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Abstract  

Western scholars have since the colonial times been gathering knowledge about religious 

expressions outside the Western context. Representation of the “orient” have been widely 

influenced by the Western world’s interests and perceptions. Research today shows that Swedes 

tends to have fragmented attitudes towards various religions. While Buddhism is often met with 

widely positive attitudes, Islam is often met with negative attitudes. This study intends to 

examine if it's possible to identify differences in how Swedish textbooks portrays Islam and 

Buddhism. To achieve this, I’ve examined three textbooks with a qualitative content analysis, 

combined with a comparative perspective. The analysis shows that Islam is more frequently 

portrayed in conflicts than Buddhism and that Muslims are more often described as the driving 

force in conflicts compared to Buddhists. The analysis also shows that Islam is more frequently 

described in relation to issues concerning gender roles and sexuality compared to Buddhism. 

The majority of textbooks also tend to more often point to other factors than religion when 

portraying Buddhism and gender roles, such as social- and cultural factors. 
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1. Inledning 
 

Sverige är idag ett pluralistiskt land och det religiösa landskapet utgörs av en mångfald av 

traditioner och uttryck. Den svenska befolkningen har dock ett splittrat förhållningsätt till de 

olika religiösa traditioner som ryms inom landet. SOM-institutet i Göteborg presenterade 2011 

en studie kring svenskars inställningar till kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism 

och ateism. Resultatet visade att buddhismen är den religion efter kristendomen som flest 

deltagande i undersökning hade positiva inställningar till. I de yngre åldrar (15-29) var 

buddhism den religion som flest var positiva emot.1 Samtidigt visade undersökningen även att 

islam är den religion som flest deltagande hade en negativ inställning till.2 Vad beror detta på? 

Skolan är en av de viktigaste förmedlarna av kunskap om religion. David Thurfjell menar att 

svenskar tenderar till att se buddhism som en fredlig religion som tar avstånd från våld, vilket 

är en bild som reproduceras i bl.a. svenska läroböcker.3 Däremot kan buddhism i realiteten, 

enligt Thurfjell, inte anses vara fredligare eller mer jämställd än andra stora religioner i 

världen.4 Samtidigt menar Kjell Härenstam att svenska skolböcker har en tendens att framställa 

islam som våldsam.5 Kan man identifiera tendenser inom läroböckers framställning av islam 

samt buddhism som kan påverka elevers förhållningsätt till de båda religionerna? 

Det finns forskning som tyder på att läroböckerna i skolan är en betydande faktor när det 

kommer till undervisningens innehåll i sin helhet, man har till exempel karakteriserat 

läroböckerna som läroplanernas förkroppsligande.6  Det är med andra ord tydligt att läroböcker 

fortfarande fyller en central plats inom den svenska skolan, och skolan har alltid varit en arena 

för samhället att reproducera rådande idéer och förhållningsätt. Men att undersöka hur båda 

religionerna framställs i sin helhet skulle vara ett allt för omfattande arbete att rymma inom 

ramen för denna uppsats. För att jag ska kunna undersöka läroböckernas bilder av islam och 

buddhism så har jag avgränsat mig till gymnasieskolan och Jag har valt att fokusera på (för 

vissa) kontroversiella områden, nämligen konflikt, synen på mäns och kvinnors roller samt 

                                                           
1 Weibull, Lennart, 2012. Världsreligioner i Sverige, I framtidens skugga: fyrtiotvå kapitel om politik, medier och 
samhälle: SOM-undersökningen 2011, Weibull, Lennart, Oscarsson, Henrik & Bergström, Annika (red.), SOM-
institutet, Göteborg, 545 – 556, s. 555.   
2 Weibull, Lennart, 2012, s. 547. 
3 Thurfjell, David, 2015. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen, Stockholm: Molin & 
Sorgenfrei, s. 165. 
4 Thurfjell, David, 2015, s.163. 
5 Härenstam, Kjell, 1993. Skolboks-Islam: Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgensis, s. 271.  
6 Wickström, Johan, 2011. Didaktisk textkompetens, Religions Didaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 
Löfstedt, Malin (Red.), Lund: Studentlitteratur, 157-173, s. 157. 



2 
 

sexualitet. Hur religioner skildras i förhållande till dessa aspekter spelar rimligtvis en 

fundamental roll för den övergripande bilden av respektive religion som produceras. Media 

rapporterar dagligen om muslimska länder indragna i konflikter. Hur balanserar läroböcker 

denna information?  Thurfjell menar att de positiva inställningarna till buddhism grundar sig 

ibland annat att buddhism anses vara en fredssträvande religion. Finns det skillnader hur 

respektive religion beskrivs i förhållande till könsroller och konfliktrelaterade sammanhang? 

Är det möjligt att en religions framställning sker på bekostnad av en annan? 

När läroböcker skrivs så måste författaren kontinuerligt välja vad som är centralt nog att 

inkluderas i boken, samtidigt som andra aspekter exkluderas. År 1991 avvecklades statens 

institut för läromedelsinformation, vilket innebar att den statliga förhandsgranskningen av 

läromedel avskaffades. Detta har lett till att ansvaret för granskning och kvalité säkrande av de 

läromedel som används ligger hos lärarna. Det är därför viktigt att det kontinuerligt genomförs 

undersökningar av läroböcker som kan agera som ett vetenskapligt stöd för lärares arbete med 

läromedelsgranskning. Denna uppsats bidrag till forskning kring området ligger dels i 

avgränsningen; övergripande undersökningar av läroböckers skildringar av islam och buddhism 

har gjorts, men min tydliga avgränsning kring att undersöka skildringar av buddhism och islam 

i förhållande till konflikter, könsroller och sexualitet kommer kunna ge möjlighet till en 

fördjupande analys. För det andra kommer det komparativa perspektivets mellan 

beskrivningarna av islam och buddhism medföra att analysen bli mångfasetterad, då jag inte 

enbart analyserar hur en religion skildras utan även hur beskrivningarna av islam och buddhism 

förhåller sig till varandra. 

1.1. Frågeställning och syfte 
 

Denna uppsats har syftet att undersöka hur islam och buddhism beskrivs i förhållande till 

konflikt,  könsroller och sexualitet inom ramen för läroböcker i gymnasieskolan. Till syftet hör 

också att analysera orsakerna till framställningen av respektive religions och vilka effekter de 

bilder som läroböckerna återspeglar kan tänkas ge mottagaren. En viktig aspekt med denna 

uppsats är att resultatet av läroboksanalysen kommer jämföras med tidigare forskning. Till 

undersökningens syfte hör även att jämföra läroböckernas skildringar av islam och buddhism 

för att få ett mer mångfasetterat undersökningsresultat. Uppsatsen har även ett didaktiskt syfte 

och undersökningsresultatet kommer att analyseras ur ett didaktiskt perspektiv. 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 
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o Hur beskrivs islam och buddhism i förhållande till konflikter, könsroller och sexualitet 

i ett urval av läroböcker för Religionskunskap 1? 

o Vilka skillnader finns det mellan beskrivningarna av islams och buddhismens 

förhållande till konflikter, könsroller och sexualitet i ett urval av läroböcker för 

religionskunskap 1? 

1.2. Metod 
 

Metoden som används i denna undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. Valet att av metod 

grundar sig i att jag har för avsikt att i en djupgående analys identifiera mönster och budskap i 

läroböckernas texter. Innehållsanalys lämpar sig väl då det är en metod som ger den 

undersökande möjligheten att i analysen se bakom det som är explicit i texten vilket ger tillgång 

till de latenta budskapen i texterna.7 Att både islam och buddhism i läroböckerna undersöks 

skapar möjligheten till ett komparativt perspektiv där resultaten i undersökningen kan jämföras 

inte endast med tidigare forskning utan även mellan framställningen av islam och buddhism. 

Innehållsanalys som metod vilar på ett empiriskt fundament, men även om strävan efter 

objektivitet är ett signum för alla vetenskapliga undersökningar ska det även nämnas att 

undersökningar av texter aldrig kan vara helt oberoende från läsaren.8 Ur ett epistemologiskt 

perspektiv innebär detta att jag som undersöker texterna tillskriver dem en viss mening. Med 

detta i åtanke är det såldes viktigt att jag har ett tydligt teoretiskt ramverk när texterna 

analyseras. Eftersom jag ska analysera hur islam och buddhism skildras i förhållande till 

specifika aspekter så är det centralt att jag använder mig av en tydlig kategorisering av de 

företeelser jag är intresserade av att undersöka. Kategoriseringarna av materialet är skapade 

efter en översiktlig läsning av en del av undersökningsmaterialet och kategorierna är utformade 

så att de på ett effektivt och okomplicerat sätt ska kunna besvara mina frågeställningar. 

Undersökningens kategoriseringar är följande:  

Konflikt: De skildringar som hamnar inom denna kategori behandlar konflikter av olika slag: 

krig, fysiskt våld och osämja. 

                                                           
7 Nelson, Chad, Woods, Jr, Robert H, 2011. Content analysis, The Routledge handbook of research methods in 
the study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), Abingdon, Oxon: Routledge, 109 – 121, s. 116. 
8 Nelson, Chad, Woods, Robert, 2011, s. 110. 
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Människovärde: Inom denna kategori presenterar jag hur respektive lärobok skildrar islams och 

buddhismens förhållande till könsroller samt resonemang kring respektive religions 

förhållningsätt till sexualitet. 

Innehållsanalys kan användas både kvalitativt och kvantitativt, denna undersökning är av 

kvalitativ karaktär. I upprepad närläsning av läroböckerna så väljs delar av texterna ut och 

kategoriseras. Detta gör att jag kan strukturera och sammanfatta de texter som är intressanta för 

min undersökning. Efter att materialet strukturerats och presenterats efter kategoriseringen ovan 

följer analys av texternas latenta budskap. Analysen av materialet innebär att jag kommer 

identifiera teman som finns inbäddade i texterna. Dessa teman kommer att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och teori samt jämföras mellan texter som skildrar buddhism 

och islam. Att jämföra är en grundläggande och rutinmässig kognitiv aktivitet, som sker 

omedvetet hela tiden.9 Detta innebär också att eleverna kommer att jämföra de bilder som 

läroböckerna presenterar av olika religioner när de skapar sig uppfattningar om respektive 

religion. Därför är den komparativa infallsvinkeln av stor vikt, då analysen inte enbart 

presenterar hur en religion porträtteras i förhållande till konflikt, könsroller och sexualitet, utan 

också hur bilden ser ut i jämförelse med en annan religion. 

