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Abstrakt 

Uppsatsen stödjer sig på en kvalitativ undersökning som har sin utgångspunkt i två skilda 

läroböcker i religion, avsedda för gymnasieskolan. Uppsatsens syfte är att jämföra hur islam 

och muslimer framställs i läroböckerna, samt om ett maktperspektiv går att urskilja. Som 

metod används diskursanalys där läroböckernas text är utgångspunkt för analysen. Begreppet 

orientalism har för uppsatsen en central betydelse för huruvida bilden av islam och muslimer 

framställs i text. Vidare förs en diskussion runt huruvida Läroplan för de frivilliga 

skolformerna, (Lpf 94) samt gymnasieskolans kursplan i religionskunskap, ligger i linje med 

läroböckernas framställning av islam och muslimer. 
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1. Inledning 

Religiösa, traditionella, kulturella och historiska skeenden står oftast i relation till varandra. I 

så gott som alla frågor finns det olika åsikter, olika synsätt och olika attityder till hur man ska 

förhålla sig, inte minst i frågan runt religion. Människor har skilda traditioner och också olika 

inställning till hur religion ska tolkas och tillämpas. Det är inte heller möjligt att undvika att 

sätta in den i olika sociala, kulturella och politiska situationer. Jan Hjärpe (red.) skriver i 99 

frågor i islam: 

Ingen religion, ideologi eller tankevärld är någonsin ”i sig”. Den finns alltid hos 

människor, i människors hjärnor, kombinerad med olika personers erfarenheter och 

egna kunskaper. Vi är alla, var och en, olika, vi lever alltid, var och en, i de speciella 

villkor som vår miljö, våra personliga förutsättningar och erfarenheter ger och som 

bestäms av i vilken tid vi lever.1 

 

Undervisningen i religionskunskap ska, enligt kursplanen, bland annat sträva efter att skapa 

förståelse för hur och varför levnadsvillkor, traditioner och samhällets struktur samspelar med 

människors religion och livsåskådning.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94) 

förmedlar att en för skolan betydande uppgift är att förmedla och förankra ”de värden som 

vårt samhällsliv vilar på”. Med hänsyn till det svenska samhällets internationalisering, ställs 

allt högre krav på förståelse och bemötande av en kulturell mångfald och dess värde, 

förmedlar läroplanen.3 Inte desto mindre betydelse får då de läromedel som behandlar 

religion, tradition, livsåskådningar och etiska/moraliska angelägenheter. Denna undersökning 

har sin utgångspunkt i två läroböcker i religion, vilka båda används i gymnasieskolan idag.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att utforska på vilket sätt två olika läroböcker i religionskunskap 

för gymnasieskolan, framställer muslimer och islam. Är framställningssättet likvärdigt eller 

skiljer det sig åt mellan de två läromedlen? Finns något maktperspektiv i läromedlen? Vidare 

förs ett resonemang runt är huruvida läroböckernas sätt att förmedla sitt stoff, ligger i linje 

med Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94) samt gymnasieskolans kursplan i 

religionskunskap. Diskussionen kommer att ha in utgångspunkt i undersökningens 

underrubriker 3.1 till och med 3.8. 

                                                
1 Jan Hjärpe (red.), 99 frågor om islam (Stockholm 2004) s. 13. 
2 Gymnasieskolans kursplan för religionskunskap, s.1. 
3 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), s. 3. 
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1.2 Diskursanalys – som metod och teori  

Metoden för undersökningen har sin utgångspunkt i modellen för diskursanalys och utgår från 

läroböckernas textmaterial, med tonvikt på islam. Textanalysen är syftesrelaterad, vilket 

innebär att ord, begrepp eller satser, som har en nyckelroll för syftet, bildar signifikanter som 

plockas ut och analyseras. De två läromedelstexterna kommer att utgöra den arena som ska 

undersökas och syftesrelaterade ord och satser i texten kommer således att ligga till grund för 

analysen.  

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver i Diskursanalys som teori och 

metod diskursanalys som en paketlösning. Författarna menar att diskursanalysen omfattar, 

förutom språkanalytiska tekniker, även filosofiska föresatser angående språkets funktion som 

social konstruktion av världen. Vidare innehåller paketet teoretiska och metodologiska 

riktlinjer för hur ett forskningsområde kan angripas. Sålunda är alltså både metod och teori 

sammanlänkade i diskursanalysen, menar författarna.4 Den som på allvar presenterade 

diskursanalysen var Michel Foucault, dels genom att utveckla teori och begrepp och dels 

genom empiriska undersökningar. Metoden har sina rötter i Foucaults tänkande och hans syfte 

är att belysa, å ena sidan vad som är möjligt att uttalas samt vad som är otänkbart att säga. Å 

andra sidan är Foucaults syfte även att utröna regler om vad som kan betraktas som sanning 

eller osanning.5  

 

