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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ textanalys med syftet att undersöka hur läromedel framställer islam och 
hur detta står i relation till läroplanens ambition till en interkulturell skola. Tidigare forskning 
visar på att islam genom historien ofta har framställts som en mer konservativ och maktlysten 
religion. Utifrån att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle är det relevant att undersöka 
hur detta ställs inför ambitionen att skapa ett mer interkulturellt lärande. Med hjälp av den 
kritiska diskursanalysen utformad av Fairclough undersöks fyra läromedel i religion för 
årskurserna 4-6 och deras beskrivningar av islam. Det material som valts ut till analysen är 
publicerade mellan år 2008 och 2014, Fem världsreligioner (2008), Upptäck religion (2008), 
Puls Religion (2011) och SOS religion (2014). Uppsatsen svarar på frågeställningarna Vilka 
maktförhållanden åskådliggörs i läromedel med avseende till kristendomen och islam? Samt 
Hur kan dessa maktförhållanden hindra eller skapa ett upprättande av en interkulturell 
skola? Dessa frågeställningar är utformade efter studiens syftesformulering. 
 
Resultatet i studien visar att det finns stora skillnader mellan framställningen av islam och 
kristendomen i de utvalda läromedlen. Det visade sig också att det finns vissa hinder med 
framställning av maktförhållanden inom islam som kan ge konsekvenser för den ambitionen 
från läroplanens ambition till en interkulturell skola. De analyserade läromedlen framställer 
kristendomen som en mer normgrundande religion medan islam framställs mer som 
främmande och utanför det svenska samhället.   
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Inledning  
2011 fick Sverige en ny läroplan för grundskolan. I och med den nya läroplanen blev det 
uppmärksammat i sociala medier om kristendomens nya särställning i religionsämnet 
(Svenska dagbladet, 2010-10-11). Syftet med att stärka kristendomen var att kristendomen 
tidigare hade varit för osynlig och behövde skrivas fram mer (Löfstedt, 2014, s. 10). I 
årskurserna 4-6 ansågs att kunskaper om ”kristendomens betydelse och ställning i det svenska 
samhället förr och nu” behövde lyftas upp mer i religionsämnet (ibid). Wickström menar att 
genom att särställa kristendomen på detta sätt blir konsekvenserna att det konstrueras 
skillnader mellan ”vi” som kristna och ”dem” som alla andra i religioner i 
religionsundervisningen (Löfstedt, 2014, s. 11).   
 
Eftersom det inte finns någon statlig läromedelsgranskning i Sverige är det upp till förlagen 
att granska vilka läromedel som trycks och finns tillgängliga för skolorna att använda i sin 
undervisning (Carlsson, 2011, s, 24). Enligt Wickström råder det en brist på kontroll av de 
läromedel som används i undervisningen i Sverige. Men de undersökningar som har gjorts 
visar på att många av de läromedel som finns tillgängliga i skolorna är anpassade efter de 
kursmål som skolverket har grundat (Wickström, 2014, s.158). Undersökningar visar även att 
de läromedel som lärare väljer att använda i sin undervisning är påverkade av vad som redan 
finns tillgängligt på skolan av ekonomiska skäl. Detta leder till att lärare inte har full kontroll 
över vad för material som undervisningen i religion baseras på (Wickström, 2014, s. 157). Det 
är alla lärares uppdrag att genom religionsundervisningen bidra till att eleverna upplever 
förståelse för sin egen och för andras sätt att leva och tänka (lgr 11,s. 186). Av dessa olika 
anledningar anser vi att det är relevant för oss som blivande lärare att göra en analys av 
innehållet inom ämnet religion och hur dessa framställer islam.  

Problemformulering 
Som lärare krävs en förmåga att kunna reflektera och kritiskt granska de läromedel som 
används i undervisningen. En lärares förhållningssätt till sitt val av texter både före, under och 
efter undervisningstillfället är viktig för att ge en djupare förståelse för både läraren och 
eleverna. Den förmågan hos en lärare är enligt Wickström didaktisk textkompetens. Syftet är 
att lärare kan använda texterna till konkreta mål anpassade efter elevernas behov och deras 
bakgrund såsom religiös tillhörighet. Även deras inställning till religion som ämne bör finnas 
i åtanke (Wickström, 2014, s.167-168). Det är viktigt som lärare att vara medveten av vilka 
konsekvenser de läromedel som väljs ut har. Därför är det också relevant att undersöka hur 
dessa läromedel bidrar till en interkulturell skolmiljö för alla elever. 
 
Då det nu råder en mångkulturell elevrepresentation i den svenska skolan är det betydelsefullt 
att granska hur andra etniciteter än den svenska kristna framställs i läromedlen som används i 
undervisningen. Skolan har som uppdrag att förebygga uppkomsten av främlingsfientlighet 
och öppna ögonen för de värden som uppkommer med den mångkulturella representationen 
som råder i skolans värld. Det är skolans ansvar att vara en öppen social och kulturell 
mötesplats för eleverna (lgr 11, s. 7). Enligt en undersökning från skolverket finns det en 
rådande ojämställdhet i hur bland annat muslimer framställs i skolans läromedel vilket gör att 
en analys av skolmaterialet inom ämnet religion och islam är relevant (Wickström, 2014, 
s.158). Vi vill undersöka hur läromedlen som används i ämnet religion bidrar eller inte bidrar 
till en interkulturell skolmiljö då det nu är en mångkulturell omgivning vi lever i. Genom att 
analysera innehållet i olika läromedel hoppas vi kunna väcka ett intresse från skolans värld att 
se över vilket läromedelsmaterial som används i undervisningen. Islam är den religionen som 
ökar mest i Sverige i och med invandring från muslimska länder. Med bakgrund från detta är 
syftet med uppsatsen att undersöka hur läromedel framställer islam och hur detta står i 
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relation till läroplanens ambition till en interkulturell skola. Vi vill också uppmana till 
problematisering och ställningstagande att bryta mot den typiska svenska normen och istället 
göra skolan till en mer öppen kulturell mötesplats där alla etniciteter, kulturella och religiösa 
tillhörigheter får lika mycket rum.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läromedel framställer islam och hur detta står i 
relation till läroplanens ambition till en interkulturellt skola.  

Frågeställningar 
1. Vilka maktförhållanden åskådliggörs i läromedel med avseende till kristendomen och 

islam? 
2. Hur kan dessa maktförhållanden hindra eller skapa ett upprättande av en interkulturell 

skola? 

Avgränsning 
Uppsatsens avgränsning är till en användning kristendomen för att undersöka hur islam 
framställs. Uppsatsen avgränsas till att jämföra islams innehåll till det kristna då kristendomen 
fortfarande kan har en betydande och central roll i skolan trots att Sverige är sekulärt. Sverige 
har under tusentals år varit påverkat av kristendomen. Från 800-talet då kristna missionärer 
började föra in den katolsk-kristna läran i Sverige. Makten hade tidigare varit utspridd på 
olika ätter och orter runt om i landet så gick den nu till att bli mer centraliserad i och med de 
kristna missionärernas intåg (Lindkvist & Sjöberg, 2013, s. 66). Under 1500-talet bröt Martin 
Luther och den protestantiska reformationen med påven och den katolska kyrkan. För att nå ut 
till så många som möjligt började man använda boktryckarkonsten för att sprida den 
protestantiska läran. I och med detta blev språkfrågan central. Martin Luther sammanfattade 
egna katekeser om de viktigaste bibliska budskapen även för de som saknade egentlig 
utbildning. För en minoritet började utbildning med skrivning och stavning samt 
katekesläsning och latinsk grammatik. Men för de allra flesta var emellertid varken skola eller 
privatundervisning något alternativ utan istället fick majoriteten ta del av den grundläggande 
folkundervisningen som katekesundervisningen utgjorde (Rimm, 2011, s. 54). Genom 
undersöka hur dessa kristna spår fortfarande är synliga när vi lär ut om islam kan uppsatsen 
svara på syftet. En undersökning hur dessa genomlyses i läromedel kommer ge en uppfattning 
om hur det ser ut i alla undervisning i religion då läromedel oftast har en central roll i lärarens 
sätt att undervisa. Ytterligare bör tillägas att ingen vidare fokus kommer att ligga i hur andra 
religioner utanför de Abrahamitiska, judendomen, kristendomen och islam framförs då detta 
skulle göra uppsatsen för omfattande.  
 
Vidare bör också nämnas att intentionen med uppsatsen inte är att ställa sig partiska eller 
kritisk till varken kristendomens eller islams värderingar utan istället kritiskt granska hur 
läromedel skriver om religionen. Detta gör även att uppsatsens validitet stärks då den alltså 
ställer sig helt opartiskt till någon religions värderingar. Då uppsatsens syfte är att undersöka 
hur läromedel framställer islam och hur detta står i relation till läroplanens ambition till en 
interkulturell skola löper uppsatsen risken att framställa läroboksförfattarna som 
främlingsfientliga. Detta är inte avsikten, utan det är istället att synliggöra om de 
maktstrukturer som finns i samhället och om det i sin tur finns spår av dessa i läroböcker.  

Arbetsfördelning  
Vi har valt att dela upp analysen av läromedlen. Hanna analyser de fyra böckerna vi har valt 
att använda oss av, därefter har Maria gjort samma sak. Vi valde att inte diskutera med 
varandra vad vi hade hittat i materialet för att vara så oberoende av varandras analyser som 
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möjligt. Efter varje bok så finns en gemensam sammanfattning med svar på våra analysfrågor 
som presenteras i analysdelen av uppsatsen. Resterande del av arbetet har vi till stor del gjort 
tillsammans. Under hela arbetets gång har vi arbetat tillsammans och fört en konversation vad 
gäller utformningen samt varit varandras stöd och bollplank när det har behövts. Vi har valt 
att arbeta på detta sätt för att uppnå intersubjektivitet i uppsatsens analys.  

Bakgrund  
I Sverige försvann statens ansvar av vilka läromedel som fick användas i skolans 
undervisning 1974 dock hade de ansvar av granskning av läromedel som trycktes inom ämnen 
i SO. Staten hade då haft kontroll över läromedelsböcker sedan 1938. 1983 togs även 
granskningen och godkännandet av läromedel i SO bort och staten hade då endast makten att 
ge omdömen på de läromedel som trycktes i Sverige (Skolverket, 2015-01-27). I och med 
decentraliseringen under 90-talet försvann även statens rätt till att ge omdömen av läromedel 
och ansvaret är numera helt på skolans personal ansvar (ibid). 
 
Kristendomen var en central utgångspunkt i den svenska skolan fram tills långt in på 1800-
talet (Larsson, 2011, s. 61). I 1686 års kyrkolag beskriver det vikten av att i Kristendomens 
namn lära alla barn att läsa och undervisningen bestod av kristendomskunskap (ibid). 
Läsningen bestod till stor del av Kristendomens texter så som Fader vår, trosbekännelsen och 
andra psalmer med syfte att sprida det kristna budskapet (Larsson, 2011, s. 65). För att få en 
djupare förståelse av analysen är det därför relevant att studera hur islam jämförs med 
kristendomen i läromedel som används idag.  Under de senaste 50 åren har det skett en ökad 
invandring till Sverige som har gett möjlighet till den mångkultur Sverige idag består av. 
1930 förlorade den svenska staten sin rätt att registrera vilka religiösa tillhörigheter 
befolkningen tillhörde men redan då var endast 15 personer av befolkning enligt statistiken 
muslimer. Idag har hälften av Sveriges kommuner muslimska församlingar vilket tyder på att 
Islam är en stor del av Sverige (Borell, 2012, s. 13-14). Men det har i och med denna ökning 
av andra religioner än den kristna uppstått ett intryck av hot främst mot islam i Sverige. 
Statistiken visar framförallt att detta intryck framförallt ökade efter terrorattacken den 11 
september i USA 2011 (ibid). Enligt en statlig enkätundersökning är elever som uppgett sig 
för muslimer de elever som är mest utsatta för verbala kränkningar i skolan på grund av deras 
religiösa tillhörighet, framför allt flickor (Borell, 2012, s.34).  

Normer och Makt 
Denna uppsats vill uppmärksamma till att kritiskt granska hur de svenska kristna normerna 
kan ha en överordnande position i läromedlen. Alltså om det finns en skillnad mellan 
kristendomen och andra religioner.  För att förstå vilken betydelse normer har i läromedlen 
bör först begreppen norm och makt definieras. I metodmaterialet ”I normens öga” förklaras 
normer som de förväntningar och regler alla förväntas följa i ett samhälle som eftersträvar 
sociala gemenskaper (Brade, 2008, s. 195). Dessa kan påverka specifika personer i vissa 
sammanhang men även ha ett större inflytande på hela samhällen (ibid). Normer kan även 
jämföras med det som andra författare nämner som konstruktioner av ”vi” och ”de andra” i 
olika texter. Där ”vi” skulle vara de som är innanför normerna medan ”de andra” ligger 
utanför normerna. En andrafiering av människor, alltså konstruktionen av ”den andre” skapar 
följaktligen ramar för vad som anses vara främmande och exotiskt i den egna kulturen 
(Assarsson, 2012, s. 100). Olof Franck förklarar även han normer som det som genomsyrar 
varje samhälle för att bestämma vilka rangordningar olika normer skapar alltså vilka 
makthierarkier normer kan leda till(Franck, 2003, s.31).  Med utgångspunkt i studiens syfte 
att undersöka hur läromedel framställer islam och hur detta står i relation till läroplanens 
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ambition till en interkulturell skola ser uppsatsen på hur det som anses vara svenska normer 
påverkar den ställning islam har i Sverige. I denna studie kommer det att diskuteras om de 
normer som genomsyrar hela det svenska samhället men även ifrågasätta hur dessa normer 
påverkar det som betraktas vara utanför de svenska normerna  
 
För att definiera vad som menas med ”de svenska” normerna följer här en förklaring av 
meningen om vad som avses. Författarna till ”i normens öga” förklarar det svenska samhället 
som präglat av den kulturkristna normen (Brade, 2008, s.22). Med detta menar de ett samhälle 
som genomsyras av traditioner, värderingar och andra kulturella kristna drag. Alltså har den 
kristna moralen därför en dominerande roll i Sverige (Brade, 2008, s. 194). Det bör dock 
tilläggas att Sverige nu är sekulärt, då kristendomen inte längre har samma dominerande roll i 
det svenska samhället. Men de faktum att Sverige en gång i tiden var mer kristet än idag har 
fortfarande satt sin prägel på nuvarande normer. Detta betyder att det inte innebär att just 
svenska kristna har en överordnad position i samhället, utan snarare utövandet av en religion 
överhuvudtaget löper en risk för att bli utanför det som anses vara inom rådande normer då 
det nu är mer sekulariserat (Ibid s. 22).    
 
Då uppsatsen har ett konstruktivistiskt synsätt på etnicitet bör även nämnas hur dessa socialt 
konstruerade normer påverkar de maktförhållanden i samhället som är dominerande. Alltså de 
maktförhållanden som dessa normer ger konsekvenser till (Reyes, 2006, s. 31). Därför 
undersöks också islams roll i läromedel utifrån vilka maktrelationer som texterna ger upphov 
till i anknytning till hur olika normer formar olika makthierarkier. Kamali (2006, s.12) skriver 
hur en andrafiering av ”vi” och ”dem” bidrar till maktförhållanden och kulturella hierarkier i 
samhället.  

Läroplanen 
Läroplanens roll i den Svenska skolan är att styra innehåll och målsättningar i undervisningen. 
All undervisning som sker i klassrummet ska följa det som står i det centrala innehållet i 
läroplanen från 2011 vilket betyder att de läromedel som används ska även de passa in i det 
som står i läroplanen. Därför ska också nämnas vad som står i det centrala innehållet och hur 
detta kan tänkas påverka innehållet i de läromedel som analyseras. Direkt från läroplanens 
beskrivning av religionskunskap. ”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är 
kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse 
mellan människor” (lgr 11, s. 186). Här beskriver läroplanen vilken betydelse 
religionsundervisningen har med tanke på det mångfald som samhället består av. Detta tolkas 
som det mångkulturella samhället och hur det är viktigt att ha kunskaper och förståelser om 
religioner för att skapa gemenskap inom folket. Vidare beskriver läroplanen också att det är 
viktigt att förstå vilken roll religioner spelar i samhället både i fredssträvan men också i 
konflikter (lgr 11, s. 186). Läroplanen belyser också vikten av att förstå hur kristna traditioner 
har påverkat det svenska samhället och dess värderingar (ibid). Vilket gör att läroplanen alltså 
lägger ett extra stort fokus på innehåll om kristendomen.  Stora delar i syftesbeskrivningen 
förklarar vikten av att eleverna ska kunna förstå sitt eget och andras sätt att leva och tänka 
(ibid).  
 
Fokus läroplanens centrala innehåll beskriver noggrannare hur de olika delarna bör se ut i 
undervisningen. Kristendomen genomlyser här i princip alla de kriterier som eleverna 
förväntas lära sig i årskurs 4-6. Ett exempel är hur läroplanen förklarar religion och samhälle. 
”Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. 
Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer” 
(lgr 11, s. 188).  
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Detta är bara ett av flera exempel där läroplanen lägger fokus på kristendomen som en 
utgångspunkt för att skapa förståelse om andra religioner och livsåskådningar. Då vårt syfte i 
uppsatsen är att undersöka hur läromedel framställer islam och hur detta står i relation till 
läroplanens ambition till en interkulturellt skola det relevant att i vår slutsats diskutera om 
läroplanen har satt sina spår utifrån dess sätt att åskådliggöra mångfald av religioner i 
samhället.  

Tidigare forskning 
Islam i läromedel 
Kjell	Härenstam	är	en	religionsvetare	som	har	skrivit	boken	skolboks-islam.	Hans	bok	är	
en	analys	av	bilden	av	islam	i	läroböcker	i	religionskunskap.	Hans	undersökningar	i	
huvudsak	redovisningar	och	tolkningar	av	läroböckers	framställningar	av	islam	och	
klarläggande	av	dessa	ur	olika	aspekter.	Boken	är	uppdelad	i	tre	olika	delar,	där	del	I	
handlar	om	andra	faktorer	som	har	betydelse	direkt	för	elevernas	och	lärarnas	
islambild,	men	även	dessa	som	bakgrundsfaktorer	som	påverkar	läromedlens	bild	av	
islam.		
	
I	del	II	tas	äldre	läroböcker	upp	som	är	producerade	före	läroplan	för	grundskolan	1980,	
alltså	Lgr	-80.	Där	har	han	koncentrerat	sig	på	läroböcker	i	
kristendomskunskap/religionskunskap	som	ger	en	basinformation	om	islam.	Denna	del	
delas	de	olika	årtalen	upp	för	sig.	Den	första	delen	behandlar	”Islam	i	läroböcker	fram	
till	1962	–	den	fanatiske	muslimen.	Andra	delen	”Islam	i	läroböcker	1962-1969	–	den	
exotiske	muslimen.	Den	tredje	och	sista	delen	”Islam	i	läroböcker	1969-1980	–	den	
kvinnoförtryckande	muslimen.”	I	första	hand	är	läroböcker	för	den	allmänna	skolans	
låg-	och	mellanstadier	analyserade.		
	
Del	III	tar	upp	aktuell	litteratur,	alltså	den	litteratur	som	var	aktuell	då	boken	skrevs.	I	
det	material	han	har	valt	att	analysera	är	det	störst	fokus	på	den	informerande	texten	
men	även	i	viss	utsträckning	bildmaterial	samt	frågor	och	arbetsuppgifter.		Härenstam	
har	valt	att	se	på	materialet	ur	vissa	aspekter	som	också	har	blivit	studiens	
utgångspunkter.	De	aspekter	han	utgår	ifrån	är	1.	Gud	2.	Djihad	och	3.	
Kvinnan/familjen.	Det	finns	ytterligare	en	utgångspunkt	i	Härenstams	undersökning	
nämligen	att	jämföra	läroböckernas	framställning	med	vad	några	klart	angivna	
muslimska	författare	skriver	i	några	klart	angivna	böcker	(Härenstams	kursivering)	
(Härenstam,	1993,	s.73)	samt	”de	för	respektive	läroböcker	gällande	läroplaner”	(Ibid,	s,	
96).		
	
Del	III	börjar	ett	citat	från	den	aktuella	läroplanen	”…	Våra	gemensamma	grundläggande	
värderingar”(Ibid,	s.	154).	Fortsättningsvis	kan	man	utläsa:	
		
”Skolan	skall	alltså	fostra	eleverna	att	bli	bl	a	fria,	självständiga	och	toleranta	människor	med	
förmåga	och	vilja	att	kritiskt	granska	olika	typer	auktoriteter.	Skolan	ska	dessutom	fostra	
eleverna	att	söka	fredliga	lösningar	på	konflikter	och	verka	för	jämställdhet	mellan	män	och	
kvinnor	…”(Ibid,	s.	156).		
	
Om	islam	framställs	som	en	religion	som	innebär	slavisk	lydnad	för	en	himmelsk	diktator,	
vilkens	bud	blint	måste	följas,	om	islams	människosyn	som	en	konsekvens	därav	sägs	
medföra	att	människan	är	en	liten	och	osjälvständig	varelse	fullständigt	underkastad	
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gudomliga	diktat,	om	islams	anges	vara	en	religion	som	uppmuntrar	till	heliga	krig	för	
lärans	utbredande	och	om	islam	beskrivs	som	en	kvinnoförtryckande	religion	så	får	
dessa	mycket	utpräglade	följder	för	den	svenska	skolans	inställning	till	islam	
(Härenstams	kursivering).	(Ibid,	s.	156).		
	
Därefter	så	påpekas	att	ur	denna	aspekt	blir	de	tre	undersökta	kategorierna	Gud,	Djihad	
och	Kvinnan/familjen	intressanta	att	undersöka.		
	
När	den	första	aspekten	ska	undersökas,	alltså	Gud,	står	det	inledningsvis	att	den	
svenska	skolan	ska	kännetecknas	av	saklighet	och	allsidighet.	Därefter	redogör	
Härenstam	för	ett	möte	han	hade	med	en	muslimsk	pojke	under	en	rast.	De	diskuterade	
tron	på	Gud.	Härenstam	förklarade	sin	uppfattning	om	vad	tron	på	Gud	innebär	för	en	
kristen	”…	Gud	är	nådig	och	barmhärtig	och	beredd	att	förlåta	människor	etc	…”	Pojken	
svarar	då	att	det	är	konstigt	eftersom	det	var	precis	den	uppfattning	om	Gud	som	han	
hade	också.	(Ibid,	s.158).	Den	bok	som	Härenstam	då	använde	framställde	”tron	på	
Allah”.	Genom	att	boken	använde	ordet	”Allah”	för	Gud,	vilket	gav	ett	intryck	att	det	
handlade	om	någon	annan	Gud	än	den	de	kristna	ber	till.	Allah	beskrevs	även	som	en	
diktator	som	kunde	bestämma	allting.	Människornas	roll	var	att	slaviskt	underkastas	sig	
hans	vilja	utan	att	reflektera	över	det.	Människans	liv	var	även	förutbestämt	av	Gud,	
vilket	gjorde	att	det	inte	gav	någon	fri	vilka	för	människan.	Undervisningen	om	islam	
visade	sig	bli	problematisk	då	de	muslimska	eleverna	gjorde	motstånd	och	beklagade	sig	
över	att	lärobokens	fakta	om	tron	på	Allah	inom	islam	men	att	en	kristens	tro	på	Gud	
däremot	stämde	in	helt	på	den	muslimska	tron	på	Gud.	Detta	visar	i	sin	tur	på	att	
undervisningen	hade	ett	problem,	ett	problem	som	handlade	om	saklighet	och	
allsidighet.	Läroboken	hade	utlämnat	”vissa	saker”	och	resulterat	i	att	ge	eleverna	en	
”skev	och	felaktig	bild”	av	vad	muslimer	tror	om	Gud.		
	
När	den	andra	aspekten	tas	upp,	alltså	djihad,	börjar	Härenstam	med	diverse	tolkningar	
som	har	gjorts	av	termen	”djihad”.	Det	visar	sig	att	majoriteten	översätter	”djihad”	med	
”heligt	krig”.	Däremot	är	det	inte	många	läroböcker	från	mellanstadiet	som	tar	upp	
djihad,	detta	kommer	mer	på	högstadier	och	gymnasiet.	Härenstam	menar	att	det	är	
synnerligt	problematiskt	att	översätta	djihad	med	heligt	krig	i	läromedel	då	detta	direkt	
propagerar	mot	den	svenska	läroplanen	då	den	exempelvis	säger	”	…	Den	skall	också	
grundlägga	en	vilja	att	söka	fredliga	lösningar	av	konflikter”	(Ibid,	s.206).	Han	tar	även	
upp	vad	de	muslimska	författarna	skriver	om	djihad.	Ingen	av	dessa	översätter	termen	
med	”heligt	krig”	(Ibid,	s.217).		
	
Om	den	sista	aspekten,	alltså	kvinnan/familjen	berättar	Härenstam	att	tre	
missuppfattningar	om	muslimer	beror	kvinnan	två	av	dessa.	Islam	uppfattas	alltså	som	
en	religion	som	direkt	förtrycker	kvinnor.	Detta	är	något	som	ställer	sig	i	rak	motsats	till	
den	svenska	läroplanen.	Jämställdhetsfrågorna	är	något	som	genomsyrar	läroplanen	och	
som	”den	svenska	skolan	är	skyldig	att	propagera	för,	och	som	en	konsekvens	av	detta	
bekämpa	motsatta	värderingar…”	(Ibid,	s.	222).	(Härenstams	kursivering).	Utifrån	de	
muslimska	perspektiven	finns	det	en	muslimsk	kvinnlig	författare	som	skriver	om	den	
ignorans	av	islam	som	västvärlden	för.	Men	hon	menar	att	det	finns	ett	särskilt	vacuum	
av	kunskap	som	är	fyllt	med	missuppfattningar	vad	gäller	aspekten	kvinnorna	i	islam	
(Ibid,	s.223).	I	läroböckerna	skrivs	det	om	kvinnans	ställning	på	ett	föga	
överensstämmande	sätt	som	de	muslimska	författarna.	I	mellanstadieböckerna	finns	det	
ganska	mycket	information,	men	exemplen	består	av	ganska	negativ	information.	I	en	av	
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böckerna	gestaltas	kvinnosynen	utifrån	en	turkisk	landsby,	vilket	inte	ger	en	helt	
representativ	bild	av	kvinnans	ställning	i	islam	(Ibid,	s.231).	Det	visar	sig	att	nästan	alla	
böcker	från	mellanstadiet	har	någon	typ	av	information	om	kvinnans	ställning.	Under	
det	sammanfattande	kapitlen	skriver	Härenstam	att	det	kan	vara	problematiskt	att	
behandla	kvinnans	situation	i	undervisningen.	Genom	att	prata	isolerat	som	en	
jämställdhetsfråga	blir	infallsvinkeln	lätt	att	man	ger	det	muslimska	perspektiven	
orättvisa.	En	annan	problematisk	fallgrop	är	att	ta	upp	sådant	som	faktiskt	inte	
stämmer,	exempelvis	när	man	inte	skiljer	på	islam	som	ideal,	alltså	hur	man	bör	leva	
som	muslim	och	praxis,	alltså,	hur	människor	faktiskt	lever.	Detta	kan	tillexempel	
innebära	att	man	exotifierar	tron	–	man	framställer	religionen	mer	främmande	och	
utvecklingsfientlig	än	vad	den	egentligen	är.	En	tredje	aspekt	man	bör	fråga	sig	innan	
man	undervisar	om	något	inom	islam	är	att	om	detta	har	anknytning	till	Koranen	
(Härenstams	kursivering)	och	hur	representativt	fenomenet	ifråga	är	och	inte	då	bara	
nöja	sig	med	att	förklara	detta	utan	även	sätta	in	det	i	ett	förklarande	resonemang.	
(Härenstams	kursivering)	”Framställningen	kan	riskera	att	skapa	mer	alienation	än	
förståelse”	(Ibid,	s.255).			

Bilden av de andra 
Olsson är en forskare som har skrivit artikeln ”Our view on the Others: issues regarding 
school textbooks”. Artikeln diskuterar den allmänna problematiken när en lärobok ska 
användas. Fokus ligger på de kritiska frågor man måste ställa sig när man ska producera en 
lärobok. Uppsatsen tar inte upp problematiken vad gäller själva produktionen av läromedel, 
men Olssons teorier berör uppsatsens område och därför använder den sig av hennes 
hypoteser. Olsson tar upp vikten av att olika kulturer måste förstå varandra och att läromedel 
är avsedda för att hjälpa oss att förstå varandra. I artikeln tar hon även upp att det är 
akademikernas ansvar inför lärarna och läromedelsproducenterna att kritiskt undersöka 
material för att det ska ske en förbättring på läromedelsmarknaden(Olsson, 2009, s. 42). Hon 
ställer sig kritiskt till hur vi egentligen ser på de andra. Trots att vi är ett sekulariserat land så 
har vi en slags ideologi som i sin tur påverkar hur vi lär ut religion. Vi tycks ha särskilda 
ideologiskt värderingar på hur ett ”god islam” ska vara. Detta i sin tur påverkar hur läroboken 
utformas (Olsson, 2009, s.44). Olsson förtydligar detta genom att framföra uttalande från 
utskottet om utrikesfrågor som har ideologiska grunder. De säger bland annat att det är en 
grundläggande mänsklighet att få tillhöra en viss religion. Dock påstår det att religionen 
fortfarande är en huvudsaklig faktor för konflikter och att blanda religion och politik kan ha 
förödande effekter. Fortsättningsvis säger kommittén att de välkomnar frågor som har att göra 
med att islam går mot en mer moderniserad linje där man gör en institutionell åtskillnad 
sekulära och religiösa frågor.  De fortsätter genom att säga att de har lagt notis vid att finns 
moderata strömningar inom islam men att extrem islamism måste fördömas. Principen om 
demokrati och rättsstat måste respekteras. De mänskliga rättigheterna är universella och man 
kan aldrig bortse från dessa. Påstående som dessa är ideologiska. Olsson syftar på att det är 
viktig att synliggöra de ideologiska idéer som genomsyrar ett samhälle för att kunna vara så 
neutral som möjligt när man gör en vetenskaplig analys. Vi påverkas ständigt av ideologi 
strömmingar och det är viktigt att kunna ställa sig utanför ramar när vi betraktar och synliggör 
”de andra”(Olsson, 2009, s. 44). 	
 
Även Masoud Kamali (SOU 2006:40) har i en utredning från staten åskådliggjort 
problematiken kring läromedlens roll i skolverksamheten. Han menar att den moderna 
utbildningens roll bidrar till en ”vi” känsla och tillhörigheten till en gemensam nation, ett 
gemensamt språk, och ibland till och med en gemensam religion. ”Utbildningen påverkar 
elevernas kognition, vilket består av språkliga begrepp, kategorier och diskurser.”(Kamali, 
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2006, s. 47). Kamali skriver om ett ’a priori’ kunskapssystem. Det går att förklaras genom en 
viss struktur inom den existerande kunskapen om ”verkligheten”. Den har en historia och är 
en del av produktionen och reproduceras av föreställningen om ett ”vi” och ”dem” och med 
olika egenskaper. A priori kunskapssystem går att förklaras som en reproduktion av de 
maktförhållanden och sociala relationer som finns i samhällen. Utbildningssystemet hjälper 
till att reproducera denna typ av kunskap och i sin tur återskapa stereotypa bilder av ”de 
andra” (Ibid.). Kamali tar dock upp att det finns olika sätt att sterotypisera. Han skiljer mellan 
social sterotypisering och stereotypisering på individuell nivå. Den förstnämnda 
stereotypiseringen har en historia och ingår i en framställning om ideologisk bild om att 
individen och gruppens etniska tillhörighet avgör dess plats i samhällshierarkin. Dessa 
stereotyper reproduceras av skolsystemet. Detta visar på att utbildningssystemet har en 
avgörande roll vad gäller reproducerande av maktrelationer. Vidare gör utbildningssystemet 
att individer får olika särställningar i samhället genom att systemet utdelar olika positioner 
med olika status.  Dessa hierarkiska maktförhållanden återskapas inte bara med hjälp av 
sociokulturella processer som genererar i olika samhällsklasser utan de bidrar också till 
kategorier i kön, etniskt och religiös bakgrund. (Kamali, 2006, s. 48).  
 
Kamali har gjort en textanalys på 8 böcker från gymnaiseskolan. Hans syfte är att undersöka 
hur framställningen av ”vi” och ”de andra” visar sig i läromedel. Han har valt att jämföra 
framställningen av läromedel om de tre religionerna islam, hinduism, kristendom. Det 
uppsatsen lägger vikt vid är framställningen islam och kristendomen. Kamali menar att islam 
länge har varit bekant för ”västerlänningarna”. Tidigare historia om grannskapet med det 
osmanska riket och det kristna korståget har präglat västerlänningarnas syn på islam och 
muslimen. En tradition av ”orientalism” har påverkat de stora klassikerna till samtida 
samhällsvetare. Denna syn har i sin tur inte endast påverkat stora politiska makthavare syn till 
islamiska länder samt dess folk. Detta har även påverkat stora grupper att få en homogen syn 
på islam och muslimer. De har nu skett en tudelad syn på muslimer som ”de andra” och 
västerlänningarna som ”oss”. Denna syn har sedan präglat de läroböcker som idag finns om 
religion. Även fast läroboksförfattarna har försökt att inte ge en förklarande bild till fördomar 
inom islam så finns det en slags kristocentrism vid beskrivningen av islam (Kamali, 2006, s, 
52). Kamali noterar att i en av de undersökta religionsböckerna väljer författaren att lyfta fram 
meningsskiljaktigheter mellan islam, kristendomen och judendomen. Därefter beskriver 
författaren kvinnans ställning i islam och menar att de Abrahamitiska religionerna har ett 
patriarkalt samhällssystem. Intressant här är att författaren bara går in i detalj vad gäller hur 
det patriarkala systemet inom islam framställs. I de övriga religionerna nämns det inte (Ibid, s, 
53). Författaren till denna bok gör även en tydlig distinktion mellan två olika grupper 
muslimer som förhåller sig till ”oss”. Detta gör att man ser på ”oss” som den svenska kristna 
normen medan muslimerna ses som en motsatt grupp som står utanför normen (Ibid). Den 
andra boken Kamali undersöker gör författaren ett bra försök att reda ut islams 
förhållningssätt till kvinnans ställning där månggifte, slöja m.m. diskuteras. Detta blir tyvärr 
överskuggat då författaren framställer muslimer som ”avvikare” och islam som ”de andras 
religion”. Islam ställs i kontrast till det västerländska samhället som är präglat av demokratin 
och är sekulariserat. Religionen islam blandas ihop med muslimer som religiöst 
odemokratiskt (Ibid, s, 55).  
 
 



	 12	

Teoretisk utgångspunkt 
Nedanstående text är utgångspunkter som är bakomliggande teorier till uppsatsen. Avsnittet 
börjar med en beskrivning av boken samma rötter som har används då den behandlar viktiga 
aspekter ur religionsundervisning om islam. Därefter kommer centrala begrepp i uppsatsen. 
Sedan kommer teoretiska utgångspunkter till analysfrågorna för att tydliggöra hur vi har 
arbetat fram dem.  

Samma rötter- Abrahams barn i tre religioner 
I boken ”Samma rötter- Abrahams barn i tre religioner” har ett underlag för undervisning 
inom de tre olika världsreligionerna arbetats fram (Rosenblad, 2013). Boken är tänkt som en 
lärarhandledning och vägledning för lärare att ge en så jämlik undervisning inom de 
Abrahamitiska religionerna som möjligt. Rosenblad m.fl. problematiserar den rådande 
undervisningen i religion och hur det ofta kan vara en ganska riktad kunskapsförmedling som 
sker i klassrummen. Istället har undervisningen en förmåga att särskilja på de tre 
världsreligionerna åt och de rötter som islam och kristendomen har i judendomen blir ofta inte 
tydliga för eleverna (Rosenblad, 2013, s. 4). Boken ”Samma rötter” är ett bra underlag för hur 
religion undervisningen bör se ut och är någonting som de läromedlen som skapas i religion 
ska sträva efter, en likvärdig bild av judendomen, kristendomen och islam. Empati och 
identifikation ligger som bakomliggande teorier till bokens metod. Den symboliska 
interaktionen framstår som viktig i elevers läsande för att få en djupare förståelse i de texter 
som läses. Denna teori är framtagen av George Herbert Mead som understryker betydelsen av 
att elever ska kunna identifiera sig med innehållet som läses (Rosenblad, 2013, s. 26). Meads 
menar att läsning ger elever möjligheten att lyfta sig ur sig själva och in i någon annans roll 
(ibid). Detta bör alltid finnas i bakomliggande tankar i läromedel då det är viktigt att 
innehållet ger eleverna dessa möjligheter. En annan bakomliggande teori är utarbetat av Ulla 
Holm som lyfter fram vikten av empati i texterna. Empati syftar till elevernas förmåga att med 
hjälp av texter kunna leva sig in i någon annans persons inre värld utan att bli hotad av andras 
upplevelser eller världsbild (Rosenblad, 2013, s. 28).  

Begrepp 
	
Etnicitet		
Uppsatsen har ett konstruktivistiskt synsätt som utgångspunkt för synen på etnicitet. Med 
detta innebär att människors beteenden är socialt konstruerade, det vill säga att människans 
handlande och sätt att tänka är produkter av en interaktion mellan människor och kollektivt 
handlande (Meurling & Nygren, 2009, s.8) Etnicitet härstammar från det grekiska ordet 
”ethnos” som betyder folk eller stam. En likartad definition kan beskriva ordet som ett slags 
utvecklande av ”vi”-känsla som förstärks av gemensam kultur och gemensamma sociala 
institutioner (Lundquist, 2002, s.4). Den allmänna medvetenheten stärks även av känslan av 
ett gemensamt ursprung. Även om det internt kan vara skillnader mellan folket så är det 
känslan av att vara ett folk som stärker den etiska gruppen. Den etniska gruppen beskrivs av 
Billy Ehn som en folkgrupp som hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung och 
som urskiljs från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, exempelvis, språk, 
religion och sedvänjor (Lundquist, 2002, s.8). Uppsatsen utgår alltså begreppet etnicitet som 
ett kulturellt skapat fenomen.  
	
Mångkultur		
Under de senaste tio åren har det svenska samhället kallats mångkulturellt. DN-journalisten 
Osmo Vatanen var den första att använda begreppet ”mångkulturalitet” år 1974. Detta 
användes för att karaktärisera ett framtida Sverige där invandrargrupperna skulle ställa nya 
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krav (Eklund, 2002, s.5). Strax efter Vatanens myntande av begreppet ”mångkulturalitet” 
beslutade riksdagen 1975 om de invandrar- och minoritetspolitiska målen. Jämlikhet och 
rättvisa skulle nu gälla för alla medborgare i det mångkulturella samhället (Ibid.). Genom 
denna nya politik skulle inte bara invandrarna och minoriteterna accepteras utan deras kultur 
och språk skulle även aktivt främjas. Man tog nu avstånd till den före detta 
assimilationspolitiken, som gick ut på att få alla nyanlända medborgare att integreras i den 
svenska kulturen, och med detta minimera alla uttryck för etnisk, religiös och språklig 
mångfald. Den nya politiken bryter mot den heterogena samhällstanken och uppmuntrar till 
mångfald. Detta genom exempelvis modersmålsundervisning (Mattlar, 2011, s.185). Mattlar 
menar att ett mångkulturellt synsätt utgår ifrån personens kulturella tillhörighet är avgörande 
för identiteten och därför ska staten även uppmuntra och gynna minoriteterna genom olika 
typer av rättigheter (Ibid.). Mattlar tar även upp filosofens Kymlickas idér om minoriteters 
rättigheter. Kymlicka utgår från tre typer av gruppdifferentierade rättigheter: rätt till 
självstyre, rätt till särskild representation och polyetniska rättigheter. Den sistnämnda 
rättigheten är den som gör sig främst i det svenska mångkulturella samhället. Den polyetniska 
rättigheten går ut på att stärka minoriteters språk, kultur och religion (Ibid.). Begreppet 
mångkulturellt har till en början av dess användande använts i en positiv bemärkelse, ofta i 
politiska sammanhang men även förekommit i andra sammanhang. Men allteftersom har 
begreppet laddats med negativitet. Eklund (2002) skriver i sin avhandling om 
tidningsskribenter som har sett på det mångkulturella samhället som ett hot mot den svenska 
kulturen (Eklund, 2002, s.5). Det kan tyckas omöjligt att tala om ett land med en homogen 
kultur, etnicitet och språk tack vare den globaliseringsprocess världen genomgår. Detta 
medför att majoriteten i varje land blir mer öppen för pluralism och mångfald (Eklund, 2002, 
s.92). Under 2000-talet har man ersatt begreppet med andra, exempelvis ”kulturell mångfald” 
och ”pluralism”. Vad som avses när man pratar om det mångkulturella samhället är den 
språkliga, etniska, religiösa och kulturella mångfalden till följd av arbetskraft- och senare 
flyktinginvandring (Eklund, 2002, s.6). Att skriva om mångkulturalitet kan vara komplext då 
ämnet är omfattande och kan studeras utifrån nästan vilket perspektiv som helst (Bunar, 2011, 
s.18). I Europarådets definitioner som anger att man använder begreppet för att förklara ett 
tillstånd, en situation, en position. Samhälle eller skola är exempel på något som kan vara 
mångkulturellt, vilket i sin tur innebär att skolan eller samhället ska befolkas av individer som 
representerar skilda kulturer, etniciteter eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.16). 
Det vi utgår från när vi skriver denna uppsats är ett samhälle som är mångkulturellt. Alltså, ett 
samhälle som är berikat med en mångfald av etniciteter.  
	
Interkultur	
Samtidigt som begreppet mångkulturalitet myntades 1974 användes begreppet interkulturellt 
för första gången i ett internationellt pedagogiskt sammanhang i en rekommendation utfärdad 
av Unesco (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.14). Begreppet interkulturellt kan förklaras som en 
handling, aktion och rörelser mellan individer. Om man i en mångkulturell skola har ambition 
att utveckla elevers och lärares förhållningssätt till varandra, då blir kravet en interkulturell 
undervisning och ett interkulturellt synsätt och ett interkulturellt ledarskap hos skolans ledare 
(Lorentz & Bergstedt, 2006, s.16). Interkulturalitet är begreppet som innebär hela området av 
kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter i en pedagogisk kontext. På samma gång kan 
interkulturalitet också ses som en kvalitetsaspekt på utbildning och kommunikation inom en 
viss kulturmöteskontext. I ett utbildningssammanhang betyder interkulturalitet något som 
antyder en process, ett gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och som på samma 
gång sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten (Lorentz & Bergstedt, 2006, 
s.17).  I början av 1990-talet lägger regeringen ut två propositioner om två nya läroplaner. I 
dessa läroplaner förekommer texter om ett mångkulturellt samhälle och en kulturell mångfald. 
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I dessa propositioner står bland annat att Sverige idag har fått en mångfald av kulturer i 
elevsammansättning och detta medför att skolan måste kunna hantera de skilda värderingar 
som finns bland synen på religion, skola, könsroller m.m. bland eleverna. (Regeringens prop. 
1992/93:220). I dessa propositioner pekar regeringen på tre perspektiv som måste genomsyra 
skolans arbete. Dessa tre perspektiv är det etiska perspektivet, det internationella perspektivet 
och miljöperspektivet (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.23). 
 
Eklund (2002) beskriver vad hon avser med interkulturellt lärande. ”Med interkulturellt 
lärande avser jag den dynamiska lärandeprocessen som innebär att individen tillägnar sig 
kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader 
inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle” (Eklund, 2002, s.5). Syftet 
med denna undervisningsform är att övervinna och överskrida kulturella barriärer. Alltså, den 
tar inte fasta på att utveckla den kulturella identiteten i ental. Vidare menas detta att ett 
interkulturellt lärande ska förstås som en mång- och ömsesidig process, vilket gör att eleverna 
lär sig att vara öppen och accepterande i förhållande till andra kulturer. I och med denna 
pedagogiska disciplin så finns ingen hierarki inom de olika kulturerna samtidigt som kulturell 
mångfald ses som något positivt. Följaktligen är målet med interkulturellt lärande att man 
tillsammans och av varandra lär över kulturella gränser (Eklund, 2002, s.105).  
	
Texten	som	kulturellt	fenomen	
Texter har alltid haft en central roll i samhället. Genom texter förmedlar vi förklaringar, 
normer, värderingar och tankemodeller. Ofta outtalade sådana. Skolan har en viktig roll i den 
ständiga textproduktionen.  Det är skolan som förmedlar och skapar, i en selektiv process, 
vissa betydelser, vissa utbildningsinnehåll. Vissa samhälleliga kulturella produkterna 
utestängs ur skolans officiella curriculum medan andra inkluderas. Dessa processer blir av 
betydelse för utformningen av våra kulturella kognitiva filter, våra världsbilder, som i 
väsentlig grad kan ses som konstituerad av texter. Ett viktigt inslag i vår världsbild utgörs av 
vårt sätt att betrakta ”de andra”. Dvs. andra kulturkretsar, folkgrupper, religioner och 
nationaliteter. ”De andra” kan beskrivas som en motsats till ”oss”. ”Vi”- känslan, i etniska 
termer, uppstår när vi tillskriver oss ett kulturellt skapat sätt att avskilja oss från andra. 
Ajagán-Lester utgår i sin diskussion från att skoltexter bidrar till att skapa en viss bild av 
andra främmande kulturer och till att konstruera en viss etiskt självförståelse. (Ajagán- Lester, 
1999, s. 121)  
 
Den pedagogiska texten framstår som ett verktyg i den mycket konkreta skolsituationen. 
Ajagán-Lester menar att läroboken har en selektiv funktion i och med att den organiserar 
skolkunskap genom att välja och kombinera vissa värderingar och kunskaper. Texten 
reducerar några värderingar och kunskaper och framhåller vissa världsåskådningar och 
kulturella traditioner. Förutom att vara en artefakt vid inlärningsprocessen fungerar läroboken 
som en selektiv funktion. Accepterar vi ovanstående, kan skoltexter vara en arena för 
konflikter som sker i den ständiga produktionen och reproduktionen av kunskaper och 
ideologier. Historien är full av möten mellan olika kulturer. Erövringar, krig osv. Hur 
framställs dessa i skoltexterna? Hur presenteras olika folkgrupper? ”Är det inte dags att 
acceptera att våra klassrum i många fall har blivit mångkulturella? Att arbeta med 
mångkulturella klasser innebär att självkritiskt analysera sitt eget curriculum.” (Ajagán-
Lester, 1999, s.132) Som lärare är det viktigt att kritiskt analysera om läromedlet är fri från 
stereotypa bilder? Hur behandlar läromedlen krocken med den arabiska kulturen och den 
västerländska. Står den svenska/kristna normen i kontrast till den? Är det Europas historia 
som skapar betydelse? (Ajagán-Lester, 1999, s.132)   
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Vi utvecklar vår identitet i mötet med andra. Vi ser oss själva genom andra människor, likt en 
spegel, i en ständig social dialog. Läromedel är meningsbärande strukturer som understödjer 
till att utforma en identitet genom att presentera en bild av den egna kulturen och främmande 
kulturkretsar (Ibid).  

Inspiration till analysfrågor 
Otterbeck är en forskare som har studerat islam i läroböcker tidigare. I antologin ”Religion, 
skole og kulturel integration i Danmark og Sverige” gör Otterbeck en kvalitativ diskursanalys 
av läroböcker om islam där han tar ut delar från texterna som han uppfattar som intressanta 
eller som typiska exempel. Han har ordnat sin kritik efter  
 

- ”Den generella strukturen” 
- ”Enkla fel” 
- ”En förvirrande struktur och utelämnande information” 
- ”Fixeringen vid islamism och osynliggörande av annan islam” 
- ”Tendensiösa urval” 
- ”En sammanblandning av islamisk historiografi och det wattska historieprojektet” 
- ”Islam som agens – avsaknad av förståelse för makt 

(Otterbeck, 2006, s.241).  
 
Vi har valt att inte använda samtliga punkter som Otterbeck när vi gör vår analys utan vi har 
istället använt hans idéer om kritik som inspirationskälla när vi har formulerat frågor till 
texten. Vi har valt att inrikta oss på ”tendentiösa urval” samt ”islam som agens” när vi 
formulerade frågeställningarna.  
 
Nedan kommer en liten kort beskrivning vad gäller de kritiska utgångspunkterna. Med 
tendentiösa urval menas sådant som väljs ut till läromedlet kan ge en skev bild av 
verkligheten. De som väljs ut att finnas med i läroböckerna bidrar i sin tur elevernas syn på 
islam. Ett annat urval som är ett intressant fenomen i vissa läroböcker är jämförelsen med 
utgångspunkt kristendomen (Otterbeck, 2006, s.246). Med ’islam som agens’ menas att man 
ser islam som en enhet. I texterna kan författarna ta upp avvikelser eller mångfald i enskilda 
kapitel eller avdelningar. Det finns något enhetligt i texterna. Man får en känsla av agent och 
subjekt i meningarna. Att det är islam som står över allt. Individerna har inget att säga till om. 
Män är oftast de som blir norm och islamiska teologer, särskilt islamister, som får 
tolkningsföreträde (Otterbeck, 2006, s.257).  
 
Med inspiration från Otterbeck har vi nu utifrån våra frågeställningar gjort mer specificerade 
frågor som lägger grunden för analysen. För att öka validiteten vad gäller resultat så ska vi nu 
motivera hur vi valde frågorna som ligger som grund till analysen. Syftet med vår 
läromedelsanalys är att undersöka hur läromedel framställer islam och hur detta står i relation 
till läroplanens ambition till en interkulturellt skola. Genom att svara på våra frågeställningar 
hoppas vi få svar på detta. Som nämns tidigare i texten så har vi tagit hjälp av fyra tillhörande 
analysfrågor med inspiration från Otterbecks uppfattningar om fel som läroboksförfattare ofta 
gör när de skriver om islam. Vi skulle vilja påstå att de två kritiska utgångspunkterna 
överlappar varandra. Samtliga analysfrågor har inspirerats av kritiken ”tendentiösa urval”. 
Beroende av vad författaren väljer att ta med i sitt läromedel har detta en bidragande effekt på 
vad eleverna lär sig och vad de uppfattar som rätt och fel och vi och ”de andra”. Om 
författaren gör jämförelser med kristendomen legitimeras tanken av att islam är något 
främmande och kristendomen är det rätta. Det gäller även när författaren inte nämner att islam 
härstammar från de Abrahamitiska religionerna. Islam anses som något som inte går att 
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jämföra med religionerna kristendom och judendomen trots deras lika ursprung. Istället för att 
ta vinning av denna aspekt så frånskiljs islam kristendomen och judendomen. Islam blir bara 
en oberoende religion där eleverna inte kan dra paralleller mellan de olika religionerna. Vad 
gäller frågan om hur mycket plats islam får i böckerna är också relevant, då detta är en tydlig 
anvisning om hur mycket varje religion ska få rymma i läromedlet. På kritiken om ”Islam som 
agens – avsaknad av förståelse och makt” ligger fokus på de två sista frågorna om makt. 
Genom att författarna inte göra några större skillnader muslimer emellan bidrar detta till en 
generaliserad syn på folket. Detta gäller även kvinnan då den muslimska kvinnan ofta blir en 
synonym till förtryck och slöjbärande. Det är även intressant att undersöka hur förhållandet 
mellan oss i västvärlden och muslimer ser ut, om författarna gör en skillnad på islam och vi i 
västvärlden, detta i sin tur kan leda till maktförhållanden mellan västvärlden och muslimer.  
 
Samtliga frågor är relevanta att behandla då detta kan bidra till en generaliserad syn på islam 
och muslimen, vilket är viktigt att motverka i ett samhälle med många etniciteter som måste 
samsas, förstå och acceptera varandra. Då uppsatsens syfte är att undersöka om hur läromedel 
framställer islam och hur detta står i relation till läroplanens ambition till en interkulturell 
skola är det relevant att undersöka om dessa mönster synliggörs i dagens läromedel.   
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Metod  
Under detta avsnitt kommer det redogöras för den metod vi har valt att använda oss av. 
Därefter kommer metodens olika teoretiska begrepp, inriktningar med tillhörande 
huvudpersoner att redas ut. Slutligen kommer uppsatsens frågeställningar att åter tas upp med 
tillhörande analysfrågor till primärlitteraturen.  
	
Vi har valt att använda oss av en textanalys när vi ska analysera vårt material. När man gör en 
textanalys kan den antingen vara kvalitativ eller kvantitativ analys. En kvantitativ analys 
passar att använda om man exempelvis vill se förändringen av uppkomsten av ett visst 
element i texter. Det kan exempelvis innebära att man studerar ett material över tid för att se 
om det sker någon förändring (Bergström & Boréus, 2014, s, 24). Vid en kvalitativ analys går 
man mer in på djupet av ett visst material för att se mönster. När läromedlet analyseras har en 
kvalitativ textanalys valts ut då de passar uppsatsens syfte bäst då det gäller att undersöka hur 
läromedel framställer islam och hur detta står i relation till läroplanens ambition till en 
interkulturell skola. Att analysera något betyder i allmänhet att identifiera och undersöka dess 
grundläggande delar (Bergström & Boréus, 2014, s.24). Bergström och Boréus presenterar i 
deras kapitel åtta inriktningar inom textanalysen. Diskursanalys passade bäst in på uppsatsen 
syfte. Innan metoden förklaras bör begreppet diskurs och social praktik redas ut, eftersom 
detta är ett begrepp som är ständigt återkommande i texten.  
	
Även social praktik är något som nämns ofta och som bör förklarar närmare. Begreppet social 
praktik kan förklaras genom att de sätter människors handlande i ett dubbelt perspektiv. 
Individens handlingar kan vara individuella, kontextbundna och konkreta men samtidigt ses 
handlingarna som institutionaliserade och socialt bundna och visar därför på en viss 
regelbundenhet (Winther Jorgenssen, 2014, s.25). Bergström och Boréus (2014) förklarar 
social praktik som något människor är interagerad och det som handlingar, vanor som 
människorna gör inom den sociala praktiken är mer eller mindre regelstyrda (Bergström & 
Boréus, 2014, s. 23).   

Diskursanalys 
Winther Jorgensson & Phillips (2014) förklarar begreppet diskurs på följande sätt ”… en 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” 
(Winther Jorgensson, 2014, s.7). Börjesson och Palmblad (2013) utvecklar innebörden 
”bestämt sätt” genom att påstå att det existerar ramar för vilka presentationer som kan göras 
för att dessa ska bli betraktade som sanna, korrekta, rimliga eller vackra (Börjesson & 
Palmblad, 2013, s.13) Bergström och Boréus förklarar diskurs som ”En diskurs kan beskrivas 
som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka 
som har rätt att uttala sig med auktoritet” (Bergström & Boréus, 2014, s.358).  
	
Det finns olika sätt att förhålla sig till diskursanalys och den omfattar flera olika inriktningar. 
Bergström & Boréus namnger tre olika huvudinriktningar (Bergström & Boréus, 2014, s.358). 
Samtliga angreppssätt delar dock utgångspunkten ”att våra sätt att tala på inte neutralt 
avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 
skapandet och förändringen av dem”(Winther, Jorgensson & Phillips, 2014, s.7). De vilar 
alltså på en socialkonstruktionistiskt grund (Ibid, s.11).  

1. Den första huvudinriktningen tillhör det poststrukturalistiska spåret och 
sammankopplas med Michael Faucault.  

2. Den andra inriktningen tillhör Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, som tillskrivs 
anglosaxiska företrädare.  
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3. Den tredje inriktningen representeras av den kritiska diskursanalysen som innehåller 
ett antal olika varianter (Bergström & Boréus, 2014, s. 358). I Winther Jorgensson & 
Phillips (2014) bok beskriver dem tredje alternativet som diskurspsykologi.  

 
Slutligen ska påstås att diskursanalyser som genomförs inom olika samhällsvetenskaper följer 
inte direkt någon specifik metod. Uppsatsen utgår alltså inte från några färdiga mallar gjorda 
av ovanstående huvudinriktningar. Utan dessa frågor har arbetats fram med inspiration från 
tidigare forskning. Mer om detta kommer längre ned i metodavsnittet 
		
Vi har valt att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys då de passar uppsatsens syfte bäst 
vad gäller analysen av materialet. Den kritiska diskursanalysen kan beskrivas med hjälp 
Faircloughs analysmodell, närmare bestämt den tre dimensionella modellen. Man ser då på 
texten utifrån tre utgångspunkter. När man utgår från textnivån är utgångsläget lingvistiskt 
vilket innebär att fokus ligger på bland annat textens grammatiska struktur. Nästa 
utgångspunkt är textens diskursiva praktik. Med detta innebär hur texter produceras, 
distribueras och konsumeras. Den sista dimensionen är den sociala praktiken. När man 
integrerar den sociala praktiken sätts diskursen i ett större socialt sammanhang (Bergström & 
Boreus, 2013, s, 376). När vi använder oss av Faircloughs analysmodell kommer vi använda 
oss av samtliga dimensioner som nämns. Bergström m.fl. förklarar den diskursiva praktiken 
genom att tekniker för detta kan vara genom deltagande av observation eller någon form av 
dokumentstudie. I detta fall studeras läromedel inom islam, detta blir uppsatsens form av 
dokumentstudie. När analysen vidgas till att även innefatta den sociala praktiken sätts den 
valda diskursen i ett socialt sammanhang. Därefter kommer diskursanalysen göra anspråk till 
att försöka synliggöra och uttala sig något kritiskt om vilka strukturer som råder inom 
ideologin och den makt som råder i samhället (Ibid.). Detta kommer ske i slutdiskussion där 
vi tillsammans reder ut frågeställningarna och väver in tidigare forskning samt teoretiska 
utgångspunkter.   
 
 

 
Text 
 
Diskursiv praktik  
 
Social praktik  
 
Fairlcloughs analysmodell (Bergström & Boreus, 2013, s, 375) 
 
Enligt Fairclough är det framförallt de inneboende 
motsättningarna som samhällssystemet självt bär på som gör sig 

legitim för kritik och han fastlägger ibland förhållandet teori, diskurs och samhälle som om 
han vore absolut säker på att teori/diskurs är en konsekvens av en viss typ av samhälle 
(Bergström & Boréus, 2014, s.374).   
 

Frågeställningar 
1. Vilka maktförhållanden åskådliggörs i läromedel med avseende till kristendomen och 

islam? 
2. Hur kan dessa maktförhållanden hindra eller skapa ett upprättande av en interkulturell 

skola? 
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Analysfrågor 
• Hur beskrivs islam som en del av de Abrahamitiska religionerna i läromedlet?  
• Hur gör författaren jämförelser med kristendomen när islam ska beskrivas?  
• Vilka maktstrukturer åskådliggörs genom framställningen mellan män och kvinnor inom 

islam? 
• Hur ser ”vi” och ”dem” relationerna ut i läromedlet? 

 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet är instrument som är mäter hur pålitlig en studie är och om det finns 
möjlighet för andra forskare att göra om samma studie utan ha vidare bakgrund. Reliabilitet 
avser om forskare kan göra om samma studie genom att bara studera metodavsnittet. Validitet 
avser resultatets giltighet. Om studien verkligen lyckas besvara de frågor som finns ställda i 
uppsatsen men även om den metod som har valts ut är lämplig till den typ av studie man ska 
genomföra.(Bergström & Boréus, 2012, s,). I denna studie används Faircloughs kritiska 
diskursanalys där uppsatsen har utgått från den tredimensionella analysmodellen. Uppsatsen 
validitet ökar genom att detta är en väletablerad metod som man kan använda när man ska 
undersöka hur relationer ser ut mellan diskurser och sociala praktiker. Detta står i harmoni 
med uppsatsens syfte som är att undersöka om läromedel om islam motsvarar läroplanens 
ambitioner för en interkulturell skola. Bergström & Boréus (2012) anser att mäta reliabiliteten 
kan vara problematiskt i vissa varianter av diskursanalys. Detta eftersom att det inte finns 
färdiga mallar om hur en viss metod ska användas. Dock har diskursanalys i jämförelse med 
andra analysverktyg fördelen att ha öppnare syn på hur analysverktygen ser ut. Även noga 
förklaringar hur undersökningen har gått till ökar möjligheten för andra att nå samma resultat. 
Reliabiliteten till denna uppsats kan försvaras genom att den har utformade analysfrågor till 
de läromedel som används, dessa har utformats för att kunna besvara frågeställningar, som i 
sin tur har sin utgångspunkt i uppsatsens syfte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 20	

Material 
Läromedlen har valts utifrån årtal de har gavs ut och även från vilka förlag som har gett ut 
läromedlen. Alla läromedel är tryckta efter 2008 för att få en någorlunda aktuell bild av de 
läromedel som används i skolorna. De ekonomiska begränsningar som råder gör att alla 
skolor inte har möjlighet att förnya sina läromedel kontinuerligt. Därför kan det vara relevant 
att analysera läromedel det senaste årtiondet och inte endast från det senaste året. För att få en 
fördjupad inblick i de analyserade läroböckerna så läses varje bok en gång innan själva 
analysen av läromedlen börjar. Därefter antecknas innehållet och försöker hitta intressanta 
synvinklar för att sedan utifrån frågeställningar börja analysen av hela innehållet. De 
läromedel som analyseras är  
 

• Abrahamsson, Marianne, 2011, Religion, Stockholm: Natur & Kultur 
• Berlin, Ingrid & Ring, Börje (2014) Religion , Stockholm: Liber 
• Ring, Börje & Johansson, Daniel (2008), Upptäck Religion Falköping: Liber 
• Svanberg, Birgitta (2008) Fem världsreligioner, Örebro: Bokverksta’n	

 
Avgränsningen gällande de läromedel som används i analysen är dragen 10 år tillbaka för att 
kunna bredda perspektivet men också se vilka mönster som går att se de senaste 10 åren. De 
läromedel som tillslut valdes till analysen kommer från år 2008, 2011 och 2014. Ytterligare 
bör också sägas att vi är medvetna vid att det är olika kursplaner som är aktuella mellan 2008 
– 2011. Detta tycker vi dock bara gör vår analys starkare då det är relevant att se vilka 
strukturella förändringar som har skett men också för att se hur mycket kursplanerna faktiskt 
påverkar de läromedel som trycks och används i skolorna runtom.  
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Resultat 
Nedan följer resultaten av Marias och Hannas läromedelsanalyser. Läromedlen är analyserade 
i kronologisk ordning för att skapa ett tydligt sammanhang. För att göra analysen av varje 
läromedel så intersubjektiv som möjligt har vi gjort enskilda analyser av varje läromedel för 
att därefter sammanfatta våra analyser gemensamt. Detta gör också att vi kan se vilja likheter 
och skillnader vi har uppfattat från budskapen i läromedlen vad gäller våra frågeställningar I 
detta avsnitt diskuteras frågeställningar med hjälp av resultatet.  
 
 
Abrahamsson,	Marianne	
	
Hur	beskrivs	islam	som	en	del	av	de	Abrahamitiska	religionerna	i	läromedlet?	
	
I	läromedlet	inleds	kapitlet	om	Islam	med	beskrivningen	”Muslimer	ber	till	samma	Gud	
som	judar	och	kristna”	(Abrahamsson,	2011,	s.	116).	Detta	tydliggör	sambandet	mellan	
dessa	tre	religioner.	Även	i	beskrivningen	om	Muhammed	beskrivs	de	likheter	och	
gemenskaper	som	finns	mellan	de	Abrahamitiska	religionerna	(ibid).	Även	Abraham	
förklaras	som	en	viktig	profet	och	hur	hans	band	till	Ismael	hänger	ihop	med	byggandet	
av	Kaba	som	är	en	viktig	del	inom	Islam	(Abrahamsson,	2011,	s.	111).		
	
I	läromedlet	används	alltså	olika	medel	för	att	skapa	samband	mellan	de	tre	
systerreligionerna.	
	
Hur	gör	författaren	jämförelser	med	kristendomen	när	islam	ska	beskrivas?	
	
Läromedlet	beskriver	också	”På	arabiska	heter	Gud	Allah.	Kristna	som	talar	arabiska	ber	
också	till	Allah”	(Abrahamsson,	2011,	s.	116).	Här	görs	en	förklaring	som	för	en	kristen	
skulle	göra	ordet	”Allah”	mer	begripligt.	Det	går	också	att	se	en	jämförelse	där	läsaren	
förväntas	vara	kristen	och	komma	från	de	kristna	traditionerna	för	att	begripliggöra	
innehållet	om	islam.	Kapitlet	om	islam	gör	även	vissa	jämförelser	med	kristendomen	i	
beskrivelse	av	religionen.	Detta	är	mer	ett	sätt	ge	islam	ett	sammanhang	i	Sverige	där	
det	även	förklaras	såhär	”Här	i	Sverige	har	muslimer	sällan	ledigt	på	fredag	och	det	kan	
vara	långt	till	en	moské”	(Abrahamsson,	2011,s	.	122).	Detta	kan	ses	som	en	skillnad	
mellan	praktiserad	islam	i	Sverige	till	andra	delar	av	världen.	I	flera	andra	delar	av	
läromedlet	står	det	också	hur	islam	utövas	olika	i	Sverige	än	annars.		
	
Författaren	i	denna	bok	jämför	islam	mer	till	Sverige	som	en	nation	än	till	kristendomen	
när	islam	ska	beskrivas.	Men	även	vissa	jämförelser	med	kristendomen	görs	i	förklaring	
av	vissa	kulturella	skillnader	men	också	likheter.		
	
Vilka	maktstrukturer	åskådliggörs	genom	framställningen	av	män	och	kvinnor	
inom	Islam?		
	
Framställningen	av	män	och	kvinnor	nämns	i	viss	del	i	texten.	”Män	och	kvinnor	har	
olika	platser	i	gudstjänstrummet	för	att	de	ska	kunna	koncentrera	sig	på	bönen…	
Kvinnor	ber	bakom	bönen	eller	på	särskilda	läktare”	(Abrahamsson,	2011,	s.	122).	I	
denna	beskrivning	åskådliggörs	mannen	till	viss	del	högre	än	kvinnan	då	det	är	kvinnan	
som	flyttar	på	sig	och	gör	speciella	anpassningar	efter	mannen.	Här	är	det	urvalet	som	
spelar	roll	då	detta	till	viss	del	stämmer	överens	med	verkligheten	men	också	kan	ge	
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läsaren	en	typisk	bild	av	islam	som	en	ojämnställd	religion.	Det	finns	även	en	rubrik	med	
namnet	”kvinnor	och	män”	i	kapitlet	om	islam.	Där	förklaras	en	synen	på	varför	kvinnan	
inom	islam	ibland	bär	slöja.	”Kvinnor	vill	klä	sig	på	ett	sätt	som	känns	passande	och	
anser	att	man	bör	dölja	håret	för	främmande.	Synen	på	kläder	och	nakenhet	är	olika	i	
olika	kulturer.	Det	beror	inte	på	religionen	men	religionen	används	för	att	försvara	
gamla	traditioner”	(Abrahamsson,	2011,	s.	125).	Läromedlet	beskriver	slöjan	i	samband	
med	texten	om	islam	och	problematiserar	huruvida	religionen	islam	används	för	att	
urskulda	användandet	av	slöja,	där	det	skulle	kunna	tydas	som	att	slöja	helt	och	hållet	är	
någonting	negativt	i	den	kultur	som	vi	lever	i.	Detta	i	sig	ger	en	bild	om	kvinnans	
ställning	inom	islam.		
	
Det	sker	en	viss	skillnad	i	vilket	ställning	kvinnan	har	gentemot	mannen	i	beskrivning	av	
moskén	i	detta	läromedel.	Utöver	detta	finns	det	snarare	beskrivningar	om	hur	en	
kvinna	är	inom	islam	men	inga	vidare	maktförhållanden	förutom	hennes	anledning	till	
att	bära	slöja.		
	
Hur	ser	”vi”	och	”dem”	relationerna	ut	i	läromedlet?	
	
Gällande	”vi”	och	”dem”	känslan	som	förmedlas	i	läromedlet	bör	detta	citat	nämnas	
”I Sverige bor muslimer med ursprung från olika länder… Många har också seder från 
hemlandet”(Abrahamsson, 2011, s.119).  Detta är ett ställningstagande att muslimers etnicitet 
tillhör annat än den Svenska. Läromedlet beskriver hur muslimer som bor i Sverige antas 
komma från anda länder och inte tillhör Sverige utan är någonting som har förts in i Sverige. 
Detta i sig skulle kunna antas vara en distansering och skapa ett ”vi” förhållande gentemot 
muslimer. En känsla av ”vi” och ”dem” skapas även i läromedlet i förklaring av ordet djihad 
”Ledare i muslimska länder har också använt ordet djihad för krig och andra former av våld. 
De har velat försvara kriget genom att kalla det ett ”heligt krig” (Abrahamsson, 2011, s. 125). 
Här förklaras hur ordet används i muslimska länder av ledare för att försvara krig. En parallell 
mellan religion och krig i andra länder där det kan blir skrämmande med islam nästan.  
 
Även i de bilder som förekommer i läromedlet blir en viss ”dem” känsla förmedlad. På 
samtliga bilder om kristendomen visas bilder av stereotypiskt svenska personer medan 
samtliga bilder om islam visar på bilder av personer från andra länder så som Irak 
(Abrahamsson, 2011, s. 106, 128). Även detta skulle kunna skapa en ”vi” känsla i Sverige där 
Islam är någonting som kommer utifrån och skapar en ”dem” känsla till Islam. 	
 
 
Berlin,	Ingrid	&	Ring,	Börge	(2014)	Religion.	Stockholm:	Liber	
	
Hur	beskrivs	islam	som	en	del	av	de	Abrahamitiska	religionerna?		
I	detta	läromedel	står	det	tydligt	om	hur	de	Abrahamitiska	religionerna	hör	ihop	och	
samma	Gud	(Ibid,	s.27).	Det	finns	i	ett	eget	kapitel	döpt	till	”Systerreligionerna”	där	
författaren	skriver	om	Abraham	som	stamfadern	till	religionerna	Islam,	Kristendomen	
och	Judendomen.	Kapitlet	är	innan	placerat	i	början	av	boken,	innan	religionerna	har	
fått	sina	egna	kapitel.		
	
Hur	gör	författaren	jämförelser	med	Kristendomen	när	Islam	ska	beskrivas?	
Denna	text	visar	inte	på	några	kristna	värderingar	i	avsnittet	om	Islam.	Inga	jämförelser	
med	Kristendomen	som	religion	görs	någonstans	i	texten.		
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Vilka	maktstrukturer	åskådliggörs	genom	framställningen	av	män	och	kvinnor	
inom	Islam?	
Detta	läromedel	avslutar	hela	avsnittet	om	Islam	genom	att	skriva	lite	om	vardagen.	”I	
den	muslimska	traditionen	finns	också	ett	krav	på	att	både	män	och	kvinnor	ska	klä	sig	
värdigt,	det	vill	säga	med	stil	och	inte	utmanande.	För	kvinnans	del	handlar	det	om	att	
dölja	sitt	hår	och	sin	kropp.	Slöjan	talar	om	att	kvinnan	tar	sin	religion	på	allvar.	Men	
många	muslimska	kvinnor	bär	inte	slöja.	De	menar	att	en	god	muslim	kan	vara	utan	
slöja”	(Ibid,	s.	58).	Här	visar	texten	att	det	finns	traditioner	och	regler	om	hur	både	män	
och	kvinnor	ska	klä	sig.	Författaren	skriver	även	att	det	finns	många	kvinnor	som	väljer	
att	inte	bära	slöja,	vilket	indikerar	på	att	kvinnan	har	en	egen	fri	vilja	att	välja	om	hon	
vill	ha	slöja	eller	inte.		
	
Hur	ser	”vi”	och	”dem”	relationerna	ut	i	läromedlet?	
I	 kapitlet	 om	 Islam	 upprepas	 ord	 som	 ”islam”	 och	 ”muslim”	 ofta.	 I	 jämförelse	 med	
kristendomens	 kapitel	 upprepas	 inte	 ord	 som	 ”kristendomen”	 och	 ”kristen”	 ofta.	 I	
Islams	kapitel	kan	man	exempelvis	läsa:	”Att	be	till	Gud	är	mycket	viktigt	för	muslimer	…	
Fem	gånger	varje	dag	bör	muslimer	vända	sig	mot	Mecka	och	be”	(Ibid,	s.	54)	medan	i	
Kristendomens	kapitel	står	”…	Att	bikta	sig	innebär	att	en	människa	berättar	för	en	präst	
om	misslyckande	i	livet”	(Ibid,	s.48).	Genom	att	skriva	”en	människa”	kan	Kristendomen	
kännas	mer	inkluderande	i	jämförelsevis	med	Islam	
	
Ring, Börge & Johansson, Daniel (2008) Upptäck Religion. Liber  
	
Hur	beskrivs	islam	som	en	del	av	de	Abrahamitiska	religionerna?	
I	läromedlet	finns	små	textrutor	som	exempelvis	”Jämför	muslimernas	
skapelseberättelser	med	den	judiska	och	kristna.	De	är	ganska	lika!”(Ibid,	s.	75).	Det	
finns	även	en	textruta	där	författaren	tar	upp	fyra	punkter	som	förklarar	att	
Judendomen,	Kristendomen	och	Islam	har	mycket	gemensamt.	Senare	i	kapitlet	kommer	
en	del	om	Abraham.	Abraham	beskrivs	i	en	textruta	som	Judendomens	stamfader.	Men	
ingenting	nämns	djupare	hur	även	Kristendomen	har	sina	rötter	i	Abrahams	släkt.	I	en	
frågeruta	står	”VAD	tror	du?	Judar,	kristna	och	muslimer	har	bråkat	mycket	genom	
historien.	Varför	tror	du	de	har	gjort	det,	de	har	ju	så	mycket	gemensamt?	(Ibid,	s.	84).			
	
Författaren	drar	alltså	paralleller	mellan	de	Abrahamitiska	religionerna,	dock	finns	inget	
direkt	uttalat	så	att	läsaren	verkligen	förstår	att	de	härstammar	från	samma	religion.		
	
Hur	gör	författaren	jämförelser	med	Kristendomen	när	Islam	ska	beskrivas?	
I	läromedlet	gör	författaren	en	jämförelse	mellan	ramadan	och	de	kristnas	jul.	”Under	
ramadan	ska	man	anstränga	sig	för	att	inte	bråka	med	andra	människor.	Bland	kristna	
är	det	vanligt	att	man	försöker	vara	extra	snäll	vid	jul”	(Ibid,	s.73).	Författaren	gör	en	
jämförelse	med	de	kristnas	jul	för	att	skapa	en	form	av	relatering	till	de	muslimska	
traditionerna.	Problematiken	blir	här	att	Kristendomen	kan	uppfattas	som	naturligt	att	
kunna	relatera	till.	En	form	av	distansering	kan	skapas	till	innehållet	då	en	jämförelse	
med	de	kristnas	traditioner	och	värderingar	tas	upp	i	en	text	där	läsaren	ska	få	en	
uppfattning	om	hur	Islam.		
	
Vilka	maktstrukturer	åskådliggöras	genom	framställningen	av	män	och	kvinnor	
inom	Islam?	
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Generellt	gör	detta	läromedel	en	viss	distinktion	mellan	män	och	kvinnor	inom	Islam.	
Kapitlet	börjar	med	en	djup	förklaring	om	vad	en	moské	är	där	det	beskrivs	hur	männen	
är	de	som	främst	ber	i	moskén	medan	kvinnorna	inte	behöver.	Under	avsnittet	om	
äktenskap	kan	man	utläsa	att	koranen	tillåter	mannen	att	vara	gift	med	fyra	kvinnor	
medan	kvinnan	endast	får	vara	gift	med	en	man.	De	förtydligar	sedan	att	många	
muslimska	män	väljer	att	ha	en	fru	då	han	anser	att	det	är	svårt	att	behandla	dem	
rättvist	och	lika.	Vidare	i	texten	kan	man	utläsa	”…	Imamen	berättar	om	vad	som	är	
mannens	ansvar	och	kvinnans.	En	man	måste	till	exempel	försörja	familjen	och	kvinnan	
ska	ta	hand	om	barnen	och	hemmet…”	(Ibid,	s.83).		I	texten	om	äktenskapet	i	Islam	kan	
det	uppfattas	att	männen	står	i	en	maktrelation	gentemot	kvinnan	då	mannen	tillåts	
polygamiska	äktenskap	medan	kvinnan	inte	godkänns	detta.	Vidare	kan	läsaren	även	få	
uppfattningen	om	att	relationen	mellan	män	och	kvinnor	är	ojämnställd	då	imamen	i	
äktenskapsförordet	läser	kvinnan	och	männens	olika	ansvar.		
	
Hur	ser	”vi”	och	”dem”	relationerna	ut	i	läromedlet?	
I	Kristendomens	kapitel	om	adventsljusstakens	betydelse	för	julen	står	”De	flesta	
svenskar	har	en	adventsljusstake	hemma.	Det	är	en	kristen	tradition	att	fira	advent”	
(Ibid,	s.	21).	När	”svenskar”	används	i	texten	om	de	kristnas	traditioner	kan	läsaren	
uppfatta	att	det	är	Kristendomen	som	är	normen.	Ett	uppslag	i	denna	bok	ska	gestalta	
ett	besök	i	ett	muslimskt	hem.	Denna	del	inleds	”Vi	är	bjudna	hem	till	en	muslimsk	familj	
som	firar	ramadan.	Ramadan	är	den	muslimska	fastemånaden	och	under	den	månaden	
fastar	alla	muslimer.	De	betyder	att	de	inte	äter	eller	dricker	någonting	så	länge	solen	är	
uppe”	(Ibid,	s.	72).	Då	ord	som	”vi”	och	”dem”	används	i	texten	kan	detta	bidra	till	
särställning	mellan	vilka	”vi”	är	och	muslimerna	som	”dem”.	Detta	kan	bidra	till	att	
läsaren	gör	ett	ställningstagande	om	vilka	som	antas	vara	”de	andra”	och	vilka	som	antas	
vara	”vi”.	Beroende	på	vart	läsaren	placerar	sig	kan	det	bidra	till	en	viss	form	av	
exkludering.	Om	man	gör	en	jämförelse	med	vilka	ord	som	används	i	Kristendomens	
kapitel	och	i	Islams	kapitel	så	används	ordet	”man”	mer	frekvent	i	Kristendomens	
kapitel	medan	”dem”	används	mer	frekvent	i	Islams	kapitel.	Exempel:	”…	Även	för	i	tiden	
var	julen	en	tid	då	man	fick	äta	god	mat”.	(Ibid,	s.22).	”…	det	betyder	att	de	inte	äter	eller	
dricker	någonting	som	länge	solen	är	uppe”	(Ibid,	s.	72).		
 
Svanberg, Birgitta (2008) Fem världsreligioner, Örebro: Bokverksta’n 
 
Hur	beskrivs	islam	som	en	del	av	de	Abrahamistiska	religionerna	i	läromedlet?		
	
I	detta	läromedel	gör	författaren	inga	stora	försök	till	att	sammankoppla	de	
Abrahamitiska	religionerna.	På	första	uppslaget	dras	en	snabb	koppling	till	vilka	
profeter	som	är	betydande	inom	islam,	Abraham,	Moses,	Jesus	och	Muhammed	
(Svanberg,	2008,	s.	74).	Detta	skulle	kunna	ses	som	en	parallell	mellan	de	Abrahamitiska	
religionerna	då	det	är	samma	profeter	som	även	uppkommer	inom	både	judendomen	
och	kristendomen.	Dock	görs	ingen	djupare	analys	i	denna	text	om	hur	de	tre	
religionerna	hör	ihop	utan	detta	är	någonting	som	lämnas	över	till	läsaren	själv	att	
förstå.		
	
Läromedlet	beskriver	alltså	inte	Islam	som	en	del	av	de	Abrahamitiska	religionerna	till	
en	stor	del	utan	detta	nämns	endast	kort	och	förutsäger	att	läsaren	redan	sedan	innan	
vet	att	profeterna	som	beskrivs	är	gemensamt	för	andra	Abrahamitiska	religioner.		
	



	 25	

Hur	gör	författaren	jämförelser	med	kristendomen	när	islam	ska	beskrivas?	
	
När	kapitlet	om	Islam	beskriver	heliga	skrifter	inom	Islam	beskrivs	suran	genom	en	
jämförelse	med	den	kristna	psalmen	Fader	vår.	”Ibland	kallas	den	första	suran	för	
muslimernas	Fader	vår.”	(Svanberg,	2008,	s.	97).	Detta	beskriver	alltså	suran	genom	ett	
antagande	om	att	läsaren	är	bekant	med	den	kristna	psalmen.	Detta	utgår	från	att	
läsaren	har	mer	erfarenheter	inom	kristendomen	än	om	islam	sedan	innan	och	att	
läsaren	förväntas	förstå	innehållet	utifrån	ett	kristet	perspektiv.	Detta	stärks	också	
genom	läsning	där	Kristendomen	beskrivs	och	läromedlet	nämner	hur	andra	
främmande	religioner	börjar	bekännas	i	Sverige	där	Islam	är	en	av	religionerna	som	
nämns	(Svanberg,	2008,	s.	85).		Islam,	tillsammans	med	andra	religioner,	beskrivs	som	
främmande	vilket	kan	antas	som	en	mystifiering	och	distansering	från	bland	annat	
Islam.	Det	framkommer	även	andra	liknande	exempel	i	kapitlet	om	kristendomen	där	
den	kristna	kulturen	blir	”vår”	religion	där	läsaren	antas	ha	den	kristna	kulturen	som	
bakgrund.	I	kapitlet	om	Islam	där	en	förklaring	om	bönestunder	jämförs	med	kristna	
traditioner.	”Det	finns	inga	präster	inom	Islam.	Alla	är	lika	inför	Allah.	Istället	finns	
religiösa	ledare	av	olika	slag”	(Svanberg,	2008,	s.	101).	Här	har	författaren	gjort	valet	att	
återigen	använda	kristendomen	som	utgångspunkt	i	förklaring	om	den	islamiska	
kulturen.		
	
Det	framkommer	stora	skillnader	mellan	framställningen	om	Islam	och	Kristendomen	i	
detta	läromedel	där	författaren	ofta	använder	sig	av	jämförelser	med	Kristen	kultur	för	
att	beskriva	Islam.	Detta	skulle	kunna	antas	vara	för	att	läsaren	förväntas	vara	kristen	
eller	i	alla	fall	ha	bakgrund	i	kristen	kultur.		
	
Vilka	maktstrukturer	åskådliggörs	genom	framställningen	av	män	och	kvinnor	
inom	Islam?		
	
Läromedlet	ger	oss	uppfattningen	om	att	Islam	är	männens	religion	då	det	ofta	är	
utifrån	mannens	perspektiv	vi	får	lära	oss	om	religionen.	”Moskén	är	särskilt	männens	
samlingsplats.	Där	ser	man	pojkar	som	läser	sina	läxor	och	män	som	samtalar	med	
varandra…	Det	är	inte	så	ofta	man	ser	kvinnor	i	moskén.	Kvinnorna	bör	i	första	hand	
ansvara	för	hemmet	och	barnen”	(Svanberg,	2008,	s.	99).	Här	åskådliggörs	ett	tydligt	
påstående	att	det	är	stora	skillnader	mellan	män	och	kvinnor	där	en	konsekvens	blir	att	
kvinnan	är	underordnad	mannen	som	regel	i	islam	och	att	det	ska	finnas	tydliga	
skillnader	på	en	kvinnas	och	en	mans	uppgifter	i	hemmet.	I	texten	beskrivs	också	
genomgående	muslimer	med	pronomen	han	(Svanberg,	2008,	s.	95).	En	annan	
iakttagelse	är	att	kvinnorna	på	alla	de	bilder	i	kapitlet	om	islam	bär	slöja.	Dock	görs	
ingen	bra	förklaring	till	vad	en	slöja	förutom	att	det	står	under	en	bild	att	kvinnan	bär	
slöja	för	ansiktet	i	vissa	länder	(Svanberg,	2008,	s.	97).	Resten	av	syftet	och	anledningen	
till	varför	vissa	kvinnor	bör	slöjan	lämnas	åt	läsaren	själv	att	ta	reda	på	i	detta	
läromedel.		
	
Läromedlet	åskådliggör	en	maktstruktur	där	kvinnan	är	underordnad	mannen	inom	
islam	då	stora	skillnader	mellan	deras	sysslor	och	ställning	inom	islam	står	beskrivet.		
	
Hur	ser	”vi”	och	”dem”	relationerna	ut	i	läromedlet?		
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I	kapitlet	om	islam	beskrivs	Sharia	lagarna	såhär	”Enligt	vårt	västerländska	sätt	att	se	är	
lagarna	i	Sharia	mycket	hårda.	En	tjuv	kan	som	straff	mista	handen	och	en	rånare	döms	
till	döden”	(Svanberg,	2008,	s.	98).	Detta	tyder	på	en	”dem”	relation	till	islam	och	den	
västerländska	kulturen	ställs	som	dess	motsats.	Detta	i	sig	kan	framställas	som	en	
distansering	mellan	det	västerländska	som	här	antas	vara	den	läsandes	perspektiv	och	
islam.	I	beskrivningen	följer	även	”De	hårda	straffen	kritiseras	ofta	av	människor	i	
västvärlden.	Vi	menar	att	det	strider	mot	Förenta	Nationernas	deklaration	om	de	
mänskliga	rättigheterna”	(ibid).	En	känsla	av	hot	mot	islam	kan	även	tolkas	från	
innehållet	där	en	mycket	hård	och	otrevlig	bild	framställs	av	just	den	delen	inom	islam,	
som	kanske	i	sin	helhet	inte	blir	så	rättvis.	Även	i	förklaringen	om	fredagsbönen	blir	det	
en	”dem”	känsla	i	beskrivningen	av	islam.	Läromedlet	beskriver	även	de	västerländska	
och	kristna	sederna	som	”vi”	genom	kapitlet	om	kristendomen	då	det	istället	används	
ord	som	”dem”	eller	”muslimer”	i	beskrivning	om	islam.	Detta	skulle	kunna	visa	på	
distans	mellan	”vi”	som	västerländska	och	kristna	och	”dem”	som	muslimer	och	
motsatsen	till	kristendom	(Svanberg,	2008,	s.	85).		
	
I	detta	läromedel	synliggörs	ett	”dem”	förhållande	till	islam	där	det	i	vissa	fall	används	
distansering	och	kritik	mot	islam	för	att	nästan	förklara	skillnader	mellan	islam	och	det	
västerländska	samhället.		
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Slutdiskussion 
Detta avsnitt börjar med en sammanfattning av de frågeställningar som analysen är byggd på. 
Nedan kommer en slutdiskussion att presenteras utifrån varje frågeställning och de 
underfrågor som användes i analys av läromedlen.  

Vilka maktförhållanden åskådliggörs i läromedel med avseende till kristendomen 
och islam? 
Vad som framkom av vår analys så visar sig maktförhållanden mest tydligt i Svanberg (2008). 
Upprepade gånger finns ord som ”västerlandet”, ”vårt” ”främmande” i detta läromedel. När 
ord som dessa uppkommer i läromedel, tydliggörs det att kristendomen står för de svenska 
normer i kontrast till mellanösterns islam. Detta i sin tur gör att maktförhållandena blir 
tydliga, där de svenska kristna normerna står över muslimernas normer. I och med att islam 
presenteras som något annorlunda bidrar i sin tur detta till elevernas syn på muslimer som ”de 
andra”. I Ring & Johansson (2008) skrivs det inte fram lika tydligt som det gör i Svanberg 
(2008). Men även här finns ett slags maktförhållande mellan raderna. I Ring & Berlin (2014) 
synliggörs ett slags maktförhållande genom att kristendomen är något som framstår som mer 
anpassat i den Svenska ideologin. Muslimerna framstår som styrda av massa regler medan 
den kristna tron bidrar med lycka och välmående. Varje religion känns väldigt 
schablonmässigt presenterad. De som tillhör kristendomen har ett typiskt svenskt utseende 
samtidigt som de som blir presenterade inom islam även de har ett mycket stereotypt utseende 
som går att förknippa med islam. Detta skulle kunna påverka elever att tänka i de mönster 
som redan finns, där kristendomen är något som tillhör Sverige och islam är något icke-
svenskt. Abrahamsson (2011) har också använt sig av stereotypa bilder till viss del. I samtliga 
läromedel finns bilden av kvinnan underställd mannen. I alla böcker återfinns bilder där 
kvinnan bär slöja. Detta kan leda till att slöjan blir synonym till kvinnan, där kvinnan på så 
sätt blir avpersonaliserad. Denna association medverkar till en generaliserad syn på den 
muslimska kvinnan. Även fördomar mot män och kvinnor inom islam framställs till viss del. 
Genom att män och kvinnor inom islam blir presenterade på ett visst sätt kan detta leda till att 
elever får förutfattade meningar om hur relationen mellan två gifta individer kan te sig inom 
islam. Läromedel visar på ett patriarkalt system där mannen är den som är ledaren och 
kvinnan underlägsen. Det bör också tilläggas att informationen som skrivs i läromedlen inte 
ifrågasätts utan urvalet av information som skrivs, det tendensiösa urvalet i läromedlen. 
Intressant är även att det finns patriarkala system inom varje religion, men det är endast inom 
islam som det tas upp och görs synligt. Det får det att se ut som att författarna inte vill att 
kristendomen ska kopplas samman med en skev jämställdhet mellan män och kvinnor.  
 
I analysen syns tydliga mönster på de kristna dragen i läromedlen från framförallt år 2008. 
Genom att se över hur läromedlen visar upp på gemenskaperna som finns mellan de 
abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam undersöktes vilka 
erkännanden av banden mellan dessa religioner som skapas. Detta för att se hur och vilka 
normer som är grundläggande i läromedlen. Båda analyserna visar på att det finns stora brister 
i dessa erkännanden mellan läromedlen från 2008 då ingen av dessa egentligen gjorde några 
närmare förklaringar av hur dessa tre religioner faktiskt hänger samman.  Det förefaller också 
att det är starkare band mellan judendomen och kristendomen än mellan islam och båda de två 
andra religionerna. Konflikterna understryks mer än de fredliga mötena som sker mellan 
religionerna. Dock nämner läroplanen att undervisningen i religion ska visa på både 
omständigheter som leder till konflikter och fred, men i läromedlen så blev de omständigheter 
som leder till konflikt mer central än de fredliga. Upprepande gånger finns ord som präst, 
Fader Vår, orgelmusik och andra kristna ord med i texten om islam. Genom att studera hur 
läromedlen använder sig av kristna liknelser i läromedlet om islam ser vi hur de kristna 
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normerna genomlyser den informationen som sprids om islam i undervisningen. I de 
analyserade läromedlen från 2008 finns det budskap som leder till en föreställning om att 
islam är någonting främmande i den svenska kristna kulturen. Till exempel Svanberg (2008) 
uttrycker vissa svenska normer som är mer inkluderande i samhället när islams kultur ibland 
kan verka som någonting som inkräktar på det uttryckta ”västerländska samhället”. Detta 
eftersom det står i texten hur främmande vissa nya religioner har kommit till Sverige 
(Svanberg, 2008, s. 85).     
 
I de senare läromedlen från 2011 ser vi ändå en förändring vad det gäller hur islam framställs 
i jämförelse till kristendomen. En större gemenskap mellan judendomen, kristendomen och 
islam finns synlig i Abrahamssons läromedel (2011). Detta då det står uttryckligen i texten 
hur dessa tre religioner egentligen ber till samma Gud men på olika sätt. Dock jämför 
läromedlet islam med de svenska kristna normerna över hela kapitlet. En stor förändring vad 
det gäller den kristna framställningen jämfört med den framställningen av islam sker dock i 
läromedlet från 2014 där inga skillnader finns synliga vad gäller kristna normer finns synliga. 
Alla religioner visar på tydliga gemenskaper och ett helt kapitel i läromedlet förklarar 
relationen mellan judendomen, kristendom och islam.   
 
I analysen blir det tydligt hur mycket den kristna kulturen har och fortfarande sätter sin 
stämpel på samhället och synen på utomstående religioner och kulturer som idag är en stor del 
av det mångkulturella Sverige. Genom att framhäva de stora skillnaderna mellan judendomen, 
kristendomen och islam blir det ett fokus på att få de andra religionerna än kristendomen att 
åtskiljas. Istället för att som läromedel utmana de tydliga strukturerna som finns i samhället 
såsom skolorna där kristna normer i regel ofta har övertaget så är det tydligt att läromedel som 
används i skolan fortfarande inte är helt opartiska när det gäller religion. 

Hur kan dessa maktförhållanden hindra eller skapa ett upprättande av en 
interkulturell skola? 
Det är alltså tydligt till att de svenska kristna normerna sätter sitt avtryck på de 
maktrelationerna som framställs om och inom islam genom hur de skildras i läromedel. 
Utifrån det utbredande mångkulturella samhället blir dessa framställningar i läromedlen 
någonting som kan ge konsekvenser på hur eleverna skapar föreställningar om islam, både 
fientliga som gynnsamma. Som tidigare nämnt är lärandeprocessen viktig för det som hjälper 
eleverna att tillägnas kunskaper som är användbara för att hantera de kulturella skillnader som 
tillkommer i ett mångkulturellt samhälle. Detta i sig menar på den form av interkulturell 
gemenskap som skapas i den mångkulturella skolan, alltså det handlande mellan individer 
som i sig kan leda till en viss kulturell hierarki. I denna studie ser vi på maktförhållanden som 
kan leda till sådana kulturella hierarkier där den svenska kristna normen blir närmare 
förankrad till läsaren än vad den islamiska kulturen blir. I uppsatsens teori beskrivs även de 
polyetniska rättigheterna som menar på hur undervisning, i detta sammanhang läromedel, 
stärker minoriteters religion genom framställningen av islam. I analysen av det utvalda 
materialet upptäcks att innehållet inte gör några större insatser för att stärka den islamiska 
religionens ställning i det svenska samhället vilket inte leder till något upprättande av en 
interkulturell skola. De maktförhållanden som synliggörs i läromedlen om islam handlar 
framförallt om jämförelser med den kristna religionen och hur den anses överordnande. Då 
kristendomen får en överordnad roll blir konsekvensen att islam blir underordnad och en 
känsla av främmande och maktövertag från de kristna normernas ställningstagande i 
samhället blir övermäktig. Genom att kristendomen får en överordnande roll över islam i 
läromedlen kan detta hindra upprättandet av en interkulturell skola.  
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Dock syns en utveckling i läromedlet från 2014 då starkare band framställs mellan 
kristendomen och islam. Genom erkännandet av att judendomen, kristendomen och islam 
kommer från samma tro från början skapas en upprättning av en mer interkulturell skola 
eftersom detta gör att mötet mellan dessa olika kulturer blir mindre främmande och mer 
hanterbart att förstå de skillnader som också finns. Någonting annat som kan hindra 
upprättandet av den interkulturella skolan är att innehållet i läromedlen om islam inte skapar 
någon djupare empati eller identifikation till stoffet såsom tidigare nämnt från texten 
Abrahams barn. Språkbruket i läromedlen skapar ingen vidare känsla av varken empati eller 
identifikation till islam som religion eftersom att orden ger det muslimska folket en form av 
”dem” känsla och kristet folk får en starkare ”vi” känsla förmedlat. När en ”dem” 
framställning av islam presenteras hindrar detta läsaren till att leva sig in i texten och där inte 
identifiera sig till innehållet. Istället blir det en mer främmande känsla till innehållet som 
skapas vilket inte heller leder till upprättande av en interkulturell skola.  
 
Sammanfattningsvis berörs att materialet som har analyserats till viss mån visar på skillnader. 
Ändå finns vissa likheter i samtliga läromedel vilket är att de kristna normerna blir 
överordnande och att islam ändå framställs som relativt främmande och utanför det svenska 
mångkulturella samhället vilket inte skapar en interkulturell skola. Dock synliggörs en 
utveckling i det senare läromedlet som analyseras från 2014 vilket kan betyda att 
framställningen av islam i läromedel kommer att vara mer likvärdig i framtiden. Dock bör 
också tilläggas att genom den nuvarande läroplanen har framhävt kristendomen till stor del i 
undervisningsinnehållet inom religion. Detta kan ha en stor påverkan på framtida läromedel 
och hur islam blir framställt.  

Avslutande reflektion 
I det tidigare kapitlet framgår vad vi fick ut av vår analys. Sammanfattningsvis visar analysen  
att de kristna normer har en överordnad makt när islam presenteras i läromedel. Utan ett 
kritiskt öga när i analysen av läromedlet är det lätt att förbise det faktum att islam är 
genomsyrat av den svenska kristna normen när den presenteras i läromedel. Vissa böcker var 
bättre än andra när det gäller anpassningen till den mångkulturella skolan. Otterbeck tar upp 
olika kritikpunkter mot läromedel. Två av dessa var ”tendentiösa urval” samt ”islam har agens 
– avsaknad av makt”.  Dessa aspekter syntes tydligt i de böckerna som analyserades. Det 
tendensiösa urvalet i detta läromedel kritiseras då fenomen som inte är vanliga inom islam 
väljs att ta med. Dock klandras inte författarna för detta, utan det är snarare de återskapande 
av mönster i läromedlen som vi vill kritisera och de samhällsstrukturer som grundar 
innehållet.  Men som nämns under diskurskapitlet definieras diskurser som ”ett bestämt sätt 
att tala om världen”. Detta ”bestämda” sätt att prata om islam har under tidens gång utformas 
till vart den är idag. Härenstams ”skolboks-islam” där läromedlen som informationsförledlare 
och bilden av islam för både elever och lärare diskuteras. Han nämner hur framställningen av 
Djihad i läromedlen kan vara motsägelsefullt i förhållande till den Svenska läroplanen där 
undervisningen ska söka fredliga konflikter. I de läromedel som analyserades kunde vi se 
detta klart och tydligt. Härenstam nämner som innan också hur läromedel kan bidra som 
propagerande innehåll för vissa värderingar kring islam. Kvinnan framställs som Härenstan 
nämner även i våra analyserande läromedel i ojämlika förhållanden till mannen och att det 
kan blir fokus på orättvisorna som existerar. Härenstam nämnde även hur det kan vara 
problematiskt att hantera kvinnans ställning i mellanstadiets undervisning då det kan ge en 
orättvis bild av islam i ett större perspektiv. Kamali (2006) påstår att den moderna 
utbildningens roll bidrar till en ”vi” känsla och tillhörigheten till en gemensam nation, ett 
gemensamt språk, och ibland till och med en gemensam religion. Kamali menar att 
maktförhållanden och sociala relationer återskapas tack vare kunskapssystemet. 
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Utbildningssystemet bidrar även till produktionen och reproduktionen av stereotypiseringen 
av ”vi” och ”dem”. Kamalis forskning på läroböcker visar liknande slutsatser i resultatet. 
Samtliga författare gör försök till att ge islam en rättvis bild, men trots detta lyser de 
”västerländska” strukturer och normer igenom. Som Franck (2003) klarlägger är normer det 
som genomsyrar varje samhälle och normerna som bestämmer vilka makthierarkier som blir 
gällande. Författarna i ”normens öga” fastställer den svenska kristna normen som präglad av 
den kulturkristna normen, men detta avses vårt samhälles traditioner, värderingar och 
kulturella kristna drag. Sverige är ett sekulariserat land och detta bidrar också till normer i 
samhället. Detta blir tydligt när islam framställs i läromedlen i motsats till kristendomen. 
Eftersom kristendomen i läroplanen skrivs fram mer än de andra religionerna uppfattas 
kristendomen som något som tillhör Sverige, de blir normen. Speciellt då kristendomen redan 
har stor betydelse för värderingar och kultur i Sverige. Då kristendomen inte utövas i lika stor 
mån längre, så presenteras inte heller de kristna som lika djupt troende i relation till 
muslimerna. Här kommer problematiken. Muslimer framstår nästan fanatiskt när de måste be 
fem gånger om dagen, måste kunna recitera koranen samt besöka moskén. Kvinnan 
presenteras underordnad mannen och i en bok står att hennes uppgift är att vara hemma och ta 
hand om hemmet. På nästan varje bild på en kvinna i islamkapitlen bär hon slöja. Detta 
understödjer till kognitiva mönster på eleverna. Då kristendomen förknippas med något som 
tillhör Sverige blir alltså detta normen. Islam och kristendomen står i ett motsatt förhållande 
till varandra, och detta medför att muslimer placeras utanför normen. Och som Franck (2003) 
skriver är de normerna som bestämmer makthierarkierna, detta gör att ”det svenska” ställs i 
ett maktförhållande till ”de andra”.  
 
Då Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle med en pluralism av etniciteter är det centralt 
att ha ett så objektivt upplägg som går när religioner ska åskådliggöras. Särskilt islam är ett 
mycket omdiskuterat ämne, detta för att det finns mycket fördomar om islam som religion och 
dess anhängare. Olsson (2009) tar upp vikten av att olika kulturer måste förstå varandra i 
samhälle. Hon menar att läroboken ska vara ett medel för att vi ska öka förståelsen samt 
hjälpa varandra. Tidigare forskning och våra resultat visar på motsatsen. Olsson ställer sig 
kritisk till hur vi ser på varandra. Trots att Sverige är ett sekulariserat land så är det en sorts 
ideologi som genomsyrar religionsundervisningen. Detta blir tydligt i vissa läromedel där 
islam står för de främmande i relation till vårt ”västerländska” sätt att se fenomen på. 
Exempelvis när Sharialagarna tas upp och författaren uttrycker sig ”enligt vårt västerländska 
sätt att se är lagarna i Sharia mycket hårda”. Detta är ett tydligt exempel på att vår ideologi 
genomsyrar vårt sätt att lära ut religionen. Olsson fortsätter genom att påstå att vi har en 
uppfattning om hur en ”god islam” ska vara och detta påverkar i sin tur hur läroboken 
utformas. Hennes åsikter stämmer överens med våra resultat då författaren påpekar vad som 
anses rätt och fel i läromedel. Vidare syftar hon på att det är viktig att synliggöra de 
ideologiska idéer som genomsyrar ett samhälle för att kunna vara så neutral som möjligt. 
Detta är en viktig kunskap när man väljer ut läromedel.   
 
Ajagán-Lester (1999, s. 121) menar att läromedel har en selektiv funktion där läromedel får 
makten att förmedla och välja ut de kunskaper som sprids vidare i skolan. Genom läromedel 
så framhålls vissa värderingar och kulturella traditioner överordnade andra. Textens roll som 
ett kulturellt fenomen är därför relevant för oss att använda i slutdiskussionen då inslag av den 
makt som läromedel har över vilka värderingar och kunskaper som sprids om islam syns. Det 
som resultatet i vår analys av läromedel visar är att vissa värderingar absolut speglas i 
läromedel som är grundade i de kristna normerna som nämns teorin. Då syftet med uppsatsen 
var att undersöka hur läromedel framställer islam och hur detta står i relation till läroplanens 
ambition till en interkulturellt skola är det även relevant att nämna den makt som de 
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läromedel som används i undervisningen konstaterat har. Lärares roll i detta urval är också en 
viktig del i det sammanhanget där läromedlens makt diskuteras. Den didaktiska 
textkompetensen är absolut viktig för lärare att ha i åtanke under sin yrkesgång då lärare har 
en stor makt som väljare av läromedel och den kunskap som sprids vidare till sina elever. 
Förmågan att kritiskt granska sitt eget urval av läromedel blir innehållet i undervisningen 
förbättrat och vi ser i vår analys att det finns ett behov av att djupare ganska läromedlens 
innehåll.  
 
Någonting som ibland kan lura många i urvalet av läromedel är nog ofta huruvida läromedlen 
följer läroplanen och den indirekta kontrollen staten har som nämns i inledningen av denna 
uppsats. Läroplanen har haft en påverkan på innehållet i läromedlen vilket gör att staten har 
en indirekt kontroll över den informationen och de värderingar som sprids vidare genom 
läromedlen. Den fokus som finns på kristendomen påverkar innehållet i andra läromedel 
vilket är en omvänd konsekvens för de övriga religionerna, i detta sammanhang islam. Dock 
är kristendomen betydande i den svenska historien och det är extra viktigt i vissa 
sammanhang att fokusera på just kristendomen. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur 
läromedel framställer islam och hur detta står i relation till läroplanens ambition till en 
interkulturellt skola vilket resultatet ger inslag av i de analyserade läromedlen. Ändå finns det 
konsekvenser med att kristendomen har blivit en central del av läroplanen då det redan finns 
så pass många inslag av de kristna värderingar och normer som lever kvar från tidigare.  
 
Slutsatsen över hur den makt som läromedlen har över framställningen av islam är att det 
finns många skäl till lärare att öva sin didaktiska textkompetens och hela tiden ställa sig 
kritiskt till det innehållet som delas och förmedlas till eleverna.   

Avslutning 
Resultatet har arbetats fram tack vare de analysfrågor som finns under metodavsnittet. Vill 
framtida forskare göra om denna studie kan man använda sig av dessa analysfrågor som 
utgångspunkt till en ny studie med ett likartat syfte. Detta visar att uppsatsen har en stark 
reliabilitet. Ovanstående avsnitt visar att uppsatsens resultat stämmer med liknande studier 
från tidigare forskare. Även nyckelbegreppen är relevanta till resultatet. I och med detta ökar 
validiteten i detta arbete. Denna studie visar att det är en nödvändighet för lärare att kritiskt 
granska de läromedel som används i undervisningen. Eftersom det finns en viss skevhet i 
framställningen av islam i religions läromedel är det relevant att som lärare ställa sig kritisk 
till läromedlens innehåll. Vidare skulle denna studie vara tillämpbar att göra i form av en 
kvantitativ studie. Då vårt resultat visar att didaktisk textkompetens är betydande för lärare att 
ha i sin undervisning skulle det därför vara relevant att göra en kvantitativ studie i vilka 
läromedel som används. Detta skulle stärka uppsatsens resultat då läromedel visar på en 
tendens där islam framstår som under och ofta jämförs med det kristna. Genom att undersöka 
vilka läromedel som används i skolan skulle det också vara relevant att undersöka hur lärare 
tänker i sitt val av läromedel för att se vilka kriterier lärare själva anser viktiga. 	
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