1.3. Forskningsöversikt 
 

Kjell Härenstam var universitetslektor i religionsvetenskap och har i sin avhandling Skolboks-

islam utgiven 1993 undersökt bilden av islam i läroböcker. Förutom att analysera bilden skolans 

läroböcker ger av islam diskuterar han även frågan varifrån bilden kommer. Generellt påvisar 

läroböckerna en negativ hållning gentemot islam och Härenstam menar att relationen till islam 

i västvärlden är avgörande för den bild som målats upp av islam. Bilden av islam i konflikt går 

tillbaka till historiska förhållanden. I ett historiskt perspektiv har flertalet konflikter ägt rum 

mellan den kristna- och den muslimska världen, som exempelvis korstågen och den europeiska 

imperialismen, vilket är två konfrontationsperioder där muslimer betraktats som motståndare.10 

I enlighet med bilden av muslimer som motståndare målade korstågspropagandan en aggressiv 

hatbild av islam.  Även om dessa historiska konflikter idag har förlorat sin aktualitet menar 

Härenstam att de fortfarande har en viss påverkan. Detta genom att vissa aspekter av den 

kunskap som ingick i exempelvis korstågspropagandan blivit etablerad i läroböcker.11 

                                                           
9 Stausberg, Michael, 2011. Comparison, The Routledge handbook of research methods in the study of religion, 
Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), Abingdon, Oxon: Routledge, 21 – 40, s. 21. 
10 Härenstam, Kjell, 1993, s. 41. 
11 Härenstam, Kjell, 1993, S. 42. 
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Härenstams undersökning visar att äldre läroböcker i hög utsträckning beskriver islams 

inflytande som negativt, men att de senare läroböckerna i högre utsträckning är benägna att 

måla en mer positiv bild av islam.12 Dock så påpekar Härenstam att samtidigt som det går att 

finna acceptabla läroböcker skrivna under 90-talet så kvarstår tendenser i både läroböcker för 

grundskolan och gymnasiet att förmedla en mycket negativ bild på islams kopplingar till krig 

och konflikt.13 Härenstams undersökning visade även att läroböcker sedan 1960-talet allt mer 

inkluderat resonemang kring jämställdhet, men att dessa resonemang inom kapitel tillägnade 

islam utgjort ett oproportionerligt stort utrymme jämfört med andra religioner.14 

Kjell Härenstam har även skrivit kan du höra vindhästen?, som även den behandlar läroböcker 

inom svenska skolan med fokus på framförallt bilden av tibetansk buddhism men även synen 

på buddhismen i sin helhet och ursprunget till västvärldens förhållningsätt till buddhism. 

Härenstam påpekar att buddhism ofta beskrivs som en fredsreligion och ofta betonas 

avsaknaden av krig kopplade till buddhismen.15 Härenstam diskuterar även lärobokens 

förhållande till kunskap samt läroboken som ett yttryck för någons kunskap. Exempelvis 

diskuterar han hur västerlänningar har plockat ut drag från buddhismens som stämmer överens 

med deras egna intressen. Dessa urvalsmekanismer innebär också att man har exkluderat en del 

existerande aspekter inom buddhismen vilket resulteras i en västerländsk bild av en 

idealbuddhism som framför allt representerar en västerländsk idé om vad buddhismen är.16 

Båda Härenstams läroboksundersökningar är idag ett antal år gamla, vilket gör att det kan bli 

intressant att se hur dagens läroböcker förhåller sig till slutsatserna i Härenstams 

undersökningar. 

Monografin Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen skriven av 

religionshistorikern David Thurfjell, beskriver utvecklingen av idéer kring religioner som idag 

ofta tas som givna. I kapitlet Varifrån kommer svenskarnas välvilja mot buddhism? diskuteras 

svenskars tendens att betrakta buddhismen i kategori frånskild andra religioner. Särställningen 

kommer i uttryck  genom synen på buddhism som mindre politisk och mindre våldsam än andra 

religioner.17 Det är även vanligt att betrakta buddhismen som mer kompatibel med en modern 

                                                           
12 Härenstam, Kjell, 1993, S. 272. 
13 Härenstam, Kjell, 1993, S. 271-272. 
14 Svensson, Jonas, 2011. Kön och genus i religionskunskap, Religions Didaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i 
skolan, Löfstedt, Malin (Red.), Lund: Studentlitteratur, 97-112, s. 108. 
15 Härenstam, Kjell, 2000. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, Lund: 
Studentlitteratur, s. 13. 
16 Härenstam, Kjell, 2000, s. 16. 
17 Thurfjell, David, 2015, s. 159. 
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västerländsk världsbild. Thurfjell menar dock att buddhismen inte kan ses som mer jämställd, 

fredssträvande eller mindre politisk än andra religioner utan att det är en bild av buddhismen 

som skapats av västvärlden.18 Denna positiva bild av buddhism upprätthålls idag genom 

andrahandskällor som exempelvis läroböcker, vilka tenderar att fokusera fredsarbete snarare än 

religiösa praktik.19 I kapitelet Varför verkar destruktiv religion oftast vara muslimsk? behandlar 

Thurfjell också svenskars förhållande till islam. Det har gjorts kvantitativa studier som visar att 

många svenskar betraktar islam som den mest problematiska av de stora religionerna och att 

detta delvis beror på att militanta islamistiska rörelser så som Al-Qaida och islamiska staten 

idag förstärker bilden av islam som en motsats till västvärlden.20 Men det är en bild som också 

speglas i svenska läroböcker, även om läroböcker sedan andra halvan av 1990-talet tenderar att 

ofta beskriva islam i en positiv mening så finns det latenta budskap i texterna som är 

fördomsfulla och negativa. Thurfjell menar att detta sker genom att många läroböckers 

tematiseringar skapar en negativ bild av islam genom att exempelvis fokus på konflikter och 

våld får oproportionerligt stort utrymme i beskrivningen av islam.21 

I boken Islamofobi undersöker religionshistorikern Mattias Gardell dagens islamofobiska 

föreställningar liksom den islamofobiska tanketraditionens ursprung i medeltiden. Gardell 

beskriver och analyserar islamofobiska påståenden och inställningar samt hur de färdats och 

formats under historiens gång för att slutligen befinna sig i dagens samtid, exempelvis kan 

föreställningen av islam som en våldsam religion kan härledas till medeltiden. Det som jag 

framförallt använder till denna uppsats är Kapitel 4: Våld, krig och terror som handlar om 

religioner i väpnade konflikter. Gardell menar att det inte är ovanligt med förställningen att de 

flesta krigen är så kallade religionskrig, samtidigt som det finns en föreställning kring att islam 

i högre grad än andra religioner tenderar att ta till vapen vid inbladning i konflikter.22 Gardell 

presenterar en undersökning där han via Upsalas konfliktdatabas (UCDP) granskade 1677 

väpnade konflikter under perioden 1945-2001 för att empiriskt undersöka eventuella religiösa 

dimensioner. De stridande parterna definierades efter majoritetsbefolkningens nominella 

religionstillhörighet och klassificerades som kristna, muslimer, hinduer, buddhister, judar och 

övriga.23 De nominella anhängarna som var inblandande i flest väpnade konflikter var kristna 

med ca 40 %, muslimer tillhörde den näst störta kategorin och utgjorde 28% av de väpnade 

                                                           
18 Thurfjell, David, 2015, s. 163. 
19 Thurfjell, David, 2015, s. 166. 
20 Thurfjell, David, 2015, 204-205. 
21 Thurfjell, David, 2015, s. 208. 
22 Gardell, Mattias, 2010. Islamofobi, Stockholm: Leopard, s. 114.   
23 Gardell, Mattias, 2010, s. 117 
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konflikterna under perioden.24 Detta har delvis att göra med att kristendomen är världens största 

religion, därefter kommer islam. Denna undersökning visade också att nominella anhängare till 

buddhismen under perioden 1945-2001 var inblandade i 17% av de väpnade konflikterna 

samtidigt som buddhister sett till befolkningsmängd under perioden utgjorde 5-6% av 

världensbefolkning.25 Detta innebär att nominella buddhisters medverkan i väpnade konflikter 

sett till befolkningsmängd låg på en överrepresentation på ca 209%, vilket kan jämföras med 

muslimer vilka under perioden utgjorde 20-22% av världensbefolkning vilket resulterar i en 

överrepresentation på 33%.26 Att buddhister sett till befolkningsmängd i högre grad var 

involverade i väpnade konflikter, enligt denna undersökning, är intressant med tanke på att 

många svenskar tenderar att se på buddhism som en fredligare religion än andra. Gardell menar 

att västvärlden sedan kolonialtiden har haft en tendens att idealisera buddhism som en upplyst 

filosofi snarare för att förknippa denna ”ism” med religion.27 Jag vill dock påpeka att detta bör 

ses som ett, bland flera, exempel på hur man empiriskt kan undersöka religioners inblandning 

i konflikter och det är inte oproblematiskt att definiera stridande parter efter 

majoritetsbefolkningens religionstillhörighet. Gardell påpekar även att dessa resultat inte ska 

ses som absoluta då det inte är möjligt att fastställa alla komponenters inverkan i komplicerade 

konflikter. Man bör även ha i beaktning att majoriteten av alla väpnade konflikter kan ses som 

koloniala krig vilka främst brutit ut som en direkt följd av de kristna kolonialmakternas 

tillbakadragande. Buddhister har utkämpat konflikter till stor del inom ramen för 

befrielseprocesser.28 Dessa siffror visar således inte att buddhister är mer våldsbenägna än andra 

då anledningarna till deltagande i konflikterna inte beror på att de är just buddhister utan beror 

snarare på koloniala- och postkoloniala aspekter. 

1.4. Avgränsning 
 

Denna läroboksanalys är avgränsad till att undersöka beskrivningen av islam och buddhism i 

svenska läroböcker som tillämpas inom ämnet religionskunskap på gymnasienivå. Det som 

kommer analyseras är hur islam och buddhism beskrivs i förhållande till olika typer av 

konflikter, könsroller och sexualitet. Hur beskrivs respektive religions förhållningsätt till 

exempelvis homosexualitet? Hur skildras respektive religions förhållande till jämlikhet och hur 

                                                           
24 Gardell, Mattias, 2010, s. 118-119. 
25 Gardell, Mattias, 2010, s. 119. 
26 Gardell, Mattias, 2010, s. 119. 
27 Gardell, Mattias, 2010, s. 120. 
28 Gardell, Mattias, 2010, s. 28.  
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motiveras förhållandet? Finns det olika förpliktelser mellan könen inom religionen och hur 

motiveras i sådana fall dessa? 

 I urvalet av det materialet som är föremål för undersökningen har jag använt mig av följande 

kriterier. Läroboksanalysen är avgränsad till läroböcker inom kursen religionskunskap 1 i 

gymnasieskolan. Detta innebär att jag valt att analysera böcker som är avsedda att vara skrivna 

i enlighet med den nu rådande läroplanen. Att välja läroböcker skrivna efter 2011 års läroplan 

grundar sig i att jag vill göra en undersökning som är så aktuell som möjligt, analysen berör ett 

material som är aktuellt för undervisning idag och kommer fortsättningsvis vara aktuellt en tid 

framöver. Läroböckernas disposition har även haft betydelse för urvalet då jag valt de böcker 

som i största möjliga mån har ett ungefärligt lika stort antal sidor inom kapitlet för buddhism 

som för islam. Det är alltså de kapitel som är tydligt avsedda att beskriva buddhism och islam 

som kommer ingå i analysen. Alla läroböcker som valdes har även olika författare, detta för att 

ge en bredare bild av hur olika författare valt att behandla de områden som är intressant för min 

undersökning. Jag vill poängtera att denna undersökning inte avser ge en totalpresentation av 

vare sig buddhism eller islam i läroböckerna. Jag avser inte heller avgöra vilka läroböcker som 

är bra eller dåliga. Jag avser endast presentera hur respektive religion beskrivs i relation till 

konflikt och människosyn i läroböckerna för att skapa möjligheten till analys av dessa bilder. 

1.5. Källmaterial 
 

En människa, Tusen Världar är skriven av Robert Tuveson som är verksam gymnasielärare och 

är utgiven 2015. Denna lärobok är riktad mot gymnasiala program som är 

högskoleförberedande. Boken är omfattande i sidantal och avser vara ett komplett material för 

kursen Religionskunskap 1. Läroboken behandlar bland annat världsreligionerna i sin historia 

och samtid samt centrala likheter och skillnader. Det finns även ett fokus på att beskriva 

världsreligionernas förhållande till socioekonomiska förhållanden, kön och sexualitet. 

Religion - helt enkelt är en lärobok för kursen religionskunskap 1. Läroboken är skriven av 

Börje Ring som är verksam gymnasielärare och är utgiven 2012. Boken beskrivs som 

lättbegriplig i sitt sätt att presentera olika religioner och andra livsåskådningar. Bokens 

utgångspunkt beskrivs vara det svenska samhället och den mångfald av sätt som människor 

följer sin tro. 

Religionskunskap 1 om mening värde och tro är skriven av Olof Franck som är 

universitetslektor vid Göteborgs universitet. Läroboken är skriven för kursen religionskunskap 
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1 och är utgiven 2014. Boken presenterar bland annat de stora religionerna, etik och sekulära 

livsåskådningar. Läroboken ämnar förmedla förställningar, fakta och frågor på ett nyanserat 

sätt ur flera olika perspektiv. 

1.6.  Teoretisk utgångspunkt 
 

Denna undersökning kommer att genomföras med utgångspunkt i postkolonial teori. Jag ämnar 

resonera kring hur orientalismen fortfarande påverkar svenska läroböcker. Jag använder mig 

framförallt av Edward W. Saids bok Orientalism för mitt teoretiska resonemang. Edward W. 

Said var professor i litteratur vid Columbia University och hans bok Orientalism som första 

gången gavs ut 1978 betraktas idag som ett av startskotten för den för den postkoloniala teorin. 

Även Richard Kings bok Orientalism and Religion har varit till användning i fördjupningen av 

postkolonial teori. 

Orientalism är ett sammanfattande begrepp som i en enkel mening kan beskrivas som 

västvärldens närmande av öst och den kunskap som västvärldens producerade om orienten. 

1800-talets tidiga ”skrivbordsteorier” om religion arbetades fram genom insamlat material från 

västerländska upptäcktsresande och missionärers fältundersökningar i ”orienten”.29 Det rörde 

sig således om utifrån-konstruktioner som skapades ur en rad förutfattade meningar om 

skillnader mellan olika kulturer. Said menar att denna kunskap är betingad av en ojämn 

maktstruktur, där orienten betraktades som kulturellt lågtstående i jämförelse med 

västvärlden.30 Den kunskap som producerades om orienten under 1800-talet var alltså präglad 

av denna maktstruktur och var tänkt att göra den orientaliska världen begriplig för väst genom 

att den tillskrevs en identitet.31 Men orientalismen handlar inte bara om öst utan i stor 

utsträckning även väst. Orientalismens beskrivningar skapade inte enbart en orientalisk identitet 

utan gav även västvärlden en identitet genom att man definierade ett ”vi” och ett ”dem”.32 

När man under orientalismens tidiga skede studerade buddhismen gjordes det efter en kristen 

referensram, där det skrivna är det högsta idealet.  När västerländska forskare arbetade för att 

systematisera buddhismen samt definiera dess ”essens” gjordes det således genom 

undersökningar av religiösa texter.33 Detta medförde att fokus flyttades bort från den levda 

                                                           
29 Härenstam, Kjell, 2000, s. 125. 
30 Said, Edward W, 2000. Orientalism, [Ny utg.], Stockholm: Ordfront, s. 113.   
31 Said, Edward, 2000, s. 113. 
32 Said, Edward, 2000, s. 113. 
33 King, Richard, 1999. Orientalism and religion: post-colonial theory, India and the mystic East, New York: 
Routledge, s. 146.   
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buddhismen till fördel för traditionens skrivna ideal. Den bild av buddhism som har 

representerats i västvärlden är alltså färgad av västerländska föreställningar.34 Detta innebär 

inte att den västerländska bilden av buddhism enbart kommer från västerlänningar, bilden av 

buddhism kommer även från stor del av individer, mestadels män, som anses ha auktoriteten 

att tala för majoriteten.35 En aspekt med att ett fåtal individer agerar representanter för en stor 

mängd människor är att det rimligtvis ger en begränsad bild. 

De uppfattningar om orienten som skapades av orientalismen är seglivade. Said menar att 

orientalismens grundläggande synsätt lever kvar i samtidens studie av islam, nämligen att 

västvärlden är rationellt och orienten är outvecklat och underlägset.36 Det finns alltså en tanke 

att orientalismen i allra högsta grad lever idag genom att kunskap om exempelvis buddhism och 

islam fortfarande formas efter en västerländsk världsbild. Tanken kring att det produceras 

kunskap som är opartisk i den moderna västvärlden stämmer således inte överens med 

verkligheten. Said påpekar att objektivitet är rimligt i teorin men att det inte sker i praktiken.37 

Kunskap som producerats om orienten idag är alltså påverkad av den politiska och sociala 

verkligheten i vilken forskaren befinner sig. Said menar att den kunskap om orienten som man 

(vid tiden då Orientalism skrevs) forskar och undervisar om befinner sig i orientalismens 

system vilket utgörs av vissa perspektiv och ideologiska tonvikter som anses passa västvärldens 

förställningar om orienten.38 Exempelvis så påpekar Said att orientalismens fördomsfulla 

uppfattningar ofta reproducerades i västvärlden vid tiden då han skrev boken orientalism, 

uppfattningar som bland annat tar sig i form av islam som en religion med destruktiva element 

som hotar världen.39 

1.7. Disposition 
 

Undersökningens disposition kommer att se ut på följande vis. Först kommer kategorin konflikt 

undersökas. Alla läroböckers kapitel tillägnat islam undersöks var för sig. Därefter presenteras 

böckernas buddhismkapitel, vilket följs av en diskussion kring hur läroböckerna skildrar islam 

respektive buddhism i förhållande till konflikter. Sedan undersöks kategorin människovärde. 

Först undersöks samtliga läroböckers islamkapitels skildringar av islam och människovärde. 

                                                           
34 King, Richard, 1999, s. 149. 
35 King, Richard, 1999, s. 159 
36 Said, Edward, 2000, s. 445. 
37 Said, Edward, 2000, s. 74. 
38 Said, Edward, 2000, s. 319. 
39 Said, Edward, 2000, s. 427. 
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Slutligen presenteras undersökningen av buddhismkapitlens beskrivningar av buddhism och 

människovärde följt av diskussion kring den samlade bilden av hur läroböckerna beskriver 

islams och buddhismens i förhållande till människovärde. Avslutningsvis sammanfattas 

resultaten av analysen. 
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2. Undersökning 

2.1.  Konflikt i Islam 
 

Den första läroboken som undersöks är En människa, tusen världar och det är kapitlet Islam på 

sidorna 175-215, totalt 40 sidor, som är föremål för undersökningen. Därefter följer Religion – 

helt enkelt, där kapitlet också heter Islam, på sidorna 121-146, totalt 25 sidor. Sist behandlas 

Religionskunskap 1 där kapitlet om islam heter Muslimer och utgör sidorna 163-176, totalt 13 

sidor. Det är även dessa kapitel som används för undersökningen av kategorin människovärde. 

2.2. En människa, tusen världar 
 

Bland det första som läsaren möts av inom kapitlet för islam är en rad beskrivningar kring hur 

islam i sitt tidiga skede utkämpat en mängd väpnade konflikter. Under rubriken flykten till 

Medina beskrivs det hur Muhammed flydde Mekka för att söka sig till staden Medina. Väl i 

Medina anger texten att Muhammed började överfalla handelskaravaner, vilket resulterade i ett 

krig mellan Muhammeds anhängare och krigare från Mekka som fick sitt slut med att 

Muhammed och hans anhängare erövrade Mekka år 630.40 ”I dessa strider dog många 

anhängare”, det redogörs alltså att det rörde sig om ett stort antal stridsrelaterade offer.41 Vidare 

efter Muhammeds död finns det en mängd beskrivningar kring hur muslimer i samband med 

islams utbredning erövrade stora geografiska områden. Under rubriken Spridningen av efter 

Muhammeds död skildras det hur det muslimska riket utkämpade krig mot det persiska riket 

såväl som det bysantinska riket, vilket resulterade i att det muslimska riket under perioden 634-

644 erövrade nuvarande Irak, Israel, Palestina, Syrien och Egypten.42 Texten behandlar även 

hur islam sprider sig norrut och österut, bland annat till Spanien som erövras av muslimer och 

Indien varav delar erövras. Författaren konstaterar att ”Islams spreds till stora delar via militära 

erövringar”.43 Författaren skildrar även splittringen inom islam år 661 då islam blev uppdelat i 

sina två huvudriktningar sunni och shia som ett skeende som genererade konflikt. Det beskrivs 

hur de olika inriktningarnas splittrade åsikter kring styret av islam såväl religiöst som politiskt 

resulterade i att den tredje imamen Husayn år 680 dödades i slaget vid Karbala i samband med 

ett uppror mot den sunnitiska kalifen Yazid.44 Under rubriken Korstågen behandlar författaren 

                                                           
40 Tuveson, Robert, 2015. En människa, Tusenvärldar, 1. uppl. Stockholm: Gleerups, s. 181. 
41 Tuveson, Robert, 2015, s. 181. 
42 Tuveson, Robert, 2015, s. 181. 
43 Tuveson, Robert, 2015, s. 183. 
44 Tuveson, Robert, 2015, s. 182. 
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hur kristna styrkor anföll muslimer för att etablera kontroll över områden som betraktades som 

kristna. Texten förklarar att de kristnas motiv låg exempelvis i att många kristna konverterat till 

islam, och för muslimerna stod motiven till den väpnade konflikten främst i att man ville 

försvara den heliga staten Jerusalem.45 Textens beskrivning av korstågen belyser dock inte 

denna konflikt som ett exempel på den kristna västvärldens imperialism och dess tidigt rotade 

fientlighet mot islam.46 I nästa stycke under rubriken Det osmanska riket beskrivs det hur 

osmanerna med ledning av Mehmet Erövraren år 1453 intog staden Konstantinopel. Stycket 

berättar om hur osmanerna döpte om Konstantinopel, som tidigare varit ett kristet huvudsäte, 

till Istanbul och gjorde det till ett maktcentrum i den muslimska världen.47 Kortfattat nämns 

även den europeiska kolonialismen. Texten anger att många muslimska länder under 1700 -

1800-talet blev kolonier som en följd av att Västeuropa blivit militärt slagkraftiga genom 

industrialiseringen.48 

Jag kan konstatera att kapitlet om islam till sin början, med undantag för de allra första sidorna, 

till stor del handlar om historiska väpnade konflikter. Lärobokens senare delar som behandlar 

1900-talet tar dock inte upp konflikter lika frekvent. Men under rubriken Islamism så beskriver 

texten att det finns islamistiska rörelser som är beredda att använda våld för att realisera olika 

politiska ideal.49 Men det betonas också att många islamistiska rörelser använder sig av 

demokratiska metoder för att realisera sina politiska idéer. Under rubriken Islam till Sverige 

finns ett stycke tillägnat de allra senaste årtiondenas flyktingsituation. Stycket anger att det 

pågått många krig och konflikter i länder som Irak, Somalia, Iran och Syren vilket medfört att 

många muslimer flytt från dessa länder.50 

2.3. Religion - helt enkelt 
 

Religion- helt enkelt har ett betydligt mindre sidantal En människa, tusen världar, vilket också 

medför att konfliktbeskrivningarna i regel är kortfattade. Bland de första sidorna i kapitlet finns 

en faktaruta som kortfattat beskriver profeten Muhammeds liv. Det nämns kortfattat hur 

Muhammed efter att ha tvingats bort från Mekka återvänder med sina trupper för att inta 

staden.51 Under rubriken Historisk översikt beskrivs de flesta av de konflikter som fanns 

                                                           
45 Tuveson, Robert, 2015, s. 185. 
46 Esposito, John, 1999. The Islamic Threat: Myth or Reality, 3. Uppl. New York: Oxford University Press, s. 37. 
47 Tuveson, Robert, 2015, s. 185. 
48 Tuveson, Robert, 2015, s. 186. 
49 Tuveson, Robert, 2015, s. 187. 
50 Tuveson, Robert, 2015, s. 189. 
51 Ring, Börje, 2012. Religion – helt enkelt, 1. uppl. Stockholm: Liber, s. 125.  
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representerade i En människa, tusen världar fast i ett betydligt mer kortfattat format. 

Exempelvis så nämns morden på Kaliferna Umar, Uthman, Ali och även mordet på Alis son 

Hussein.52 Uthman beskrivs även ha erövrat områdena Nordafrika, Cypern, Kreta och Rhodos. 

Här nämns också återigen Muhammeds strider med trupper från Mekka. Även islams expansion 

beskrivs, som exempelvis spridningen till Egypten, Spanien, Irak Indien och Persien, men detta 

behandlas i texten utan närmare fokus på att beskriva de militära offensiverna.53 

I de delar av boken som behandlar mer nutida skeenden så kritiseras media för att skapa en bild 

av islam som är förknippad med krig, våld och terror, men samtidigt poängterar författaren att 

det finns utövare som i religionens namn utför våldshandlingar, men att det även sker inom 

exempelvis politiska ideologier.54 Under rubriken Terror i islams namn diskuteras även 

terrorism i dagens Sverige och omvärld. Författaren påpekar att ”Vissa muslimer menar att 

denna terror inte har något med islam att göra”.55 Men att ”Andra muslimer kan hävda att på 

samma sätt som USA kan kriga i guds namn, så kan muslimer göra det”.56 Det som kan 

uppfattas som problematiskt i denna formulering är att det är vissa muslimer som tar avstånd 

från terrorism i islams när andra anser terrorism vara rimligt. Texten förmedlar inte bilden av 

att det är den absoluta majoriteten som är mot terror i islams namn, jämfört med den minoritet 

som utför terrorattentat. Sådana beskrivningar riskerar skapa en skev bild av islam för läsaren, 

där individer som utför terrordåd i islams namn tillåts representera en för stor bild av den 

mångfald som står att finna inom islam. 

2.4. Religionskunskap 1 
 

Läroboken Religionskunskap 1 skiljer sig en del från tidigare nämnda läroböcker då det inte 

finns ett lika stort fokus på historiska konflikter som i tidigare böcker, men någon total avsaknad 

råder dock inte. En konflikt som skildras är den som uppstod vid splittringen av inriktningarna 

Sunni och Shia under rubriken Traditioner. Denna händelse beskrivs som en strid mellan de 

olika parterna vilket grundar sig i olika uppfattningar kring vem som agera som ledare för den 

                                                           
52 Ring, Börje, 2012, s. 145. 
53 Ring, Börje, 2012, s. 145. 
54 Ring, Börje, 2012, s. 129. 
55 Ring, Börje, 2012, s. 148. 
56 Ring, Börje, 2012, s. 148. 
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muslimska gemenskapen.57 I likhet med läroboken En människa, tusen världar beskrivs det 

som en väpnad konflikt.58 

I de resonemang som behandlar islam i nutid så diskuteras orsaker kring att muslimer 

diskrimineras bland annat på grund av attackerna mot World Trade Center och Penatgon 11e 

september 2001, vilket medfört att islam ofta likställs av människor i västvärlden som en 

grogrund för terrorism.59 Även medias bild av islam kritiseras då nyhetsprogram oftast kopplar 

samman islam med krig och våld. En kommentar kring detta är att om texten nämner 

terroristhandlingarna 2001 utan att egentligen nyansera bilden, författaren beskriver exempelvis 

inte att det rörde sig om en terroristgrupp som står för åsikter som muslimer i majoritet förkastar.  

Inte heller belyser texten att attackerna rimligtvis kan ha haft flera typer av motiv, där inte alla 

nödvändigtvis var rotade i islam. Exempelvis så innehöll Usama bin Ladins krigsdeklaration 

mot amerikanerna även aspekter som inte specifikt hade med islam att göra, som exempelvis 

närvaro av främmande makts  militär och plundring av landets naturresurser.60 

2.5. Konflikt i Buddhismen 
 

Den första läroboken som undersöks är En människa, tusen världar och det är kapitlet 

Buddhism som är föremål för undersökningen. Kapitlet utgörs av sidorna 253-285 vilket är 

totalt 32 sidor. Läroboken som därefter undersöks är Religion - helt enkelt, där kapitalet också 

kallas Buddhism och utgör sidorna 175-202, totalt 27 sidor. Därefter undersöks 

Religionskunskap 1 och kapitlet Buddhister på sidorna 115-128, totalt 13 sidor. Det är även 

dessa kapitel som undersöks under kategorin människovärde. 

2.6. En människa, tusen världar 

 

Jag kan konstatera att buddhismens historia beskrivs betydligt mindre frekvent i 

konfliktrelaterade sammanhang än beskrivningarna av islams tidiga skede i samma bok. Ett  

exempel på det är spridningen av buddhismen under det första århundradet efter Shakyamuni 

Buddhas död. Under rubriken Spridning beskriver författaren hur regent Ashoka som regerade 

över en stor del av Indien på olika sätt arbetade för att sprida den buddhistiska läran. Författaren 

                                                           
57 Franck, Olof, 2014. Religionskunskap 1: Om mening, värde och tro, 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 175. 
58 Tuveson, Robert, 2015, s. 182. 
59 Franck, Olof, 2014, s. 176. 
60 Gardell, Mattias, 2006. Bin Ladin i Våra Hjärtan: Globaliseringen och Framväxten av Politisk Islam, 2. Uppl. 
Stockholm: Leopard, s. 288. 
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menar bland annat att Ashoka spred buddhismen genom att sända ut missionärer, men det 

betonas också att ”Han uppmanade sina undersåtar bland annat att inte döda vare sig människor 

eller djur”.61 En kommentar kring detta är att det inte är ovanligt att Ashoka presenteras som en 

ledare som utökade sin makt på ett fredligt vis som författaren gör i denna lärobok, men det 

finns källor som tyder på att Ashoka beordrade sina arméer att anfalla de områden som stod 

emot hans imperium. Ett exempel är när Ashokas arméer invaderade Kalinga-regionen, en 

blodig militärkampanj som resulterade i att ca 100.000 människor dog i strider och ca 150.000 

individer deporterades från området.62 Det är först efter dessa händelser som Ashoka lära ha 

anammat icke-våldsideologier. Det ska dock nämnas att det inte är oproblematiskt att uttala sig 

om dessa historiska skeenden, det är svårt att falsifiera eller bevisa påståenden rörande 

buddhismens tidiga historia. 

Den europeiska kolonisationen av Asiens nämns kortfattat under rubriken Buddhistiska 

reformrörelser. Stycket förklarar att ett antal asiatiska länder blev europeiska kolonier under en 

period från 1500-talet och framåt och det betonas att buddhismens roll som en 

meningsskapande källa blev allt viktigare under denna period.63 Texten förmedlar dock inga 

fakta kring vilken omfattande betydelse detta skeende kom att få och fortfarande har för de 

länder som blev koloniserade. 

I delar där skeenden i en mer nutida kontext behandlas skriver författaren kort om ockupationen 

av Tibet under rubriken Dagens buddhism. Texten berättar om hur buddhister i idag ofta 

kopplar samman buddhism med nationalism, ett exempel på det är kampen för Tibets 

självständighet, som utkämpats sedan 1950-talet med Dalai Lama som ledare.64 Längre fram i 

kapitlet nämns Tibets läge återigen. Författaren menar att många tibetaner kopplar samman 

drömmen med Tibets självständighet med att Dalai Lama, som idag lever i exil, återvänder till 

landet.65 

2.7. Religion - helt enkelt 
 

Även i denna lärobok så beskrivs buddhismen relativt sällan i konflikter. Ett konkret exempel 

är sidorna under rubriken Historisk översikt som har samma upplägg som historieöversikten 

                                                           
61 Tuveson, Robert, 2015, s. 258. 
62 Keown, Damien, 2013. Buddhism: A Very Short Introduction, [Ny utg.], Oxford: Oxford University Press, s. 
122. 
63 Tuveson, Robert, 2015, s. 261. 
64 Tuveson, Robert, 2015, s. 262. 
65 Tuveson, Robert, 2015, s. 275. 
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inom islam kapitlet. Översikten beskriver buddhismens utveckling i en total avsaknad av 

konflikter från 560 f.Kr. till 1800-talet. Under 1800-talet så beskriver författaren hur Européer 

koloniserar asiatiska länder och att buddhismen lider av svåra förföljelser under 1900-talet i 

Kina, Tibet, Vietnam, Nordkorea, Burma och Kambodja eftersom kommunismens diktatoriska 

regimer gjorde och delvis fortfarande gör allt för att utrota buddhismen.66  

Under rubriken Tibetansk buddhism skriver författaren om Kinas invasion av Tibet. Stycket 

anger att Kinas invasion av Tibet i slutet av 1950-talet är en konflikt som är långt ifrån löst.67 

Vidare beskrivs konflikten ha tvingat Dalai Lama i exil och att det konstant pågår en kamp 

mellan tibetanska buddhister och kinesiska myndigheter.68 I denna konfliktbeskrivning så 

används ord som konflikt, invasion och kamp vilket är ord som författaren till En människa, 

tusen människor undvek.  

2.8. Religionskunskap 1 
 

Religionskunskap 1 är den lärobok som allra minst har valt att inkludera konflikter i 

beskrivningen av buddhismen, men det ska också tas i beaktning att det är den till sidantal 

kortaste läroboken i undersökningen. Dock har även i denna lärobok valt att inkludera 

konflikten mellan Tibet och Kina. Under rubriken Samhälle så anger författaren att Kina efter 

invasion tog kontroll över Tibet år 1950. Dalai Lama tvingades fly efter flera år av oroligheter 

i landet trots att den kinesiska regimen försäkrat att Tibet skulle återfå självständighet med 

Dalai Lama som politisk ledare.69 Kampen för Tibet skildras av författaren i samband med att 

en redogörelse för hur munkar engagerar sig för sociala rättvisa och politisk frihet, texten anger 

att Buddha själv kritiserade sociala orättvisor, exempelvis genom att ta avstånd från 

kastväsendet.70 Buddhismen beskrivs således i samband med konflikten i Tibet som en kraft 

vilken agerar för ett bättre samhälle där Dalai Lama förkroppsligar det buddistiska arbetet mot 

sociala orättvisor. 

2.9. Diskussion: konflikt 
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Efter att ha granskat de kapitel som avser skildra buddhismen så kan jag konstatera att finns 

betydligt färre konflikter inkluderade i jämförelse med kapitlen tillägnade islam. Detta i likhet 

med Härenstam som menar att buddhism i läroböcker ofta beskrivs som en fredsreligion med 

betoning på avsaknad av konflikter.71 Även om texten inte explicit uttrycker att buddhism är en 

fredligare religion än exempelvis islam, blir det latenta budskapet att buddhism är den fredligare 

religionen eftersom buddhismen skildras i betydligt färre konfliktrelaterade sammanhang, både 

i en historisk kontext såväl som i modern tid jämfört med islam. Att islam framställs frekvent i 

förhållande till konflikt behöver inte i sig vara problematiskt, men det blir problematiskt om 

islam i jämförelse med buddhism skildras betydligt mer frekvent i konfliktrelaterade 

sammanhang. Som jag tidigare nämnt är jämförandet en grundläggande kognitiv aktivitet.72 

Elever kommer med andra ord att medvetet eller omedvetet jämföra de bilder som läroböckerna 

målar av respektive religion när de skapar sig en uppfattning. 

Kapitlen för islam och buddhism skiljer sig inte bara i hur frekvent respektive religion beskrivs 

i konfliktrelaterade sammanhang utan även konflikternas karaktär skiljer sig. Ett genomgående 

tema i samtliga läroböcker är att i den mån buddhismen beskrivs i förhållande till konflikter 

gäller det oftast konflikter som har tvingats på buddhister av utomstående krafter, som 

exempelvis kolonialismen eller invasionen av Tibet. Vilka rimligtvis bidrar till att en fortsatt 

bild av buddhism som fredssträvande och avståndstagande från våld. Buddhismen beskrivs 

generellt som offer för konflikter vilket kan jämföras med beskrivningarna av islam där 

författarna betydligt mer frekvent beskriver hur muslimer är de drivande upphovsmännen till 

konflikter. Detta kan i likhet med skildringarna av buddhism bidra till att upprätthålla redan 

vanligt förekommande inställningar hos mottagarna, fast i detta fall rör det sig om negativa 

inställningar gentemot islams förhållande till våld. 

Det faktum att muslimer skildras som mer aktiva i konflikter i modern tid jämfört med 

buddhismen stämmer inte överens med verkligheten sett till Gardells undersökning. Gardells 

undersökning visade på att buddhister, sett till befolkningsmängd var involverade i betydligt 

fler väpnade konflikter än muslimer under perioden 1945-2001.73 Detta kan appliceras på 

Härenstams påstående att västerlänningar genom urvalsmekanismer har plockat ut delar av 

buddhismen som stämmer överens med en västerländsk idealbild av buddhismen snarare än 

verkligheten.74 Rimligtvis är det inte bara bilden av islam som blir lidande av författarnas val 
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att antingen inkludera eller exkludera konflikter. Även den bild som skapas av buddhismen som 

enbart en fredsreligion är problematisk. Dels riskerar delar av buddhismens historia att 

exkluderas och dels så belyses inte de konflikter som påverkat och fortfarande påverkar 

buddhismen, exempelvis vilka följder kolonialismen fått för buddhismen. Som det faktum att 

flera buddhistiska länder efter kolonialstaternas tillbakadragande utkämpat väpnade konflikter 

för självständighet. En alltför obalanserad beskrivning av buddhismen motverkar således 

förståelse för buddhismen. En total frånvaro av konflikter behöver i realiteten inte heller vara 

positivt. Det kan vara tecken på att en part har total dominans över en marginaliserad part, en 

sådan maktbalans kan medföra att förhållanden som är ojämlika upprätthålls.75  

Hur kommer det sig att min undersökning i likhet med tidigare forskning tyder på att läroböcker 

beskriver buddhism som en fredlig religion, samtidigt som en betydligt mer våldsam bild målas 

av islam? SOM-institutets undersökning visade att svenskar tenderar att ha en positiv inställning 

till buddhism samtidigt som många var negativt inställda till islam.76 Läroböcker är 

andrahandskällor och även författare som skriver läroböckerna till gymnasieskolan är svenskar. 

Thurfjell menar att det inte finns något skäl att tro att just läroboksförfattarnas grundinställning 

skulle skilja sig från resterande svenskar.77 Således bidrar läroböckerna till att fördjupa 

uppfattningar som redan existerar i det svenska samhället. Men hur kommer det sig att positiva 

inställningar mot buddhismen och negativa till islam i hög grad redan existerar i Sverige? Ur 

ett postkolonialt teoretiskt perspektiv så finns det skäl att hävda att förhållningsätten 

härstammar från kolonialtiden. Kring 1800-talet då västerländska forskare på allvar intresserade 

sig för buddhismen växte en bild fram av speciellt therevada-buddhismen som modern och 

etiskt högtstående.78 Denna bild växte sedan allt mer under 1900-talet där man i västvärlden 

betonade buddhismens fokus på medlidande.79 Liksom seglivade bilder av buddhismen växte 

fram under kolonialtiden så menar Said att det även bilder av islam som en religion med 

destruktiva element etablerades under kolonialtiden.80 

En annan aspekt som jag kunde urskilja i närläsning av läroböckerna är att författaren till 

exempelvis En människa, tusen världar framhäver att västerlänningar tenderar att inta en 

positiv inställning till buddhismen, bland annat eftersom buddhismen anses vara en fredlig 
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religion.81 I Religion – helt enkelt menar författaren även att ”buddhismen har en god förmåga 

att anpassa sig dit den kommer”.82 Samtidigt som författarna tenderar att framföra en bild av att 

många västerlänningar har en negativ inställning till islam, ofta i samband med resonemang 

kring islamofobi. Läroböckerna uttalar sig således om olika inställningar inom västvärlden till 

respektive religion och det blir problematiskt om det kontinuerligt konstateras att 

västerlänningar har en positiv syn på buddhism samtidigt som många har en negativ syn på 

islam, läroböckerna riskerar att producera en bild av ett standardiserat förhållningsätt som 

elever riskerar att ta till sig som normer. 

När det kommer till islam i läroböckerna skapas en relativt motstridig bild, det finns exempel i 

respektive läroboks islamkapitel som framhäver hur islam predikar fred och avstånd från våld. 

Men detta samtidigt som författarna väljer att ge historiska såväl som nutida väpnade konflikter 

en stor plats. Jag kan se en viss likhet med Thurfjells resonemang kring att även om man explicit 

uttrycker sig positiv kring islam, skapar den något oproportionerliga utrymmet som historiska 

konflikter och strider utgör en implicit bild av islam som negativt.83 Samtidigt så är det ett 

faktum att islams tidiga historia är kantad av en rad krig i samband med det muslimska rikets 

utbredning. Frågan dock är hur aktuella dessa historiska konflikter är idag om läroböckernas 

primära syfte är att eleverna ska utveckla en förståelse för islam och muslimer. Det var just 

denna stora spridning av islam via militära landvinningar som tidigt var en av anledningarna 

till att kristna såg islam som ett hot mot den kristna världen.84  

En intressant aspekt i läroböckernas framställning av islam är hur de beskriver begreppet Jihad. 

Läroboken Religion - helt enkelt menar att jihad betyder strävan och när jihad beskrivs som ett 

heligt krig så är det en felaktig översättning.85 En människa, tusen världar menar att jihad kan 

beskrivas i två versioner: lilla jihad beskrivs som ett självförsvarskrig som berättigas om 

muslimskt territorium är under ockupation, och det stora jihad är att följa sin goda natur genom 

visa empati och solidaritet.86 Detta kan jämföras med Härenstams avhandling där han som 

konstaterade att även om läroböcker skrivna efter läroplanerna Lgr-80 och Lgy-70 översatte 

ordet jihad till strävan och inte heligt krig så var det fortfarande vanligt att texten likväl i sina 

beskrivningar av jihad ändå skildrade det som just ett heligt krig.87 Jag kan således identifiera 
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en förändring i hur begreppet jihad beskrivs mellan de äldre läroböcker som Härenstam 

undersökte och de böcker jag undersöker som är skrivna efter 2011 års läroplan. Detta skiljer 

sig även från Saids konstaterande att jihad i västvärlden beskrivs som ett destruktivt element 

som hotar västvärlden.88 En annan viktig aspekt är att alla läroböcker i undersökningen i någon 

grad behandlar begreppet islamofobi och för ett resonemang kring hur fördomar och fientlighet 

mot muslimer. Det är även ett faktum att Religion – helt enkelt och En människa, tusen världar 

båda kritiserar medias roll i att skapa fördomar om muslimer. Författaren till En människa, 

tusen världar uttrycker medias rapportering som att ”den ger en ensidig bild av muslimer i och 

med att den i huvudsak rapporterar om terrorattentat, krig och våldsamma protester”.89 Att 

läroböckerna problematisera mediebilden av islam är en aspekt som skiljer från Härenstam hans 

avhandling. När det kommer till att beskriva terrorism är läroböckerna generellt noga med att 

påpeka att enbart en del grupper ser terrorism som ett användbart verktyg. Härenstam menar 

dock att en skenbart objektiv undervisning som beskriver skeendet mycket med ett ”å ena sidan” 

och ”å andra sidan” i realiteten kan öka de fördomarna som redan existerar.90 I den meningen 

kan beskrivningen av terrorism i Religion – helt enkelt bli problematisk då det blir mycket ett 

resonemang kring att vissa å ena sidan tar avstånd från terrorism, när andra inte gör det.91 

Jag kan även identifiera skillnader i hur invasionen och ockupationen av Tibet beskrivs i 

läroböckerna i min undersökning jämfört med läroböcker från 1970-talet som Härenstam 

undersökt. Härenstam visade på att invasionen av Tibet i vissa läroböcker beskrevs utifrån ett 

kinesiskt perspektiv, bland annat så beskrevs konflikten som ett befriande från en primitiv 

religionsform.92 Detta hängde sannolikt samman med att vänstern vuxit sig stark under 1960-

talet i Sverige vilket präglade synen på Kina. I de läroböcker jag undersökt målas snarare 

generellt en bild av att Kina utfört och fortfarande utför ett övergrepp, och Tibets 

självständighetskamp beskrivs som central. Detta tyder på att de bilder som presenteras av 

religioner i läroböcker förändras i takt med det politiska klimatet. En aspekt är att alla 

läroböcker jag undersökt framhäver att Dalai Lama år 1989 mottog Nobels fredspris. Däremot 

så framhäver läroböckerna ingen  motsvarig gestalt inom islam. 
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2.10.  Människovärde i islam 
 

2.11. En människa, tusen världar 
 

En människa, tusen världar har en infallsvinkel på just kön och sexualitet, vilket i kombination 

med det relativt höga sidantalet gör att det gick att identifiera en stor mängd resonemang som 

rörde just män och kvinnors roller samt sexualitet. När denna lärobok behandlar frågor rörande 

kön och sexualitet görs det via en struktur som delar upp modernistiska och traditionalistiska 

tolkningar som ofta får stå som varandras motpoler. Den del i islamkapitlet som behandlar hur 

islam förhåller sig till könsroller inleds med att författaren påpekar att religion och kön 

interagerar med andra aspekter i samhället, såsom etnicitet, socioekonomiska förhållanden och 

sexualitet.93 Dessutom så finns det inte en enhetlig bild, då Koranen tolkas olika av olika 

grupper, exempelvis så tolkar modernister och traditionalister Koranen på olika sätt när det 

kommer till genusstrukturer. Författaren menar även att det viktigaste inom islam är individens 

förhållande till gud och inte könet eller sexualitet.94 Vidare så beskriver texten att det finns 

grupper som kämpar för kvinnors rättigheter. Författaren lyfter feministteologi som med 

nytolkningar av Koranen kritiserar traditionella folkningar av koranen, exempelvis så betonas 

en holistisk korantolkning där man inte ska döma individer efter enskilda verser utan att 

Koranen måste ses i sitt historiska och etiska sammanhang.95 I den meningen  kan islam tolkas 

som en religion som lägger stor vikt vid jämställdhet mellan män och kvinnor. I stycket efter 

diskuteras polygami inom islam, författaren menar att Koranen ger mannen rätt att gifta sig med 

fyra kvinnor, men det betonas att detta är en ovanlig form av äktenskap och ur en modernistisk 

korantolkning så är polygami inte försvarbart, då det förutsätter att mannen måste ha likartade 

känslor till respektive hustru, vilket inte är möjligt i realiteten.96 

Regler kring klädsel för både män och kvinnor inom islams diskuteras, en del regler beskrivs 

som generella medan andra oftare är föremål för olika tolkningar. Att både män och kvinnor 

ska klä sig anständighet beskrivs som en generell regel, men det beskrivs även som 

grundläggande att en kvinna som vistas utanför hemmet ska bära icke genomskinliga kläder 

som även ska vara heltäckande.97 Men det betonas också att det råder en stor mångfald i hur 
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klädselregler tolkas, det kan se mycket olika ut beroende på om kvinnan lever i en sekulär stat 

eller en stat där regler kring klädsel finns lagstiftat. Orsaker till hur en muslimsk kvinna klär 

sig kan också enligt författaren bestå i hur hon uppfattar sin egen identitet som muslim, men 

det kan även handla om krav från omgivningen och på så vis kan exempelvis socioekonomiska 

och etnicitet ha betydelse.98 Författaren lyfter även att olika grupper tolkar koranen olika i denna 

fråga, modernister kan exempelvis hävda att kvinnan kan anpassa sig efter den tid man lever i, 

när traditionalistiska grupper kan mena att hela kroppen förutom händer och fötter ska döljas.99 

När det kommer till mannens respektive kvinnas plikter så beskriver texten att det ur ett 

traditionalistiskt perspektiv är mannen som har försörjningsplikt när kvinnan har olika plikter 

gentemot familjen välmående såsom barnuppfostran och arbete i hemmet och ”enligt Koranen 

bör en kvinna vara trogen, lydig och tystlåten”.100 Modernistiska tolkningar betonar könens 

särart, men att de skilda rollerna värderas likvärdigt.101 Skilsmässa är tillåtet, även om det 

beskrivs vara enklare för män än kvinnor då kvinnan måste uppge goda skäl inför shariadomstol 

enligt den traditionalistiska tolkningen.102 Längre fram i kapitlet behandlas den 

traditionalistiska synen på att gifta sig med icke-muslimer. Författaren hävdar att ur det 

traditionalistiska perspektivet kan endast mannen gifta sig med en icke-muslimsk kvinna, när 

kvinnor ej får ingå äktenskap med en icke-muslimsk man, som en följd av tanken kring att 

religionstillhörigheten går vidare från fadern till barnet.103 Författaren menar också att det ur ett 

traditionalistiskt perspektiv så ska mannen och kvinnan hållas frånskilda förutsatt att de inte är 

släkt, exempelvis så ska de be separat i moskén, men det finns modernistiska krafter som verkar 

för att kvinnor och män ska kunna be tillsammans.104 Under rubriken Etnicitet och 

socioekonomiska förhållanden  diskuterar författaren att kulturellt betingade inslag i islam har 

betydelse för hur synen på män och kvinnors ställningar. Texten beskriver att exempelvis 

kulturella aspekter påverkar kvinnosynen, i exempelvis Indonesien har kvinnan en mer jämlik 

ställning än på vissa andra platser.105 Det är något otydligt vilka dessa ”andra platser är” men 

texten lyfter alltså hur etnicitet interagerar med könsroller. I detta stycke gör författaren också 
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en viktig poängtering; ”Återigen måste vi alltså betona att det finns en väldig mångfald inom 

islam, så pass stor att man kanske borde tala om islam i plural”.106 

Författaren skildrar även olika inställning till sexualitet inom islam. Under rubriken Sexualitet 

berättar stycket att det idag finns en queerrörelse som kämpar för HBTQ-muslimers rättigheter 

i motsats till den traditionella tolkningen där både homosexualitet och transvestism är förbjudet 

med hänvisning till att ”människor är skapta för till att leva som man och hustru i ett äktenskap, 

och det är förbjudet med för- och utomäktenskaplig sexualitet”.107 Tidigare i texten anger 

författaren att det står i Koranen att män och kvinnor är jämlikar, skapade av gud för att 

komplettera varandra som hustru och man med målet att skaffa barn.108 Det framgår således i 

texten att det heterosexuella äktenskapet är normen. Men att det framför allt är inom det 

traditionella perspektivet som kärlek mellan en man och en kvinna är en gåva från gud, där det 

sexuella begäret inom ett äktenskap även är en gåva från gud men att det finns gånger då samlag 

ska undvikas, exempelvis då kvinnan menstruerar, under fastemånad och under dagtid.109 

2.12. Religion – helt enkelt 
 

Stycket under rubriken Man och kvinna i islam inleder kapitlets resonemang kring roller för 

män och kvinnor. Författaren inleder med ett resonemang kring män och kvinnors skilda plikter. 

Texten menar att män och kvinnors plikter är olika eftersom det står i koranen, att ”de plikter 

som kvinnor får svarar mot hennes natur”.110 Det som beskrivs svara mot kvinnans natur är att 

ta hand om hemmet och mannens plikter som även de av författaren beskrivs svara mot hans 

natur är att försörja familjen. Författaren hävdar att mycket av synen på mannen och kvinnan 

grundar sig i just detta, vilket kolliderar med det som beskrivs gälla  Sverige, dvs att kvinnor 

har samma rättigheter som män, men att gammal muslimsk lag anger att kvinnan endast ärver 

hälften av vad en man ärver.111 Författaren tillägger dock att de flesta muslimer anser att de ska 

följa de lagar i det land som de lever i. 

Även denna lärobok behandlar klädsel inom islam, det är dock enbart kvinnans klädsel som 

diskuteras. Texten anger att det idag förs en allmän debatt om slöjan, men att kvinnor bär slöja 
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av olika skäl, exempelvis kan hon tvingas av lag, eller för att hon vill visa värdighet och att hon 

tar sin religion på allvar men det kan också vara betingat av släkten.112 

Islams syn på äktenskap behandlas i läroboken under rubriken Äktenskap. Stycket inleds med 

ett resonemang kring polygami. Författaren menar att det råder delade meningar och det finns 

ingen enhetlig bild i Koranen angående polygami, utan det finns verser som både är för och 

emot.113 Äktenskap och skilsmässa beskrivs som en brännande fråga inom islam idag. Texten 

hävdar också att det har uppstått problematik när kvinnor från andra länder vill skilja sig i 

Sverige då det enligt författaren är oklart vilka lagar som gäller, hemlandets eller de svenska.114 

Detta blir problematiskt, då författaren på sidan innan angett att de allra flesta muslimer följer 

lagen i de länder som de lever i samtidigt som det i resonemanget kring skilsmässa beskrivs 

uppstå problematik när muslimer vill skilja sig i Sverige. Författaren menar att skilsmässa inom 

islam kan ske om exempelvis kvinnan kan bevisa att mannen varit otrogen eller om de 

äktenskapliga plikterna ej uppfylls, som t.ex. om mannen är impotent.115 En underlig mening 

som är relaterad till sexualitet finns under rubriken Hur utövar en muslim sin tro? där anger 

texten att ”vissa muslimer i Sverige kan jämföra kärleken till gud med den erotiska kärleken. 

Andra skulle aldrig göra det”116. Detta är ett uttalande som sannerligen skulle behöva förklaras 

mer i texten. 

2.13. Religionskunskap 1 
 

Denna lärobok diskuterar flertalet aspekter som rör män och kvinnors roller, däremot så förs 

inget konkret resonemang kring islam och sexualitet. Synen på män ock kvinnor behandlas 

bland annat under rubriken Manligt och kvinnligt. Det kortfattade resonemanget inleds med att 

påpeka att islam likt kristendom och judendom idag för en levande diskussion kring de heliga 

texternas beskrivningar av både män och kvinnors rättigheter samt hur de ska tolkas. Författaren 

lyfter hur feministiska teologer menar att Koranen genom islams historia har tolkats av män för 

män och det idag hörs röster som argumenterar för att kvinnors frågor ur ett kvinnligt perspektiv 

ska framhävas i när Koranen tolkas.117 Ett sådant perspektiv kan innebära att Koranen bör tolkas 

utifrån frågor som rör jämställdhet. Även denna lärobok behandlar polygami. Författaren menar 
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att det enligt koranen är tillåtet för män att ha upp till fyra fruar, förutsatt att de behandlas lika.118 

Författaren poängterar dock att detta inte sker på de flesta håll i världen, normen är att enbart 

ha en fru. Texten resoneras även kring att islams klädregler för kvinnor ibland uppfattas som 

ojämlikt och sexistiskt i västvärlden bland muslimer går dock meningarna isär, vissa ser det 

som ett förtryck när andra menar att det är ett uttryck för identitet. 119 

Under rubriken Tolkningar utifrån ett jämställdhet perspektiv så framhäver författaren återigen 

feministisk teologi. Texten menar att muslimska feministiska teologer argumenterar för att 

vissa regler inom islam som rör exempelvis äktenskapliga relationer och arvsrätt bör ses över 

utifrån ett modernt jämställdhetsinriktat perspektiv. De verser i Koranen som behandlar synen 

på män och kvinnor och äktenskap härstammar ur en svunnen tid och bör därför ses över enligt 

feministiska teologer.120 De teologer som i denna lärobok benämns som feministiska är således 

de teologer som förespråkar att Koranens angivelser kring män och kvinnor ska ses i den 

historiska kontext i vilken de är skrivna. 

2.14. Människovärde i Buddhismen 
 

2.15. En människa, tusen världar 
 

Författaren inleder resonemanget kring män och kvinnors roller under rubriken Kön och 

sexualitet med att peka på att moderniseringsprocesser har medfört effekter som exempelvis att 

jämställdhet blivit ett samhällsideal i en del buddhistiska länder som exempelvis Kina, Vietnam 

och Japan, och Buddha lär själv ha välkomnat både män och kvinnor i sanghan (den 

buddhistiska gemenskapen).121 En kommentar kring det är att det förvisso stämmer att Buddha 

slutligen tillät en order av nunnor, men tidiga källor pekar på att Buddha ursprungligen var 

ovillig till att tillåta nunnor i den monastiska gemenskapen.122 Vidare så beskriver författaren 

nunnornas situation som mycket olika beroende på vilket land man tittar på, i t.ex. Kina och 

Taiwan så har nunnorna ungefär samma status som munkar medan det i länder som Sri Lanka 

och Thailand råder en helt annan situation då nunnor ofta inte erkänns status som nunna av 

munksamfundet vilket har medfört att de ofta lever i fattigdom utan stöd från samhället.123 Även 

frågan huruvida kvinnor kan nå nirvana eller ej råder det delade meningar om enligt författaren. 
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Inom therevada-buddhismens heliga skrifter så ska det enligt författaren ges exempel på både 

nunnor och munkar som nått upplysning vilket verkar vara den tolkning kring frågan som 

betonas mest idag, men att det samtidigt inom traditionalistiska mahayana-buddhismen finns 

åsikter som menar att en kvinna måste återfödas som en man innan upplysning kan nås.124 I 

denna traditionella uppfattning är nunnor en farlig frestelse för munkarna och författaren menar 

att Buddha själv lär ha sagt att munkar ska undvika att se på och tala med kvinnor.125 Även 

graviditet och barnafödande diskuteras av författaren. Att föda ett barn är en handling som för 

kvinnan medför god karma för henne. Författaren beskriver att ett vanligt ideal för kvinnan är 

att vara osjälvisk och kärleksfull, samtidigt som kvinnor även ska dyrka och stödja munkar samt 

även agera som familjens grund.126 

När det kommer till sexualitet så framhäver författaren att det för monaster generellt gäller att 

ta avstånd från sexualitet med hänvisning till Buddhas läror, även om det skiljer sig på olika 

håll som exempelvis i Japan där munkar får gifta sig.127 Den traditionalistiska synen på sexuella 

aktiviteter anger att det enbart ska ske inom ett äktenskap med fortplantning som det primära 

motivet.128 Buddhismen och homosexualitet behandlas även av författaren. Texten anger i 

början av stycket som behandlar buddhismens syn på homosexualitet med att påpeka att det 

skiljer sig beroende på vilken tid och plats man tittar på, generellt säger buddhismens texter 

ingenting om homosexualitet hos lekfolk utan författaren menar att det främst är kulturella 

sociala normer som påverkar synen på homosexualitet.129 Texten beskriver hur homosexuella 

historiskt sätt haft en svår situation i många buddhistiska länder, de var exempelvis inte 

välkomna i kloster, samtidigt som texten också framhäver exempel som Japan där 

homosexualitet under en period kring 1600-talet till 1800-talet hyllades.130 Texten lyfter Dalai 

Lama som en buddhistisk auktoritet som uttalat sig positiv till samkönade äktenskap och att det 

idag finns buddhistiska organisationer som arbetar för HBTQ-rättigheter, Samtidigt som andra 

buddhister beskriver homosexualitet inte går att förena med buddhism.131 

2.16. Religion – helt enkelt 
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Religion – helt enkelt behandlar könsroller i samband med den tredje punkten i den så kallade 

tillflyktsformeln, jag tar min tillflykt till församlingen (Sangha). Författaren förklarar att det är 

munkar som leder församlingens verksamhet. Nästa stycke förklarar att det finns nunnor, men 

de kan inte vara medlemmar av munkförsamlingen, även om det i vissa buddhistiska länder 

finns så kallade kvinnliga munkar (bhikkhuni) som accepteras av munförsamlingen.132 

Författaren resonerar vidare kring män och kvinnors roller i den buddhistiska församlingen 

under rubriken Man och kvinna i buddhismen. Texten anger att Buddha själv var skeptisk till 

att låta kvinnor gå med i den buddhistiska församlingen, men gick med på det först efter 

övertalning, men att buddhistiska källor beskriver män och kvinnor som lika mycket värda.133 

Men även om texterna beskriver män och kvinnor jämlika så råder skillnader mellan könen 

inom det som författaren kallas ”den asiatiska traditionen” och i munkförsamlingar.134 Denna 

”asiatiska tradition” är således något som påverkar könsroller vid sidan av buddhismen. Riktigt 

vad som skulle vara den asiatiska traditionen är dock oklart, det är tveksamt om det är möjligt 

att tala om jordens största världsdel som en kulturell enhet. Skillnaderna mellan könen som 

texten beskriver tar sig i form av regler, män har 227 regler och kvinnor 311 och alla de extra 

reglerna för kvinnorna är direkt kopplade till det kvinnliga könet och de kvinnliga munkarna 

(bhikkhuni) är alltid underställda manliga munkar.135 Det som denna text klargör är att det även 

är andra kulturella faktorer såsom den ”den asiatiska traditionen” som påverkar ojämlika 

förhållanden vid sidan av buddhismen. Resonemanget avslutas med att författaren poängterar 

att kvinnor har stor betydelse för buddhismen; de allra första buddhisterna var kvinnor och idag 

består en stor del av den buddhistiska gemenskapen av kvinnor som då ofta har ledande 

positioner. 

Gällande sexualitet så finns det en mening som behandlar buddhismen och homosexualitet, 

”Vissa buddhister i Sverige är emot homosexualitet, medan andra inte är det”.136 Ett kortfattat 

uttalande som skulle kunna ha nyanserats. 

2.17. Religionskunskap 1 
 

I princip hela lärobokens resonemang kring män och kvinnors roller samt sexualitet inom 

buddhismen ryms i en faktaruta, det rör sig med andra om liten mängd text som direkt berör 
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kategorin människovärde. Stycket inleds med ett referat till texten Sannoga Sutta som menar 

att män och kvinnor är fångna i sin sexualitet. Sexualiteten är ett element som för bort individen 

från koncentrationen och författaren menar att på denna punkt gör buddhismen ingen skillnad 

mellan män och kvinnor, och det tycks som att stora likheter mellan män och kvinnor präglar 

religionen.137 Detta exemplifieras med att Buddha införde ordnar för nunnor och kvinnliga 

bodhisattvor, men författaren framhäver även att det finns buddhistiska länder där kvinnors 

ställning inte är densamma som mäns. Vad detta kan beror på diskuteras även och texten 

framhäver att det är svårt att avgöra vilken roll religionen spelar i syn på könsroller och det är 

viktigt att poängtera att sociala, kulturella och ekonomiska aspekter spelar vid sidan av 

religionen en stor roll för hur jämställdhets situation ser ut.138 Vidare resonerar författaren kring 

att det främst är traditionella familjemönster som präglar mäns och kvinnors roller i många 

länder där buddhismen är framträdande, men att buddhismens texter och den buddhistiska 

traditionen tycks dock ge stöd för att kvinnors och män inte ska särbehandlas.139 Buddhismen 

beskrivs således som en kraft som står i polemik med icke jämställda inställningar. Det som 

framför allt beskrivs som källa till ojämlikhet är familjetraditioner som inte beskrivs härstamma 

från den buddhistiska traditionen. En kommentar kring denna skildring är att någon 

motsvarighet till resonemang om hur sociala och kulturella aspekter påverkar mäns och 

kvinnors roller vid sidan av religionen inte förs inom lärobokens kapitel som berör islam. 

2.18. Diskussion: människovärde 
 

Jag konstatera att samtliga läroböcker i någon grad behandlar de aspekter som jag valt att kalla 

människovärde, nämligen män och kvinnors roller och sexualitet. Vilket kan ses i enlighet med 

gymnasieskolans ämnesplan där det framgår att elever ska kunna resonera kring kön och 

sexualitet i förhållande till religion.140 Jag kan dock även konstatera att det finns en skillnad i 

hur mycket utrymme som läroböckerna disponerar till att diskutera könsroller och sexualitet i 

kapitlen för islam och buddhism. Samtliga läroböcker har disponerat resonemang kring islams 

olika inställningar till mäns och kvinnors roller samt sexualitet ett större utrymme jämfört med 

kapitlen tillägnade buddhismen. Härenstam betonar hur jämställdhetsfrågor fått en allt större 

plats sedan 1969-års läroplan, men han menar också att frågan om kvinnors situation i islam 
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fått oproportionerligt stort utrymme jämfört med andra religioner.141 Ett konstaterande som 

även kan appliceras på resultatet i denna undersökning. Att buddhism generellt skildras mindre 

i förhållande till jämlikhets frågor i de böcker jag undersökt kan skapa en bild av att det är ett 

mindre problem inom buddhism i jämförelse med islam. I SOM-institutets undersökning 

konstaterade det svenskars negativa inställningar till islam kan vara en följd av att islam bland 

annat ofta förknippas kvinnoförtryck.142 

Det finns även skillnader kring hur läroböckerna (med undantag för En människa, tusen 

världar) beskriver islams och buddhismens förhållande till människosyn. Religionskunskap 1 

och Religion – helt enkelt tenderar att betona hur ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor 

inom buddhistiska länder till stor del upprätthålls av faktorer som inte har med buddhism att 

göra. Författaren till Religionskunskap 1 väljer att lyfta hur sociala och kulturella aspekter så 

som familjetraditioner påverkar hur jämställt det är mellan män och kvinnor, samtidigt som 

buddhistisk tradition ger stöd för att män och kvinnor ska behandlas lika: ”traditionella 

familjemönster – och därmed kvinno- och mansroller – präglar många av de länder där 

buddhismen är framträdande. Samtidigt tycks dock buddhistiska texter och buddhistisk 

tradition ge stöd åt för att kvinnor och män inte ska särbehandlas”.143 Buddhismen beskrivs 

alltså som en motpol mot de traditioner som skapar ojämlika förhållanden. Något liknande 

resonemang kan inte identifieras i samma läroboks kapitel tillägnat islam. Läroboken Religion 

– helt enkelt anger den så kallade ”asiatiska kulturen” som något som också inhyser ojämlika 

aspekter mellan könen vid sidan av buddhismen. I samma läroboks islamkapitel så är det främst 

ett traditionellt särartstänkande som presenteras, en inställning inom islam som också beskrivs 

kollidera med svensk lagstiftning. När texterna i Religionskunskap 1 och Religion – helt enkelt 

diskuterar olika förhållningsätt mot könsroller är det med utgångspunkt att Koranen kan tolkas 

olika, och inte att inställningarna inom islam interagerar med andra faktorer i samhället. Detta 

är viktigt då det är ett faktum att den faktiska situationen för kvinnor i muslimska länder (liksom 

i buddhistiska länder) varierar beroende på flertalet faktorer som exempelvis sociala och 

kulturella aspekter. Även Härenstam menar i sin avhandling Skolboks-islam att det uppstod en 

viss problematik när läroboksförfattare allt för enkelt kopplar samman förhållanden i 

muslimska länder direkt med islam.144  Detta kan få följden att det skapas en underliggande bild 

av att buddhismen i jämförelse med islam är mer kompatibel med ett modernt samhälle där det 
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råder ett jämlikhetsideal, en aspekt som sannolikt kan påverka elevers inställningar till 

respektive religion. Thurfjell menar att denna inställning gentemot buddhism som mer 

kompatibel med en modern världsbild är vanlig i det svenska samhället.145 Så i den meningen 

reproducerar läroböckerna Religionskunskap 1 och Religion – helt enkelt generellt sett 

inställningar som redan existerar i det svenska samhället. Visserligen är kvinnors ställning är 

underordnad inom patriarkala sammanhang i muslimskaländer, men inte mer än i andra länder 

med andra majoritetsreligioner med motsvarande patriarkala sammanhang.146 Samtidigt menar 

också Thurfjell att buddhismen rimligtvis inte kan ses som mer jämställt eller 

människorättsorienterat än andra stora religioner.147 Det är alltså en idealiserande bild av 

buddhism som skapas. Ur ett perspektiv skulle Muhammed kunna ses som gestalt som tidigt 

arbetade för att bryta med patriarkala förhållanden i islams tidigaste skede. Genom att han 

öppnade upp för kvinnor i det sociala och politiska livet.148 Ur detta perspektiv skulle 

kvinnoförtryckande element i islam primärt ha andra motiv än religiösa, då patriarkala synsätt 

arbetat för att tränga undan islam jämställdhetsideal, vilket även medfört att västvärlden ur ett 

orientalistiskt perspektiv bortsett från islams jämställdhetspotential för att istället betrakta islam 

som en motpol mot västvärlden.149 

Generellt behandlas inte sexualitet i stor utsträckning av läroböckerna, med undantag för En 

människa, tusen världar. HBTQ-personer framhävs i liten utsträckning i både Religionskunskap 

1 och Religion – helt enkelt. Det är i första hand normen kring äktenskapet mellan mannen och 

kvinnan som diskuteras i samtliga läroböcker. En människa, tusen världar har en uttryckt 

infallsvinkel på just sexualitet och lyfter traditionalistiska såväl som modernistiska inställningar 

gentemot homosexualitet inom både islam och buddhism. Anser man att sexualitet är en viktig 

aspekt i framställningen av religioner så indikerar denna undersökning på att man då måste 

vända sig mot läroböcker som har en uttalad inriktning mot sexualitet. 

I media får den västerländska debatten kring islams syn på kvinnor en stor plats. Men det pågår 

också en intern-muslimsk debatt kring jämställdhet.150 Denna intern-muslimska debatt 

behandlas i relativt stor utsträckning av framför allt av läroboken En människa, tusen världar 

som lyfter traditionella såväl som modernistiska och feministiska perspektiv, även i 
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Religionskunskap 1 lyfter i stor utsträckning feministisk teologi, vilket rimligtvis skulle kunna 

fungera som en kompletterande bild till medias skildringar. I läroboken Religion - helt enkelt 

så råder det en avsaknad av feministiska perspektiv och generellt är det traditionalistiska 

perspektivet som får störst plats i beskrivningen av islam och könsroller, vilket kan bli 

problematiskt då det skapas en ensidig bild om inte fler perspektiv framhävs. Även islamkapitlet 

i Religionskunskap 1 framhäver till största del endast ett perspektiv, det feministiskt perspektiv, 

vilket även det riskerar skapa en onyanserad bild av olika gruppers syn på könsroller. Just att 

framhäva islams pluralistiska verklighet är något som böckerna i varierande grad lyckas med. I 

En människa, tusen världar betonas det att ”Återigen måste vi alltså betona att det finns en 

väldig mångfald inom islam, så pass stor att man kanske borde tala om islam i plural”.151 Det 

råder idag en stor mångfald inom islam, och liksom många inte ser alla kristna över hela världen 

som en enhetlig grupp så bör man inte heller göra det med muslimer. Därför är viktigt att belysa 

att Koranen tolkas olika av olika grupper och individer. Exempelvis så finns det forskning visar 

på att det går att urskilja stora skillnader kring tolkningen av islam bland muslimer, och 

tolkningen av islams urkunder är varierande beroende på hur grupper förhåller sig till 

idéströmningar och lokala såväl som internationella förhållanden.152  

En aspekt som för  mig var aningen förvånande är att samtliga läroböckerna i undersökning 

resonerar kring islam och polygami. Samtidigt som läroböcker har valt att inkludera ett 

resonemang kring polygami så betonar författarna generellt att det sker mycket sällan. Det är 

inte ovanligt att islam kritiseras just på grund av polygami, men i självaverket så har polygami 

historiskt sett, i den mån det skett, främst varit en nödlösning då exempelvis många män stupat 

i krig.153 När en lärobok ska skrivas måste författaren konstant föra ett resonemang kring vad 

som är centralt nog för att komma med i det begränsade utrymmet som en lärobok utgör. Frågan 

är ju då om polygami är något som bör anses vara grundläggande information om islam, 

speciellt med tanke på att det ofta betonas i läroböckerna att det är ett sällsynt fenomen. 

Det är viktigt att poängtera att samtidigt som jag presenterar denna undersökning så ska man 

också minnas att läroböcker på grund av sitt korta format alltid i viss utsträckning måste bli en 

kompromissad produkt. Samtidigt kommer läroböcker även alltid vara ett uttryck för ”någons 

kunskap”, men denna uppsats har inte för avsikt att försöka argumentera för något slags 

läroboksideal. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att skapa perfekta läroböcker som 
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inte är problematiska på något sätt för någon. Däremot är det både möjligt och nödvändigt att 

lärare som i sin undervisning använder läroböcker besitter en viss didaktisk textkompetens. 

Didaktisk textkompetens innebär förmågan att värdera, tolka och hantera läroböcker på ett 

konstruktivt sätt.154 I denna undersökning identifieras vissa aspekter som kan uppfattas som 

problematiska, detta medför att lärare som hanterar lärobokstexter behöver ha förmågan att 

lyfta, diskutera och problematisera texter tillsammans med eleverna. Att kontinuerligt ignorerar 

det som är problematiskt riskerar att motverka snarare än främja elevernas egen förmåga att 

hantera problematiska texter. Detta kräver satsningar på lärarprogrammen men likväl även 

satsningar ute i skolverksamheten i form av kontinuerlig kompetensutveckling, inte minst 

eftersom lärare arbetar med en stormängd elever, var och en med olika behov. Med didaktisk 

textkompetens kan läraren skräddarsy arbetet med lärobokstexter efter elevernas behov, som 

exempelvis nivå av motivation, mognad och förkunskaper och på så vis undvika ett 

slentrianmässigt användande av texter. Detta är speciellt viktigt då min undersökning visar på 

att det fortfarande finns problematik i läroböckernas framställning, även om de generellt har 

blivit bättre på att explicit uttrycka sig positivt om såväl islam som buddhism så finns det 

fortfarande tematiseringar som skapar ett latent innehåll som kan upprätthålla och kanske till 

och med skapa fördomar, som exempelvis det stora utrymmet konflikter får i läroböckernas 

beskrivningar av islam. 
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3. Slutsatser 
 

Jag har i denna uppsats undersökt tre läroböcker som är skrivna efter 2011 års läroplan. Jag har 

efter upprepad närläsning av läroböckernas kapitel tillägnade buddhismen och islam 

identifierat, presenterat och diskuterat läroböckerna med infallsvinkel på beskrivningar av 

islams och buddhismens förhållande till konflikter, mäns och kvinnors roller och sexualitet. 

Denna uppsats har kretsat kring två övergripande frågeställningar: Hur beskrivs islam och 

buddhism i förhållande till konflikt, könsroller och sexualitet i ett urval av läroböcker för 

Religionskunskap 1? Och vilka skillnader finns det i skildringar av islams och buddhismens 

förhållande till konflikt, könsroller och sexualitet i ett urval av läroböcker för religionskunskap 

1? Efter att ha analyserat undersökningen så har jag kommit till en rad huvudsakliga slutsatser 

som belyser frågeställningarna. 

Första det första så skildras islam förhållandevis frekvent i såväl samtida som historiska 

konflikter i samtliga läroböcker. Framförallt får historiska konflikter inom islam en 

oproportionerligt stor plats i läroböckerna, vilket medför att även om författarna har för 

ambition att skapa en positiv bild av islam så bidrar de många konfliktrelaterade resonemangen 

i islamkapitlen till att skapa en latent bild av islam som är negativ. Detta blir ännu tydligare när 

islamkapitlen jämförs med de kapitel som avser beskriva buddhismen. Buddhismen skildras i 

läroböckerna betydligt mindre frekvent i förhållande till både nutida och historiska konflikter. 

Detta medför att även om läroböckerna inte uttryckligen framhäver att buddhismen är fredligare 

än islam, skapar det faktumet att buddhism skildras betydligt mindre i förhållande till konflikter 

en underliggande bild av buddhismen som fredligare än islam, vilket rimligtvis kan vara en 

påverkande faktor till att mottagaren etablerar en mer positiv inställning till buddhism i 

jämförelse med islam. I analys av undersökningen så har jag även identifierat generella 

skillnader i konflikternas karaktär när islam och buddhism skildras i läroböckerna. Ett tema 

som är genomgående i läroböckerna är att islam och muslimer oftare beskrivs som drivande 

upphovsmän i konflikter jämfört med buddhismen och buddhister. Buddhister beskrivs oftast 

som tvingade in i konflikter av utomstående krafter. 

Gällande mäns och kvinnors roller kan jag konstaterat att samtliga läroböcker behandlar frågor 

som rör respektive religions förhållande till dessa aspekter och majoriteten av läroböckerna 

lyfter ett feministiskt perspektiv på könsroller vilket skapar en mer nyanserad bild än när endast 

det traditionalistisk förhållningsätt presenteras. Däremot så finns det i likhet med konflikter en 

skillnad mellan buddhism och islam när det kommer till hur mycket utrymme som disponeras. 



35 
 

Samtliga läroböcker ger ett större utrymme till att diskutera könsroller inom kapitlen tillägnade 

islam jämfört med buddhismkapitlen. Motivet till hur frekvent islam skildras i förhållande till 

dessa frågor är säkerligen väl menade och syftar till att nyansera bilden av islam, men det 

faktum att buddhism generellt skildras mindre i förhållande till frågor kring könsroller riskerar 

att framkalla en latent bild av att dessa frågor är mindre problematiska inom just buddhism i 

jämförelse med islam. Jag har i analysen även identifierat skillnader kring hur läroböckerna 

generellt väljer att beskriva buddhismens och islams förhållande till könsroller. Inom 

beskrivningar av buddhismen så har majoriteten av läroböckerna en tendens att lyfta olika 

faktorer som vid sidan av religion påverkar mäns och kvinnors roller, som exempelvis sociala 

och kulturella faktorer. Inom islamkapitlen lyfter majoriteten av författarna fram andra 

bidragande faktorer än islam i längre utsträckning, och olika förhållningsätt till könsroller 

motiveras främst genom olika korantolkningar. Detta kan medföra att en bild etableras av 

buddhismen som mer kompatibel med en modern västerländsk världsbild samtidigt som islam 

kan komma att förknippas med kvinnoförtryck. 

Generellt så diskuteras sexualitet utifrån normen av det heterosexuella äktenskapet och HBTQ-

personer har ett mycket begränsat utrymme i majoriteten av läroböckerna. I den mån 

homosexualitet behandlas så görs det främst inom ramen för den lärobok som har en uttalad 

infallsvinkel på sexualitet. Detta indikerar att om man som lärare vill använda en lärobok i 

undervisningen som på ett nyanserat sätt diskuterar sexualitet även utanför den heterosexuella 

normen så bör man vända sig mot läroböcker som har en specifik inriktning på sexualitet eller 

dylikt. 

Slutsatserna i denna undersökning visar på att det fortfarande existerar vissa urvalsmekanismer 

som reproducerar västerländska idéer kring buddhismen och islam. Sett ur ett postkolonialt 

teoretiskt perspektiv så tyder min undersökning på att läroböcker i hög grad reproducerar 

förhållningsätt gentemot islam och buddhism som redan är rådande i det svenska samhället i 

stort, och därav säger denna undersökning således mer om västvärldens egen skugga än om 

islam eller buddhismen i sig. Angående fortsatt forskning kring området så skulle jag vilja 

efterlysa en undersökning kring hur läroboksbeskrivningarna av islam och/eller buddhism i 

äldre läroböcker från 70- 80- och 90-tal förhåller sig till läroböcker skrivna efter 2011. Jag har 

i min undersökning identifierat flertalet aspekter inom skildringar av både islam och buddhism 

som skiljer sig från de läroböcker som Härenstam undersökt och vissa av dem kan exempelvis 

härledas till förändringar inom det politiska klimatet. Men att göra en fullständig jämförelse 
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med äldre läroböcker ryms inte i ramen för denna uppsats och jag har nätt och jämt skrapat på 

ytan. 
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