En ingång till diskursanalys är att studera ”gränsdragningar och berättelser bortom frågan om 

vad som är sant och riktigt”, menar Mats Börjesson och Eva Palmblad (red.), i Diskursanalys 

i praktiken. Diskursanalys är ett sätt för forskare att utmejsla identiteter och ta fram 

kännetecken hos personer som på ett eller annat sätt skiljer sig från oss andra. I samhället 

finns en outtalad normalidentitet, vilken i sin tur förutsätter en kontrastering. Författarna 

framhåller att våra världsbilder och identiteter i själva verket kunde ha sett annorlunda ut 

såvida andra gränsdragningar, normer eller karakteristikor hade gjort sig gällande. Vidare 

påtalar Börjesson och Palmblad att det inom diskursanalysen handlar […] ”om att det vi kallar 

egenskaper, tillhörigheter och så vidare, är diskursivt formerade, språkligt burna och satta 

genom handling.”6  

                                                
4 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 10. 
5 Winther Jørgensen & Phillips, s. 19 
6 Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken. (Malmö 2007) s. 8. 
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Kenneth Hyltenstam, använder begreppen majoritetsperspektiv och minoritetsperspektiv, i sin 

bok Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik. Hyltenstam menar att alla 

”[…] aktörer i en språkkontaktsituation rör sig i fältet mellan majoritetsperspektiv och 

minoritetsperspektiv.” 7 I Hyltenstams bok handlar det om språklig hegemoni gällande 

engelskan i Sverige. Begreppen är, enligt min mening, även relevanta att använda i denna 

undersökning därför att ord och begrepp ofta anger en värdeladdning. Språk kan av den 

anledningen inta ett maktförhållande. Med majoritetsperspektiv menas att man via språket 

antar ett överordnat perspektiv. Genom språket kan attityder skönjas vad gäller vem eller 

vilka som intar ett perspektiv åt ena eller andra hållet. 

 

En text gör olika intryck på olika personer. Lars Melin och Sven Lange menar i Att analysera 

text, att det inte alltid är vad-som-sägsdimensionen som får läsaren att reagera. Textens hur-

det-sägsdimension kan istället vara det som ger upphov till att läsarens intryck av texten 

påverkas.8 Det är denna sistnämnda dimension som kommer att användas som analysverktyg i 

undersökningen. Ord har inte sällan, förutom dess faktiska betydelse, en värdeladdning som 

beroende på vem som tolkar, kan uppfattas på skilda sätt. Melin och Lange håller isär tre 

grupper av värdeladdningar. För det första är det rena värdeord såsom bra, dåligt eller ful och 

fin. För det andra är det sådana ord som har neutrala synonymer och en vedertagen 

värdeladdning som exempelvis lagvrängare för jurist och doft för lukt. För det tredje kan ord 

som ger positiva alternativt negativa associationer, exempelvis surströmming eller 

solsemester - avhängigt på personliga referenser och tycke och smak - också ange en 

värdeladdning. Det problematiska med den tredje gruppen är, enligt Melin och Lange, att alla 

språkbrukare inte alltid tycker likadant. Däremot finns en hel del ord som ”det är politiskt 

korrekt att (o)gilla” exempelvis demokrati, förtryck, jämställdhet och frihet.
9
 

 

1.3 Material 

Undersökningen har sin utgångspunkt i två läroböcker varav den ena är Religionskunskap 

(1998) av Sten Rodhe och Bo Nylund. I undersökningen kommer denna lärobok att benämnas 

som den äldre boken. Den andra boken som undersökningen baseras på är Religion och 

                                                
7 Kenneth Hyltestam, Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik (Stockholm 2004) s. 46. 
8 Lars Melin och Sven Lange, Att analysera text (Lund 2000) s. 7. 
9 Melin och Lange, s.66 
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sammanhang (2006) av Börge Ring som kommer att benämnas som den nyare boken. Nedan 

presenteras den äldre läroboken från 1998 först, och därefter den nyare boken från 2006. 

1.3.1 Den äldre boken 

Boken Religionskunskap (1998) av författarna Sten Rodhe (1915-) och Bo Nylund (1932-), är 

tilltänkt för gymnasieskolan. Läroboken har som syfte att presentera och förklara de mest 

framträdande världsreligionerna, olika livsåskådningar och grundläggande etiska 

frågeställningar. Boken är avsedd att fungera som utgångspunkt för diskussioner och 

ställningstagande i frågor som rör livsåskådning, religion samt etik.10 Religionskunskap är en 

reviderad version av fjärde upplagan Religionskunskap med etik och livsfrågor av samma 

författare, vilken publicerades 1991.11  Författarna hör båda hemma i en kristen tradition, men 

har sina egna intresseområden. Rodhe har skrivit kapitlen om världsreligionerna och Nylund 

har framställt det övriga innehållet i boken. Kapitlen om etik och new age är nytillkomna i 

den reviderade upplagan från 1998, och där har också ett begränsat texturval tillkommit i 

världsreligionerna. Boken innehåller 280 sidor, varav 22 sidor omfattar kapitlet om islam.12  

Den äldre bokens disposition och innehåll framgår i bilaga 1. 

1.3.2 Den nyare boken 

Förutom läromedelsförfattare har Börge Ring (1946-) varit verksam som präst, men arbetar 

numera som lärare i religionskunskap på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Som förlaga 

till första utgåvan Religion och sammanhang, kurs A och B (2001) ligger Religion och sånt, 

kurs A, varav den förstnämnda till största del är nyskriven. I den andra upplagan av Religion 

och sammanhang (2006) har kapitlet om New Age omdisponerats och kapitlet om 

naturreligioner är omskrivet. Den senare upplagan har därutöver fått ett betydligt djupare 

innehåll. I temadelen benämnd som Kvinnan i religionen har författaren även lagt till ett 

avsnitt om buddhismen. Presentationen av världsreligionerna utgår från ett specifikt mönster: 

grundtankar - ursprung, vardag och högtid, riktningar och sist uppgifter. Varje avsnitt börjar 

med en förklaring av världsreligionens kärna, exempelvis den grundläggande tanken i islam 

om en enda existerande Gud. Som komplement till detta läromedel finns Religion och 

sammanhang-antologin, vilken författaren ger hänvisningar till. Boken innehåller 316 sidor 

                                                
10 Sten Rodhe och Bo Nylund, Religionskunskap (Stockholm 1998) s. 7. 
11 http://libris.kb.se/2007-11-26 
12 Rodhe/Nylund, s. 7 
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varav 41 sidor omfattar kapitlet om islam.13 Den nyare bokens disposition och innehåll 

framgår i bilaga 2. 

 

2. Utgångspunkter för undersökningen  

2.1 Litteratur och forskning 

Den forskning som för undersökningen är relevant, behandlar dels religion, företrädelsevis 

islam, dels läromedelsforskning. Jan Hjärpe, som är professor i islamologi vid Lunds 

universitet, beskriver i Islam, Lära och livsmönster islam, dess tankar och beteenden, och 

också hur islam kan fungera som ideologi. I 99 frågor om islam redogör Jan Hjärpe (red.) för 

de vanligaste frågorna som uppkommer om islam. Redaktionen består av lärare och forskare 

vid religionshistoriska avdelningen vid Lunds universitet. En av dessa forskare är Jonas 

Svensson som är fil kand och teologie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning. 

Svensson är för övrigt medansvarig för Religionslexikonet, där han tillsammans med docent 

Per Beskow har bearbetat och utökat den senaste upplagan.  

 

Denna undersökning tar även stöd i Kjell Härenstams En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, som är en underlagsrapport till 

Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?”. Härenstam är professor i 

religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik. I Härenstams intresse ligger att 

skapa förståelse för icke-kristna världsåskådningar, framför allt islam och buddismen. I Kan 

du höra vindhästen diskuterar Härenstam hur olika religioner framställs i läroböcker. Vidare 

lutar sig undersökningen på boken Islam, muslimer och den svenska skolan, av Jonas 

Otterbeck, där författaren bland annat behandlar religion och kultur, islamiska normer och 

socialisation. Otterbeck är forskare i islamologi inom studiefältet ”islam i Sverige”. Målet 

med boken är att utifrån ett realistiskt perspektiv skildra islam i en kontext som är omgärdad 

av fördomar och okunskap. I artikeln Stereotyper styr vår syn på islam, menar Otterbeck att 

skolböcker och nyhetsmedia ofta upprätthåller en stereotyp föreställning om islam, men säger 

också att det finns en motbild.  Ingvild Saelid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson tillhör de 

främsta forskarna inom religionshistoria vid universitetet i Bergen i Norge. I Nya perspektiv 

                                                
13 Börge Ring, Religion och sammanhang (Stockholm 2006) s. 5. 
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på religion, är målsättningen att problematisera religionen utifrån en kulturell kontext. 

Författarna menar att religiösa processer alltid interagerar med andra sociokulturella förlopp. 

Därutöver har Richard Bergström c-uppsats Islamofobiska tendenser i läroböcker, varit av 

betydelse för undersökningen. 

 

2.2 Läroplan och kursplan 

Analysen baseras på Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94) och på 

gymnasieskolans kursplan för religionskunskap. De centrala värderingar som är väsentliga för 

undersökningen är främst de delar av läroplanstexten som berör värdegrunden, vilket inte 

utesluter övrig värderingstext. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

[…] Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

[…] Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, […] Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. […] 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. […] Undervisningen skall vara saklig och 

allsidig.14 

 

Kjell Härenstam belyser, i Skolverkets rapport, den problematik som kan uppstå med den 

typen av texter som läroplaner och kursplaner representerar. Texterna ska kunna accepteras av 

skilda religiösa och politiska grupper i samhället och måste därför ha en ”viss elasticitet”, och 

författaren betecknar dem därför som ”kompromisstexter”. Spännvidden för tolkning ökar vid 

begrepp såsom ”jämställdhet mellan kvinnor och män”, vilket kan göra det problematiskt att 

använda dem som kriterier. Emellertid påpekar Härenstam att om man skulle vända på 

definitionsproblematiken skulle begreppen otvetydigt komma i konflikt med grundläggande 

värderingar i läroplanen, och anses därför rimliga att använda vid analys.15 Läroplanen tar 

hänsyn till samhällets internationalisering och ställer ”[…] krav på människors förmåga att 

leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”. Kjell Härenstam menar i, 

                                                
14 Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94), s.3 f. 
15 Kjell Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, 
(Stockholm 2006) s.4. 
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Kan du höra vindhästen, att den bild vi har med oss av vårt kulturarv, är så starkt förankrad 

och det egna kulturella arvet har dessutom format oss så extremt, att det kommit att hamna i 

läroplanen (Lpf 94).16 Under rubriken Grundläggande värden i läroplanen står: ”I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism […].”17  

 

Gymnasieskolans kursplan i religionskunskap beskriver att ämnet samspelar mellan 

kunskapsperspektivet och de existentiella frågorna. Innehållet pendlar mellan olika 

dimensioner, såsom en historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension om tro, en etik- 

och en genusdimension. Den etiska dimensionen är särskilt betonad i kursplanen, och en för 

undersökningen relevant markering är: 

I Sverige har länge den tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer mångkulturellt samhälle 

kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund också skapas 

utifrån andra religioner och livsåskådningar.18 

 

Frågan om den gemensamma värdegrunden som kursplanen behandlar kommer att avhandlas 

under punkt 5. Sammanfattning. 

 

2.3 Lärobokens roll  

´Lärobok´ är per definition en undergrupp till ´läromedel´, vilket avser all slags pedagogiska 

hjälpmedel inom undervisning.19 Läroboken har en väsentlig betydelse som 

kunskapsförmedlare och är i många fall kärnan i undervisningen i den svenska skolan. 

Samhällets och skolans roll som social och kulturell arena, ställer allt högre krav på såväl 

innehållet i läroboken, som presentationen av det. Skolverkets rapport Läromedlens roll i 

undervisningen visar på att läroboken även har en legitimerande funktion i det avseendet att 

lärare menar att om läroboken följs, följer man även läroplanen. Läroboken har haft, och har 

fortfarande, en stark ställning i den svenska skolan. Läroböcker, och i synnerhet 

                                                
16 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen, (Lund 2000) s.128 f. 
17 Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94), s.3.  
18 Gymnasieskolans kursplan religionskunskap.  
19 Norstedts svenska ordbok (Göteborg 2004) s.670. 



11 

uppslagsböcker, kan tillföras till särskilt auktoritativa texttyper. Vidare hänvisar rapporten till 

Boel Englunds studier som påvisat att läroboken har en inverkan på människor utifrån deras 

föreställningar om vad den står för. Englund menar att såväl lärare, skolledning, elever som 

föräldrar påverkas av läroboken för att de ”ser den som något”.20  

 

Monica Reichenberg skriver i Röst och kausalitet i lärobokstexter, att läroboken har en 

dominerande roll i den svenska skolan och att den har en avgörande betydelse för skolelevers 

vardag. Författaren stöder sig på ett flertal undersökningar, av bland andra Svingby, Lendahls 

& Ekbom, 1990, Bøe, 1995 och Långström 1997. Reichenberg anmärker på att det i Sverige 

idag inte finns någon central granskning av läromedel. Läromedel och dess författare ägnas så 

gott som ingen uppmärksamhet utanför fackkretsarna, eftersom det i Sverige inte längre finns 

någon statlig granskning av läromedel, menar författaren.21   

 

2.4 Religion – ett västerländskt begrepp 

Är det möjligt att skildra religioner eller trosuppfattningar och dess anhängare, utan att bli 

kategorisk och generaliserande? Saelid Gilhus och Mikaelsson menar i Nya perspektiv på 

religion att det är en omöjlighet att studera religion utan hänsyn till den sociokulturella 

kontexten.22 Jonas Otterbeck uttrycker i Islam, muslimer och den svenska skolan, att ”[…] 

religion är en typ av socialt konstruerad kunskap och som sådan är den bunden i en kulturell 

kontext”23 Själva begreppet religion inbegriper delvis andra företeelser än det västerlänningar 

tolkar in i begreppet, framhåller Jan Hjärpe i Islam, Lära och livsmönster. Religionsbegreppet 

har formulerats med utgångspunkt i kristendomen och i en västerländsk religiös miljö. 

Exempelvis är religionslagstiftningen i Sverige anpassad efter ett västerländskt 

religionsbegrepp, vilket kan medföra problem för muslimska invandrare. Hjärpe förklarar att 

´religion´ i islam innefattar tre aspekter. Det ena är tron, det vill säga läran, det andra är de 

religiösa plikterna och det tredje är ”transaktionerna”. Den tredje aspekten är en generell 

beteckning på det i livet som rör det ekonomiska, sociala och också den politiska tillvaron, allt 

                                                
20 Läromedlens roll i undervisningen. Skolverkets rapport 284. (Stockholm 2006). s. 25 f. 
21 Monica Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter, (Göteborg 2000) s. 27-31. 
22 Ingvild Saelid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, (Stockholm 2001) s. 275. 
23 Jonas Otterbeck, Islam, muslimer och den svenska skolan (Lund 2000) s. 32. 
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i enlighet med Muhammeds sed. Islams syfte är att vara vägledande och representerar ett 

fullvärdigt livsmönster.24 

 

I den västerländska kulturen håller man däremot isär religion och övrigt samhällsliv. I det 

västerländska samhället, inte minst Sverige, är den enskildes övertygelse och förhållningssätt 

till religion en privat angelägenhet, förklarar Religionslexikonet. I andra kulturer ser detta 

förhållningssätt helt annorlunda ut. Vardagslivet i många skriftlösa kulturer är förenat med 

religionen. Ortodox judendom, traditionell hinduism och traditionell islamisk teologi 

särskiljer inte heller på religion och samhällsliv. Västerländska föreställningar om religion 

skiljer sig däremot markant från såväl de kinesiska religionerna, konfucianism och daoism, 

som buddhismen. I den västerländska religionen har människor ett förhållningssätt till det som 

ligger bortom den påtagliga sinnevärlden och en transcendent, eller utomvärldslig, gud. 

Människorna ser skapelsen men inte skaparen. Dessvärre har kristendomens 

exklusivitetsanspråk skapat ett sätt att tala om religion i pluralis, vilket medför att ´religioner´ 

ställs mot varandra och jämförs, som om de skulle utgöras av slutna system. Religion behöver 

nödvändigtvis inte, för att kategoriseras som en religion, riktas mot en högsta gud och i 

exempelvis konfucianismen har bland annat sociala relationer ett högsta värde. 

Religionslexikonet förmedlar vidare att människor i Kina och Japan kan, utan att betraktas 

som inkonsekventa, vara anslutna till såväl buddhismen, daoismen och konfucianismen, på en 

och samma gång. En exakt definition av begreppet religion, som skulle kunna stämma in på 

alla världens kulturer och religionsformer, är därför omöjlig att formulera.25  

 

För att lättare få grepp om hur man kan tänka gällande definition av religion kan man med 

fördel använda sig av ett filosofiskt begrepp om ‘familjelikheter’. Den österrikiske filosofen 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) beskriver i sin teori om ´familjelikheter´ hur exempelvis 

ordet ´spel´ kan innebära helt skilda betydelser, beroende på om man menar brädspel, kortspel 

eller bollspel. Wittgenstein menar att det i ordet ´spel´ inte nödvändigtvis måste finnas en 

gemensam nämnare. Filosofen menar att man det finns beröringspunkter som kan 

sammanlänka brädspelen med kortspelen - eller skilja dem åt, men att man inte kommer att 

finna något som är gemensamt för samtliga spel.  Detta komplicerade nät av likheter, som 

                                                
24 Jan Hjärpe, Islam, Lära och livsmönster, (Stockholm 2006) s. 8f. 
25 Religionslexikonet, s. 422. 
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överlappar och går in i varandra, överensstämmer med likheten mellan familjemedlemmar.26 

Så som Wittgenstein karakteriserar dessa ´familjelikheter´ inom, begreppet ´spel´, kan 

begreppet religion också beskrivas. Den ena trosuppfattningen har beröringspunkter med den 

andra, medan den skiljer sig på andra punkter - där den däremot kan likna en tredje religiös 

trosuppfattning. Ordet religion kommer från latinets relegio, och kan etymologiskt härledas 

från såväl re-legiere ´återsamla´ som re-ligare ´återbinda´. Ordet är alltså att betrakta som en 

aktiv och repetitiv bindning till en högre makt.27 Religionsforskare Ingvild Saelid Gilhus och 

Lisbeth Mikaelsson, menar ”[…] att religion är ett västerländsk och eurocentriskt begrepp 

som i synnerhet använts för att beskriva och förstå kristendomen.”28 

 

2.5 Kvinnan i religionen 

Jan Hjärpe förklarar i 99 frågor om islam, att reglering av sexualiteten religionshistoriskt sett, 

har en grundläggande funktion - inom alla trosinriktningar. Sexualiteten är inte bara 

förbunden med fortplantning, utan är också förbunden med det materiella och kulturella arvet, 

vilket förutsätter släktens överlevnad och sociala anseende. Regler som skapas runt 

sexualiteten blir i sin tur moralregler, vilka inte sällan legitimeras av religiöst lärda. Detta sker 

även inom islam, menar Hjärpe.29 Författaren betonar att det råder stora skillnader inom den 

muslimska världen vad gäller kvinnans position i samhället. Förhållandena kan exempelvis se 

likvärdiga ut för en hinduisk, kristen eller en muslims kvinna, på den indiska landsbygden. 

Oftast fungerar religiösa föreställningar om mäns och kvinnors värde och funktion som 

legitimitet för att upprätthålla traditionella könsroller.30 Det finns inga enkla och entydiga svar 

på hur utbrett kvinnoförtryck inom islam är, menar Hjärpe. Man kan ändå notera att det inom 

den traditionella religiösa rätten finns ett tydligt drag av patriarkalt tänkande, som särskiljer 

könen, och som kan betraktas diskriminerande mot kvinnor. Hjärpe framhåller att det 

sedan1800-talet har, i takt med samhällets förändringar, pågått en jämlikhetsdebatt, vilken är 

ganska framträdande exempelvis inom feministteologiska kretsar.31  

                                                
26 Konrad Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna 1900-talet, (Stockholm 1964) s. 201f. 
27 Religionslexikonet, s. 422. 
28 Saelid Gilhus och Mikaelsson, s. 28. 
29 Hjärpe 2004, s. 61. 
30 Hjärpe 2004, s. 64. 
31 Hjärpe 2004, s. 68. 
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Såväl i massmedia som i läroböcker beskrivs inte sällan islam som en kvinnofientlig religion, 

hävdar Jonas Otterbeck.32 Bilden av islam framställs som om kvinnomisshandel är tillåtet, att 

kvinnan är inspärrad i hemmet och att mannen är överordnad kvinnan. Otterbeck påtalar att 

muslimer är medvetna om den bild som presenteras och frågan är oerhört känslig att 

diskutera. Många muslimer känner sig kränkta och känner heller inte igen bilden av sin 

religion. Hur det är med kvinnosynen inom islam förklarar Otterbeck genom att inleda med att 

det inte ser likadant ut världen över. Såväl lokala traditioner, inflytande av populärkultur, som 

påverkan av hur samhället förändras över tid är faktorer som spelar in på hur utövandet av 

islam ter sig. Förändringar sker ständigt, både vad gäller centrala värderingar och tolkningar. 

Förändringarna är en motreaktion på det som händer både inom det egna samhället och 

utanför, i den övriga världen. Generellt sett har kvinnor en socialt lägre status än män i många 

muslimska länder, vilket kan vara understött av såväl lagstiftning som religiös tradition, 

menar Otterbeck. I likhet med vad Hjärpe påtalar, säger även Otterbeck att de senaste 

decennierna har kvinnor inom islam börjat organisera sig i både islamiska och i sekulariserade 

feministrörelser. Utifrån Koranen och haditherna argumenterar de islamiska kvinnorna för 

jämställdhet mellan man och kvinna. På det sättet har kvinnorna samma utgångspunkter i 

debatten som de som argumenterar för att bibehålla en patriarkalisk samhällsstruktur. 

Otterbeck betonar att det fortlöpande sker förändringar inom islam. Vidare påpekar författaren 

att det inte går att säga, till exempel, att män har företräde framför kvinnor inom islam, och 

inte heller att de är jämställda - utan att lägga till en ytterligare förklaring.33 

 

2.6 Historien bakom ”de Andra” 

Jonas Otterbeck relaterar till artikeln, Stereotyper styr vår syn på islam, av 

religionshistorikern Christer Hedin, och på en undersökning om ärkebiskop Nathan 

Söderbloms (1866-1931), böcker om islam. Söderblom, som på sin tid var en ansedd forskare, 

framställde exempelvis profeten Muhammed som en andra klassens profet, som inte var god 

nog för sitt uppdrag. I sina böcker framställde Söderblom en bild av islam som en stagnerad 

religion med påtagliga oklarheter i teologin. Emellertid var inte Söderblom ensam om denna 

negativa syn på islam, utan den delades med sin samtids religionsvetare.34 När 

litteraturvetaren Edward Said publicerade sin banbrytande bok Orientalism, 1978, förorsakade 

                                                
32 Otterbeck 2000, s. 68. 
33 Otterbeck 2000, s. 68. 
34 Jonas Otterbeck, artikel: Stereotyper styr vår syn på islam, (Stockholm 2001) s.3. 
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den en erforderlig revision och genomgång av, bland annat, läromedel och forskning. Otaliga 

äro de skribenter som reflekterat över hur de själva framställt muslimer i sina utgåvor. Saids 

postkoloniala studier karakteriseras av att man utgår från det som inom en kultur eller ett land 

anses som det normala. De som inte följer normen anses som avvikande. De blir ”de 

Andra”.35 Inom den postkoloniala kritiken ses den vita medelklass- eller överklassmannen 

som norm. Said skriver: 

Man föreställer sig till exempel araber som kamelridande, terroristiska, örnnästa, 

korrumperade horbockar vilkas oförtjänta rikedom är en skymf mot den verkliga 

civilisationen. […] En vit västerlänning ur medelklassen tror att det är hans 

mänskliga rättighet att inte bara styra den icke-vita världen utan att till och med äga 

den, just på grund av att ”den” definitionsmässigt inte är fullt så mänsklig som ”vi” 

är. Det finns inget klarare exempel på ett avhumaniserat tänkande än detta.36 

 

Said klargör att bilden av en ”arab” anpassas på ett smidigt sätt efter samtidens ”behov”. 

Vidare hävdar Said att såväl araber som judar är ”orientaliska semiter”. Från det förnazistiska 

Europa kom juden sedermera att bli klonad. Araben blev skuggan som jagar juden, och den 

judiska hjälten konstruerades om till en ”smygande, mystiskt förfärande skugga, den arabiske 

orientalen”. Efter kriget 1973 kom araben att framställas som alltmer hotfull. Krokig näsa, 

kraftig mustasch i ett ondskefullt ansikte var symbolik för våra bekymmer i väst.37 Vidare 

menar Said att en del av de grundläggande orientalistiska dogmerna fortsätter att florera via 

studiet av araber och islam. Västerlandet beskrivs som ”rationellt, utvecklat, humant och 

överlägset”, till skillnad från Orienten som betraktas som ”avvikande, outvecklad och 

underlägsen.”38  

 

Den brittiske sociologen Gerard Delanty, som också inspirerats av Saids teori om orientalism, 

hävdar att föreställningen om det enade Europa måste ha sin utgångspunkt i hur minoriteter 

behandlas. I Europa - idé, identitet, verklighet analyserar Delanty de krafter och 

världsåskådningar som varit, och fortfarande är, förhärskande i Europa. Författaren menar att 

idén om Europa har sitt ursprung i två skilda identiteter.  Den första blev till som en följd av 

motsättningarna mellan kristna och muslimer under korstågen, samt efter Konstantinopels 

                                                
35 Otterbeck 2001, s.1. 
36 Edward W. Said Orientalism, (Stockholm 1993) s. 109. 
37 Said, s.285 
38 Said, s. 300 
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fall1453. Den andra tog form när sjömakterna bredde ut sig västerut efter 1492 och det 

europeiska världssystemet befästes. Delanty åsyftar att Europas identitet, från och med 1500-

talet, kom att grundas på Europa och inte på kristenheten. Dock formades vid samma tidpunkt 

en annan föreställning, som blev alltmer framträdande – nämligen idén om Västerlandet. 

Muslimerna tvingades att anta den kristna läran och judarna utvisades ur Spanien. I början av 

1600-talet, utvisades även de omvända muslimerna, Moriskerna, ur Spanien. Denna historiska 

händelse blev upprinnelsen till ”doktrinen om blodets renhet”, en tanke som några hundra år 

senare skulle utgöra underlag för den europeiska rasismen och fungera som legitimitetsgrund 

för det som längre fram kom att kallas ”etnisk rensning”.39  

 

Gamla motsättningar mellan Europa och Österlandet, tog ny vändning när turkarna förlorat 

sin maktposition 1571 och i stort sett hela Europa var kristnat. Det tidigmoderna Europa 

vände nu sitt intresse till Amerika istället för mot islam. De muslimska ”otrogna” ersattes 

under upptäckternas tid av ”barbarer”, och den nyskapade ”vilden”, passade in i 

föreställningen om ett civiliserat Väst. Moderna navigationsinstrument gjorde européerna till 

herrar över Atlanten, och nya handelsrutter ledde till att såväl Amerika som Fjärran Östern 

kunde erövras. Kampen om herraväldet över havet fortsatte och flertalet handelsimperium 

byggdes upp. Klyftan ökade mellan det Europa som representerades av de koloniala 

imperierna och det som förespråkades av de centraleuropeiska kejsardömena.40 Definitionen 

av Europa har i alla tider varit politik, vilken Delanty menar egentligen handlat om förklädd 

geografi.41 Balkanstaterna utgör ett tydligt exempel på detta fenomen. De ligger inom 

gränserna för Europa, men ligger närmare Mindre Asien, politiskt sett. På Balkan, i 

gränslinjen mellan Asien och Europa, möttes sunnimuslimer, ortodoxa och katoliker. Här 

konfronterades det muslimska Österlandet med det romersk-katolska Västerlandet. Den 

konflikt som råder än idag på Balkan, har sitt ursprung i den kamp som utkämpades om 

Europa.42  

 

Reformationen tillsammans med 1600-talets krig, splittrade kristenheten, och renässansen och 

upplysningens tidevarv beredde väg för ett sekulariserat Europa. Dock höll man kvar 

föreställningen om den kristna världsbilden. Europa och civilisationen blev motsättning till 
                                                
39 Gerard Delanty, Europa - idé, identitet, verklighet, (Göteborg 2003) s. 66. 
40 Delanty, s. 69 f. 
41 Delanty, s. 74 
42 Delanty, s. 76 
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den ”barbariska och ociviliserade” delen av världen.43 För att kunna definiera sin egen 

identitet behövde Europa ”en Andre” som motbild för att utveckla sin egen självbild. Den 

andre fanns inte utan behövde uppfinnas, menar Delanty. Västerlandet traktade efter såväl 

intellektuellt övertag som ekonomisk kontroll över Österlandet. Kolonialmakterna påtvingade 

Österlandet en ”orientalisk identitet”, vilket skapade gynnsammare förutsättningar för 

erövring och exploatering. En överordnad identitet förutsätter en underordnad motpol, i detta 

fall ”den Andre”.  

Motsättningen mellan den österländska slavinnan och den manlige västerländske 

resenären var den perfekta utgångspunkten för uppfinnandet av en specifik 

västerländsk identitet, byggd på patriarkaliska föreställningar om herravälde och 

intellektuell överlägsenhet.44  

 

Den ”evige Andre”, måste till varje pris hållas vid liv för att man ska kunna ta avstånd från 

honom, menar Delanty. Europa stod för ”friheten, framsteget, civilisationen och den kristna 

humanismen”. Motsatt förhållande, vilket är förutsättningen för att förhållandet ska kunna 

existera, ”var föreställningen om den primitiva människan, det despotiska och mystiska 

Österlandet, efterblivna och degenererade kulturer, den ädle vilden”.45 

 

I och med upplysningen blev tidsandan förvärldsligad och rörlig, och kyrkan och staten 

skildes åt. Emellertid ökade kyrkan, under 1800-talet, sin position inom skolan och familjen. 

Religionen internaliserades, vilket Delanty beskriver som ett resultat av moderniteten i 

förhållande till samhällets återinträde i kristendomen. Kristendomens främsta fiende blev nu, 

istället för muslimen – juden.46 Europatanken hade sin grund i nationalstaterna, och eftersom 

judarna inte tillhörde något land, hamnade de utanför den nationella gemenskapen.47 

Förintelsen blev, förutom en fasansfull mänsklig katastrof, ett kulturellt sammanbrott för den 

europeiska kulturen. Delanty påpekar att fascismen och antisemitismen var de rörelser som 

var betydande för idén om Europa.  

 

 

                                                
43 Delanty, s. 93 
44 Delanty, s. 124 
45 Delanty, s. 136 
46 Delanty, s. 100 
47 Delanty, s. 106 
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”Begreppet ‘det nya Europa’ var därför en estetiserande fiktion för ett framtida fascistiskt 

Europa.” För att rättfärdiga oförnuftiga handlingar kan man ta fasta på en legend. Exempelvis 

tog Adolf Hitler stöd i legenden om den tysk-romerska kejsaren Barbarossa, vars mål var att 

förena alla tyska landområden, inklusive Italien. Offensiven betraktades på ett ideologiskt 

plan ”som ett heligt krig, ett korståg mot Österlandet”. Nazisterna hade i det kollektiva 

europeiska minnet, funnit historiska symboler, som kom att legitimera förtrycket österut, och 

Operation Barbarossa, fick stöd hos de kristna kyrkorna.48 Delanty påtalar att Europa i allt 

snabbare tempo utvecklas mot en ”vit, borgerlig och populistisk” identitet. Författaren 

betraktar detta som ett motsatsförhållande till såväl den muslimska världen, som till tredje 

världen. Delanty fastslår att det är de muslimska länderna tillsammans med 

utvecklingsländerna som utgör fiendebilden för det nutida desorienterade Europa. 49 

 

 

3. Undersökningen  

I avsnittet presenteras underrubriker som valts ut med utgångspunkt i de båda läroböckerna. 

Från var och en lärobok finns citat hämtade, som analyseras utifrån de analysverktyg som 

presenterats under 1.2. Metod. Genom analysen växer resultatet fram, vilket i sig är 

karakteristiskt för en diskursanalys. 

3.1 Inledning Islam 
Den äldre boken  

Sten Rodhe och Bo Nylund, inleder kapitlet i islam med att presentera ordet ‘islam’. 

Ordet islam är arabiska och översätts vanligen med underkastelse. Människan skall 

enligt islam underkasta sig Guds vilja, sådan den meddelas i den heliga boken 

Koranen.50 

Att använda ordet underkastelse - vilket i sig är en korrekt översättning - kan associera till en 

föreställning om muslimen som oförmögen att tänka den fria tanken. Texten fortsätter med 

ytterligare förklaring av ordet islam, vilket medför en nyansering av ordet till något positivt: 

 

                                                
48 Delanty, s. 151 ff. 
49 Delanty, s. 206 
50 Sten Rodhe och Bo Nylund, Religionskunskap (Stockholm 1998) s. 169. 
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En annan översättning av ordet islam är ”fred, frid”. Den som hör till islam kallas 

muslim eller muselman – med samma konsonanter s l m som i islam och som i det 

arabiska ordet för fred.51 

Den nyare boken  

Börge Ring inleder kapitlet om islam med: 

Egentligen är alla människor muslimer. Islam är den naturliga religionen som 

stämmer överens med människans behov och naturens lagar, enligt islam. 

� Tron på Gud,  

� Koranens höga status som Guds ord, 

� och tanken om att religion och vardagsliv är ett, 

är några av huvudpunkterna i denna religion. ”Gud är större” än allt annat är 

den tanke som genomsyrar islam och innebär att människan ödmjukt ska 

”underkasta” sig Gud.52 

Börge Ring presenterar islam som något som stämmer överens med mänskliga behov och 

naturens lagar och betonar att islam är sammansmält med muslimers vardagsliv. Genom att 

använda ordet ´ödmjukt´ före begreppet ´underkasta sig´, får läsaren en uppfattning om den 

respekt en troende muslim har inför det gudomliga. Ring förklarar vidare om ordens innebörd:  

Ordet islam översätts ibland med underkastelse, vilket är rätt om man lägger in den 

vidare innebörd ordet har på arabiska. Stommen i ordet utgörs av bokstäverna s, l 

och m, vilka också ingår i ordet salam, som betyder fred och frid. Salam används 

ofta som ett hälsningsord. Likheten med hebreiskans shalom är tydlig. Alltså, islam 

betyder både frid/fred och underkastelse. Den som följer islam blir en fredsstiftare - 

en muslim, genom att leva i fred med Guds plan.53 

Författaren framför på ett tydligt sätt att islam har samhörighet med frid och fred och 

sammankopplar det med fredsstiftare, vilket är ett sätt att framställa islam som en fredlig 

religion. 

3.2 Islam och muslimer i Sverige 
Den äldre boken  

Det märkligaste som hänt i Sverige på religionens område under 1900-talet är den 

stora ökningen av antalet muslimer. