men Fahri förklarar att om han tillät Fatima att gå med på disco skulle hon inte kunna 

gifta sig med den man från hemlandet som föräldrarna utsett åt henne. 

Fahri blir i båda dessa exempel ifrågasatt. Det leder till att han i sin nya miljö måste 

börja att själv reflektera och se alternativ till det han lärt sig att tro och göra. 

a. Försök att reda ut Fahris problem genom att ge förslag på vad han svarar sina 

kompisar för att förklara sitt handlande. 

b. De olika riktningarna inom islam tolkar Koranens och traditionens påverkan av 

livet i det moderna samhället olika. Vilka råd skulle dessa riktningar ge Fahri för att 

han skulle komma tillrätta med sina problem i det nya hemlandet?” (s. 138-139)Det 

framstår som att det är Fahri som är underlig för att han inte gör som Roger och Anki 

förväntar sig. Och att det är Fahri som har problem som måste redas ut och inte 

tvärtom. Här finns en generaliserande bild av islamsk familjesyn. 

Finns det en fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam och i så fall hur? 

 

 Angående muslimer i Sverige: ”I mötet med europeisk religiositet präglad av 

individuell frihet får den muslimske invandraren ett antal alternativ att ta ställning till. 

Där möter muslimen många gånger trosfränder från andra länder och inser för första 

gången att islam inte överensstämmer med de kulturmönster som han blivit 

uppfostrad i. Olika tolkningar av hur islam ska tillämpas i liv och samhälle blir tydliga. 

I den nya miljön i Sverige gäller det för muslimen både att finna försvar för sin tro och 

tradition och att ha svar på de frågor som omgivningen ställer. Alternativa uttolkningar 

och västanpassade former av islam har här en större möjlighet att utvecklas.”. (s. 121) 

Här verkar det som att alla muslimer har problem med att anpassa sig till västvärlden 

och inte förstår sig på att det finns andra kulturer innan de kommer i kontakt med 

dem.  

 Angående sharia: ”Sharia grundas på Koranen där de moraliska principerna återfinns 

och på sunna där profeten Muhammed förklarar dessa principer. En särskild grupp av 

teologiskt inriktade jurister har som specialitet att bevara och tillämpa den islamska 

lagen. Här skiljer sig sunniter och shi’iter åt. Sunniternas sharia grundas enbart på de 

koran- och sunnalärdas gemensamma mening (ijma) liksom på de handlingsregler 

(qiyas) som kan sägas härstamma från Koranen och sunna. Shi’iterna följer dessutom 

sina imamers sunna, deras samlade uttalanden.”. (s. 130-131) Nämner inte att sharia 

kan skilja sig från land till land.  
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Religion och sånt: religionskunskap kurs A (2009) 

Finns det förvirrande struktur eller utelämnad information i texterna och i så på vilket sätt tar detta sig i 

uttryck? 

 Angående avbildningsförbud: ”Inom islam råder förbud mot att avbilda människor”. 

(s. 111) Detta gäller inte all islam. Inom shiaislam är man mycket mer liberal angående 

bildanvändning.  

 ”Islam betyder underkastelse” (s. 116) Ordet underkastelse har en negativ karaktär. 

Det är diskutabelt att förenkla en religion med endast ett ord. 

Finns det tendensiöst urval i texterna och i så fall på vilket sätt? 

 ”I koranen står det att vin och hasardspel är förbjudet” (s. 113) Återigen tas förbud 

upp från koranen, där alkohol är i centrum. 

 Angående jihad och om härskare som använt religionen för egna syften: ”Islam spreds 

mycket fort med hjälp av snabba krig under sitt första århundrade. Löftet om en plats i 

paradiset till den som dog i strid för Gud och islam bidrog säkert till att stärka 

stridsviljan”. (s. 121). Jihad blir här ett sätt att höja stridsviljan. Utebliven information 

om att jihad handlar om en inre strid mot frestelser som skadar religiositeten.  

 Angående kläder: ”Mannens kläder är inte lika omdiskuterade och kanske beror det på 

att kvinnan enligt muslimsk uppfattning inte attraheras sexuellt av mannen på samma 

sätt som mannen av kvinnan.”. (s. 123) Formuleringen får det att framstå som att alla 

muslimska män blir upphetsade när de ser en kvinna. 

  ”För människor som levt hela sitt liv i det moderna Sverige kan det vara svårt att 

förstå hur många muslimer tänker om ära och skam.” (s. 123) Enligt formuleringen 

tänker muslimer annorlunda än moderna svenskar, och moderna svenskar har ibland 

svårt att förstå sig på muslimer. Ett annorlundaskap förmedlas.  

Finns det en fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam och i så fall hur? 

 Boken behandlar sharia: ”Sharia är en lag som innehåller regler för hur ett muslimskt 

samhälle och människans liv ska fungera. I Sverige har vi en grundlag som präglats och 

påverkats mycket av Bibelns moralregler. Den lagen tolkas av jurister som inte först 

och främst är kristna teologer, kunniga i Bibeln, utan allmänt lagkunniga. Sharia är en 

lag som bara kan tolkas av muslimska jurister. Det är den stora skillnaden. En sådan 

jurist kallas mufti. När en muslimsk laglärd kommer till ett beslut och ger ett lagråd, en 

fatwa, brukar man säga att ”en mufti avger en fatwa”.” (s. 120).  Boken nämner inget 

om att den kan skilja sig i olika grupper/länder.  

 ”En muslim äter inte svinkött och dricker inte alkohol”.  (s. 122) Vi anser att detta kan 

vara problematiskt då fokus ligger på vad som skiljer sig utifrån en muslimsk tradition i 

kontrast till västerländskt kultur. 
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Religion. 1 & 2, Specialisering (2012) 

Finns det förvirrande struktur eller utelämnad information i texterna och i så på vilket sätt tar detta sig i 

uttryck? 

 I en bildtext på första sidan finns en bild som avtecknar Muhammed: ”Enligt Islams 

heliga bok Koranen råder bildförbud. Ändå har den medeltida konstnären målat 

Muhammed, men hans ansikte är dolt med en slöja.” (s. 88). Detta gäller inte all islam. 

Inom shiaislam är man mycket mer liberal angående bildanvändning. 

  Vad djihad är: ”Hans anhängare växte i antal. Muhammed var både religiös och 

politisk ledare. Det heliga kriget, djihad, spred lära och inflytande. Efter Muhammeds 

död utbröt strid om vem som skulle efterträda honom.” (s. 89) Djihad är enligt boken 

förenligt med heligt krig. Utebliven information om att jihad handlar om en inre strid 

mot frestelser som skadar religiositeten.   

 ”Islam betyder underkastelse” (s. 92). Ordet underkastelse har en negativ karaktär. Det 

är diskutabelt att förenkla en religion med endast ett ord. 

Finns det tendensiöst urval i texterna och i så fall på vilket sätt? 

 

 Under kapitlet islam i nutiden finns en uppgift som är tänkt som diskussionsunderlag: 

”Till ditt arbetslag inom företaget kommer en man från Turkiet, Kemal. Arbetslaget är 

en självständig enhet där alla är beroende av varandra. Det visar sig att Kemal är 

troende muslim. Han begär att få gå avsides några gånger under skiftet för att be sina 

böner. Det stör arbetslagets rymt och inkomsten sjunker. Han är en bra arbetskamrat 

och duktig yrkesman. Samtala om: 1. Ange olika lösningar på problemet. 2. Vilka 

lösningar skulle du föredra?” (s. 94). Här beskrivs Kemal som problematisk på grund 

av sin religiositet och att muslimer har svårt att anpassa sig till ett västerländskt 

arbetsklimat.  

 Förbud mot fläsk och alkohol i koranen (s. 98). Vi anser att detta kan vara 

problematiskt då fokus ligger på vad som skiljer sig utifrån en muslimsk tradition i 

kontrast till västerländskt kultur. 

 Under kapitlet äktenskap finns en uppgift som är tänkt som diskussionsunderlag: 

”Mehmet och Pia är gifta med varandra. De har en son på tre år. Mehmet är muslim 

och kom från Egypten för tio år sedan. Han är svensk medborgare. Något större 

intresse av religion har han aldrig haft. Äktenskapet knakar och Pia träffar en annan 

man. Vid skilsmässan får hon vårdnaden av sonen. En dag när Pia ska hämta sin son 

på dagis finns han inte där. Mehmet har hämtat honom. Han har åkt tillbaka till 

Egypten och lämnat sonen hos sina föräldrar. När han kommer tillbaka till Sverige 

förklarar han för Pia att sonen ska växa upp i Egypten. Pia kan inte acceptera hans 

handlande. Hon vill ha sin son tillbaka. Samtala om: 1. Hur kan Mehmet motivera sitt 

handlande? 2. Vad kan Pia göra i den här situationen? 3. Tycker du att Mehmet 

handlar rätt eller fel?” (s. 100) Ett väldigt extremt exempel där Mehmet lyfts fram som 

representant för muslimska män. Muslimska män kidnappar svenska barn till sina 

hemländer.   
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 På sista sidan finns en uppgift som är tänkt som diskussionsunderlag: ”Du bor på en 

ort som har en vänort i Danmark. Din klass ska under en vecka göra ett studiebesök 

på en skola där Ni ska delta i undervisningen. Alla ska bo tillsammans på ett 

vandrarhem. I din klass går en flicka från en muslimsk familj. Hennes föräldrar tillåter 

inte att hon reser. Studiebesöket är obligatoriskt och ingår i undervisningen. Samtala 

om: 1. Varför säger föräldrarna nej till resan? 2. Hur kan skolan och ni i klassen lösa 

problemet? 3. Hur tror du flickan upplever situationen?”. (s. 103).  En muslimsk familj 

presenteras som annorlunda. 

Finns det en fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam och i så fall hur? 

 Under religion och kultur behandlas muslimer i kristna länder: ”I traditionellt kristna 

länder har islam i dag många anhängare. De har kommit som arbetssökande och som 

flyktingar.” (s. 90).  Det verkar som att alla muslimer är arbetssökande eller flyktingar. 

 Under framtid behandlas det kulturella och religiösa mötet mellan kristendom och 

islam i Europa och Sverige: ”Kanske kan vissa av islams ideal, till exempel 

jämlikhetstanken, ge en positiv inverkan på andra kulturer. Svårare är att i vår kultur 

acceptera den familjesyn som förespråkas.” (s. 95). Enligt texten har alla muslimer 

samma familjesyn. 

 Under kapitlet lagarna behandlas sharia: ”Sharialagarna har en ålderdomlig prägel med 

stränga straff. Det innebär att till exempel stympningsstraff kan tillämpas i de länder 

där Sharia också är en världslig lag. Förmildrande skäl, till exempel svält, kan dock 

mildra påföljden. Straffet för upprepad stöld kan bli avhuggning av ena handen. 

Offentlig prygling är ett vanligt straff för äktenskapsbrott, men även dödsstraff kan 

utmätas. Enligt Sharia ska en otrogen kvinna stenas till döds, men det måste finnas 

fyra vittnen till brottet.” (s. 98). Enligt texten finns det bara en sharia och den kopplas 

med den absolut strängaste tolkningen – wahabismen. Boken nämner inget om att den 

kan skilja sig i olika kulturer/länder.  
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Analys 

Här kommer våra resultat från läroboksanalyserna att knytas ihop med vår teori och våra 

frågeställningar. För att göra detta överskådligt kommer vi här att återgå från våra 

frågeställningar och använda dessa som rubriker.  

Hur gestaltas islam i läroböckerna? 

Enligt läroböckerna är det tydligt att det är viktigt att lägga fokus på vad islam som term 

och begrepp ordagrant betyder. Gemensamt för alla läroböcker är att de översätter islam till 

”underkastelse”. Härenstam menar att när islam översätts med underkastelse är det en 

förenklad och negativ bild av vad islam egentligen är. Han ger en mer korrekt och målande 

bild, vilken även är upplagd för problematisering: ”en avgränsning mot polyteism och en 

vördnad för den ende guden”51. Det i sig är inte en helt övergripande bild av vad islam kan 

översättas med, men det är tveksamt om det går att förklara islam i en mening. Dock är 

Härenstams förklaring om islam upplagd för problematisering av begreppet och vad det 

innebär i större utsträckning än läroboksförfattarnas förklaringar. Några av läroboksförfattarna 

har försökt att ge en mer allsidig översättning av termen islam genom att även översätta ordet 

med ”fred” och ”frid”. Det ligger inte något negativt bakom de orden, men det är fortfarande 

förenklat.  

En annan typ av förenkling som finns i två av läroböckerna är att läroboksförfattarna 

sammanlänkar jihad med krig. I Religion och sånt används exempelvis jihad som synonymt med 

krig i guds namn för en ökad stridsvilja ute på slagfältet. I Religion. 1 & 2, Specialisering likställs 

jihad med heligt krig. För att koppla till Gardell så är jihad liksom sharia ett komplicerat 

begrepp som inte går att förklara i enkla termer så som läroboksförfattarna har gjort. Även här 

finns tendenser till förenklingar i undervisningsmaterialet som kan leda till stereotyper.  

I flera av läroböckerna beskrivs muslimerna som annorlunda, med andra ideal som gör det 

svårt för dem att anpassa sig till det västerländska samhället. I Hela livet: religion, etik, livsfrågor 

beskrivs muslimers situation när de kommer till Sverige som problematisk: ”I mötet med 

europeisk religiositet präglad av individuell frihet får den muslimske invandraren ett antal 

alternativ att ta ställning till. Där möter muslimen många gånger trosfränder från andra länder 

och inser för första gången att islam inte överensstämmer med de kulturmönster som han 

blivit uppfostrad i.”52 I samma lärobok finns även scenariot där Fahri med sina två svenska 

vänner ska ut och äta (läs hela scenariot på s. 23). Efter scenariot skall eleverna diskutera kring 

                                                 
51 Härenstam 1993, s. 60 
52 Olivestam m.fl. 1994, s. 121 
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bland annat denna fråga: ”Försök att reda ut Fahris problem genom att ge förslag på vad han 

svarar sina kompisar för att förklara sitt handlande.”.53  

I ett annat scenario i läroboken Religion. 1 & 2, Specialisering (läs hela scenariot på s. 26) 

beskrivs islam som problematiskt på den svenska arbetsmarknaden. Det är muslimen Kemal 

som får stå som symbol för islam. Kemal förstör arbetsrytmen och minskar produktionen när 

han avviker och ber till sin gud. När eleverna läst scenariot skall de komma med förslag hur 

problemet med Kemal skall lösas. Islam är i enligt läroboksförfattaren inte kompatibel med 

den svenska arbetsmarknaden, deras beteenden skapar problem för produktionen och 

lösningar måste hittas. 

Läroboksförfattarna visar tendenser på att beskriva islam som en kulturell enhet, där 

muslimen har svårt att förstå västerländsk kultur. Bland annat beskrivs muslimen som 

kulturellt blind inför andra kulturer denne inte tidigare stött på inom sin egna kulturella 

trygghet. Det kan även bli problematiskt för muslimen när denne kommer i kontakt med 

västerländsk religiositet som baseras på individuell frihet. Att döma av detta förklaras 

muslimen som låst till en religion som inte baseras på religiös frihet, snarare tvärtom. 

Läroboksförfattarna visar samtidigt hur oförenligt delar av islamska traditioner är med 

västerländskt synsätt – det muslimen gör är fel och svenskarna skall lösa problemet. 

Tendenser likt dessa visar Said i sina tolkningar av orientalismen. Said menar att det finns idéer 

om att Orienten är stillastående och oförändlig. Idéer likt dessa har hjälp till att upprätthålla ett 

orientalistiskt synsätt, där Europas överlägsenhet framställs i kontrast till ”efterblivenheten” 

som genomsyrar orienten – i detta fall islam. Det rådande maktförhållandet där Västerlandet 

dominerar över Orienten visar sina spår inom läroböckerna, när islam framställs som en 

homogen grupp som vållar problem inom västerlandet, då de har svårt att anpassa sig inom en 

kultur som bygger på individuell frihet.  

Beskrivs islam som en homogen enhet och i så fall hur? 

I alla av de analyserade läroböckerna finns det olika beskrivningar där islam framställs som 

en homogen enhet. Övergripande kan vi säga att läroboksförfattarna ofta när de ska förklara 

något om islam väljer att använda sig av generaliseringar, så som ”muslimer gör”, ”muslimer 

tycker” samt ”islam har”, vilket hjälper till att framställa muslimer som en homogen enhet. 

Det finns några teman som är återkommande i läroböckerna. Ett tema som finns med i alla 

handlar om olika typer av förbud inom islam. Läroböckerna ger där exempel på förbud som 

alkohol, inte äta svinkött, inte avbilda Muhammed, hasardspel, pornografi och prostitution. 

Alla dessa förbud (förutom möjligtvis prostitution) är exempel på sådant som skiljer sig från 

den västerländska kulturen. Detta kan kopplas till det fundamentala i orientalismen som 

återspeglas i läroböckerna då de beskriver islam som annorlunda. Läroboksförfattarna har i 

                                                 
53 Olivestam m.fl. 1994, s.139 
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dessa fall valt att belysa det muslimer inte gör istället vad de faktiskt gör – muslimer är 

annorlunda. Detta går att koppla till det Ohlsson skriver angående om att läroböcker skapar 

och upprätthåller en syn på ”de andra” och ”oss själva” på samma gång.  

I några av läroböckerna ges bilden av att alla muslimer har samma samhällssyn och att alla 

delar samma syn på sharia. I de tre läroböckerna Hela livet: religion, etik, livsfrågor, Religion och sånt 

samt Religion. 1 & 2, Specialisering beskrivs sharialagarna och dess funktioner som universella 

för alla muslimer. Sharia som inte är en lag som är allmängiltig, utan bygger på tolkningar 

skriftlärda muslimer gör bland annat utifrån koranen och profetens sunna54. Enligt Gardell är 

sharia ett begrepp som är mångfacetterat och komplext, vilket inte går att enbart förklara 

ytligt. Länder som tillämpar sharialagarna har gjort egna tolkningar av hur de själva vill att 

lagen skall implementeras, därav är det felaktigt att beskriva sharia som en allmängiltig lag som 

gäller alla muslimer. I Religion. 1 & 2, Specialisering beskrivs sharialagarna som stränga och 

ålderdomliga, den sharia som framställs går att likställa med wahabismen.55 Denna kan inte ses 

som allmängiltig, dock väljer författarna att låta denna tolkning representera all sharia vilket är 

en motpol till ett västerländskt sätt att se på lagar och förordningar.  

Det samma gäller beskrivningen av den islamska samhällssynen och familjesynen. I Religion. 

1 & 2, Specialisering skriver läroboksförfattarna att det vi i vår kultur kan ha svårt att acceptera 

är den samhällssyn som muslimerna förespråkar. Här går det att se likheter med det Said 

skriver om att västvärlden har haft tolkningsföreträde och kunnat belägga orienten med 

egenskaper som att vara stillastående och oföränderlig. Vad är egentligen en muslimsk 

samhällssyn samt familjesyn? Islam finns på många olika platser i världen med väldigt många 

olika kulturella skillnader. Det går därför inte att säga att det endast finns en familjesyn och att 

den är oföränderlig. Ett exempel på en beskrivning av en muslimsk familjesyn framkommer i 

Religion. 1 & 2, Specialisering, där ett scenario kring en klassresa till Danmark beskrivs, där en 

muslimsk flicka inte får följa med på resan för sina föräldrar. Problematiseringen kring 

scenariot handlar om att belysa varför detta problem uppstår, att den muslimska flickans 

föräldrar motsäger sig resan till Danmark, och hur problemet skall lösas. Vår tolkning av 

scenariot är att flickans familj får representera en generell muslimsk familjesyn, en familjesyn 

som sätts i relation till ett svenskt synsätt där eleverna tillsammans skall diskutera fram hur de 

skall kunna hjälpa den muslimska flickan utifrån västerländska värderingar. Detta medför ett 

skapande av en stereotyp bild av hur muslimska familjer i Sverige behandlar sina döttrar. De 

har svårt att anpassa sig till det svenska samhället som präglas av individuell frihet. Otterbeck 

skriver att detta inte är ovanligt och att okritiska framställningar likt denna kan leda till 

felaktigheter i undervisningen och hjälper till att skapa stereotypa bilder av islam. 

                                                 
54 Profetens sunna är nedskriva traditioner som förklarar hur Mohammed tolkade läran. 
55 Wahabismen är en inriktning inom islam som bl.a. präglar Saudi Arabiens lagar. Den har en av de 

absolut hårdaste tolkningarna av sharia och koranen.  
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Hur beskrivs den muslimska kvinnan? 

Gemensamt för läroboksförfattarna är att de alla behandlar kvinnan exklusivt. Det är alltid 

mannen som är normen när islam beskrivs, när det handlar om kvinnan så uttrycks det explicit 

i texten. Kvinnan får stå som det sekundära i religionen.  

Äktenskapet är ett tema som återkommer i läroböckerna, då det förekommer polygami 

inom äktenskap då männen får vara gift med flera kvinnor. I Religionskunskap menar 

läroboksförfattarna att anledningen till att polygamin är ovanlig är på grund av rent 

ekonomiska skäl. I boken Hela livet: religion, etik, livsfrågor ges istället en annan förklaring till 

polygami inom äktenskapet. ”Bland de västerländskt påverkade muslimerna är det monogama 

äktenskapet det normala.”56 Här ger även författarna en egen tolkning av Koranen där de 

menar att det monogama levnadssättet är det rätta utifrån koranen. Sannerligen kan detta vara 

korrekta faktorer till att monogami nyttjas istället för polygami. Dock anser vi att dessa 

förklaringar till varför polygami inte skulle användas baserat på ekonomiska skäl eller att 

muslimer kommit i kontakt med västerländsk kultur är tillräckliga. Kvinnan behandlas här i 

relation till mannen. I den första förklaringen har mannen inte råd att ha mer än en kvinna och 

därför nyttjas monogami. Kvinnan framstår som en hjälplös individ beroende av mannen. Det 

nämns ingenting om att kvinnor har en fri vilja att förändra traditionella synsätt. Fazlhashemi 

skriver om att en feministisk rörelse utvecklades starkt under 1800-talet av både män och 

kvinnor. Det har alltså funnits och finns feministiska rörelser inom islam som kämpar för 

förändringar. Läroboksförfattarna nämner ingenting om detta.  

I den andra förklaringen visar författarna tydligt att polygami inte är förenligt med det 

västerländska synsättet och att västerländskt influerade muslimer har tagit till sig av 

västerländska värderingar. I Religionskunskap finns ett annat exempel på en liknande företeelse: 

”Under inflytande av västerländsk samhällssyn pågår i nutiden i många islamländer en 

utveckling som ger kvinnan en självständigare och friare ställning”57 Båda dessa exempel går 

att än en gång koppla till Saids orientalism, då det återigen är västvärlden som har 

tolkningsföreträde över den rätta kulturen.  

Den muslimska kvinnan får inte mycket utrymme i någon av läroböckerna. När hon väl 

presenteras är det alltid i relation till en patriarkal struktur: till exempel beskrivs kvinnan som 

psykiskt lägre ställd än mannen, hon bär heltäckande kläder, samt att hon är låst till sina 

föräldrar medans männen är fria individer. Fazlhashemi beskriver en mer problematiserad bild 

över varför islam ses som en patriarkal religion. Enligt honom beror det på att män har haft 

tolkningsföreträde och kulturella skildringar påverkat hur många muslimer lever. Fazlhashemi 

menar att islam inte står i skuld till ett patriarkalt samhälle, det är istället kulturella faktorer 

som ligger bakom dessa. Döma av läroböckerna är det islam och koranen som placerar 

                                                 
56 Olivestam m.fl. 1994, s. 132 
57 Rohde m.fl. 1979, s. 109 
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kvinnan under mannen, och det problematiseras aldrig utan det blir en sanning. Fazlhashemis 

teori är ett öppnande till en bredare syn på vad islam är och hur kulturer påverkar religion.  

Förändringar över tid i läroböckerna 

Vi ville undersöka om det fanns några skillnader i framställningen av islam i läroboken från 

1970-talet och läroboken från 2012 och se vad dessa skillnader i så fall bestod i. Detta har 

gjorts i ljuset av det resultat som genererats i analyserna av läroböckerna. 

Det finns några skillnader mellan de två läroböckerna men de är samtidigt lika på många 

punkter. En punkt som skiljer sig åt i de båda böckerna är att i boken från 1970-talet används 

vid upprepade tillfällen kristna begrepp för att förklara olika företeelser inom islam. 

Exempelvis skriver läroboksförfattarna att det inte finns någon präst. Detta är något som inte 

förekommer i boken från 2012.  

Böckerna skiljer sig åt när de behandlar bruket av slöja och täckande klädsel inom islam. I 

boken från 1970-talet finns endast en bild på en kvinna och på den bilden som finns 

presenterad så är kvinnan heltäckt. I boken från 2012 väljer att istället nämna att slöja i vissa 

fall används men väljer att problematisera fenomenet genom att dra paralleller till 

kristendomen och att det var vanligt även där.  

Det sista vi väljer att ta upp kring skillnader, som faktiskt visade sig vara få, är att boken 

från 2012 använder sig av mer diskuterade frågor utifrån fiktiva scenarion som rör islam och 

det svenska samhället, vilket inte läroboken från 1970-talet använder sig av. Det kan visa på att 

islam har blivit mer vanligt i dagens samhälle och författarna kan enklare göra paralleller till 

hur islam speglas inom ett svensk samhälle. Dock tenderar dessa scenarion att bygga och 

framkalla stereotypa framställningar av islam och muslimer.  
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Diskussion 

Det vi ville åstadkomma med denna studie var att genom undersökningar visa hur 

läroboksförfattare framställer islam.. I inledningen av uppsatsen diskuterar vi kring att det 

förekommer islamofobiska strömmar i samhället, vilka kan bygga på okunskap om islam. För 

att motverka att negativa stereotypa bilder får stå som sanningar av muslimer anser vi att det 

är viktigt att skolan förmedlar en rättvis bild av islam. Vi kan inte säga något om hur skolan 

framställer islam och detta var inte syftet. Syftet har varit att visa vilken bild av islam som 

används för kunskapsutveckling. Läroboksanvändningen i skolan är stor och därför har det 

varit meningsfullt att studera dem.  

Det vi har visat i denna studie är att läroboksförfattarna ofta har gjort generaliseringar i sina 

framställningar av islam och muslimer. Det har inte funnits utrymme att förklara att det finns 

olika tolkningar av islam. Ofta har en muslimsk tradition fått representera hela islam vilket kan 

förmedla en stereotyp bild, förklaringsmodeller som inte problematiseras.  

En generalisering som var framträdande i läroböckerna var sharialagarna. 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger själv att framstående företrädare inom 

islam vill applicera sharialagar till det svenska samhället. Hur mycket sanning det ligger i hans 

uttalande är inte relevant, dock finns det en intressant poäng i det hela. Som vi belyser tidigare 

i uppsatsen, så menar Gardell att det är vanligt att antimuslimska textförfattare ofta använder 

begrepp så som sharia, utan att problematisera komplexiteten bakom det. Om vi då kopplar 

med den bild läroboksförfattarna förmedlar, alltså den bild svenska ungdomar kan komma att 

ta till sig, att sharialagarna är ålderdomliga och starkt influerade av stränga straff. Det kan då 

resultera i att en rädsla för att höra om att muslimer vill införa liknande straff i Sverige uppstår 

på grund av att begreppet inte problematiseras, det blir istället till en felaktig sanning.  

En annan stereotyp bild av islam som framkom var att muslimerna i många fall 

presenterades som en homogen grupp. Denna homogena grupp som fick representera islam 

beskrevs ofta som problematisk i kontakten med västvärlden och det västerländska samhället. 

Enligt läroboksförfattarna beror detta bland annat på att islam inte kan skilja på politik och 

religion, samtidigt som islam hämmar dem från utveckling. Att islam har väldigt många 

anhängare tas aldrig i beaktande och en specifik tradition från en specifik del av islam får stå 

för sanningen och det allmängiltiga för alla muslimer.  

Kvinnorna får ingen framträdande roll hos textförfattarna, de framställs enbart när något 

annorlunda skall förklaras i relation till det som är maskulint normativt i religionen. Det som 

genomsyrar kvinnans roll i läroböckerna påvisar enbart att islam är en patriarkal religion. Även 

det är en snäv och orättvis beskrivning av kvinnosyner inom islam. Religionen i sig får stå som 

ansvarig till att kvinnor ofta är underställda männen, andra faktorer som kan spela in, till 

exempel kultur och männens tolkningsföreträde, räknas inte med. Detta kopplat till de olika 
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scenarion som vi behandlat där det explicit framkommer att kvinnan är underställd mannen 

genom sin tro, visar att författarna inte räknat med att patriarkala kulturer även dem spelar in i 

människors tolkningar. Detta kan påverka elevers uppfattningar kring människor de möter 

som själva valt att uttrycka sin religiositet bland annat klädmässigt. Om deras förutfattade 

meningar är att det bara finns en sorts islam och därmed bara en typ av muslim så innebär det 

att eleverna tror att de vet hur personen som exempelvis bär slöja är som person innan de har 

mötts.  

I studien undersöktes om det fanns några skillnader mellan den tidigaste läroboken och den 

senaste. Det skiljde 33 år dem emellan. Vår tanke var att det kunde hända mycket under dessa 

år och tyckte därför att detta var intressant att undersöka. Skillnaderna visade sig vara färre än 

vad vi förväntat oss. Det vi fann var att den äldre läroboken tenderade att använda sig av 

kristna begrepp i sina förklaringar av islam, att slöjan inte problematiserades samt att den äldre 

läroboken inte hade diskussionsfrågor. Bortsett från detta är läroböckerna väldigt lika, trots att 

är över 30 år mellan dem.  

Det som framgår i denna undersökning är att muslimer på olika sätt generaliseras i 

läroböckerna. Olsson menar att det är viktigt att förstå att läroböckerna produceras i en 

specifik miljö och att det är därför dessa förenklingar och generaliseringar kan uppstå. Vi är väl 

medvetna om att generaliseringarna används för att förklara islam. Men avsaknaden av 

problematiseringar och förtydliganden om att generaliseringarna inte skall ses som den enda 

sanningen är något vi anser borde vara tillgängligt i läroböckerna. 

I inledningen till uppsatsen berör medias framställningar av islam, som oftast är av det 

negativa inslaget. Muslimer får ofta representera ”de andra”, de som är emot den 

västerländska friheten, vår tids fiender. Framställningar av det slaget skapar och upprätthåller 

negativa generaliseringar av islam och muslimer.  Kanske bör medieföretag förändra sina 

formuleringar om islam för att inte stereotyper skall bildas, dock är det inte vad vi undersökt. 

Det vi anser att vi måste göra för att motverka islamofobin i samhället är för det första att öka 

kunskapen kring islam och muslimer i skolan. Skapar vi medvetna och kritiskt tänkande 

ungdomar skapar vi förutsättningar för att människor inte skall se islam som en homogen 

enhet, där alla är beter sig och tänker likadant. Det är i skolan som denna förändring kan ske 

och där kunskap om att muslimer är mer än islam kan förmedlas. Vår slutsats för studien är att 

det finns mycket som kan förbättras i läroböcker. Men i slutändan är det läraren och skolan 

som måste stå för en kritisk granskning av det material som undervisningen baseras på. 

Denna studie har bidragit med att visa på att även den senaste läroboken från 2012 

innehåller liknande generaliseringar som de tidigare läroböckerna. Det som skiljde sig var att 

läroboken från 2012 hade fler diskussionsfrågor. Men även diskussionsfrågorna innehöll 

generaliseringar. Skillnaderna blir i slutändan inte så stora. Resultatet av denna studie liknar det 

som tidigare studier inom ämnet har visat på.  
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Detta forskningsområde är väldigt inressant och det finns mycket kvar att undersöka. För 

framtida forskning går det exempelvis att gå längre tillbaks i tiden eller analysera fler nyutgivna 

böcker. Det går även undersöka andra aspekter kring islam än de vi har använt oss av i denna 

studie.  
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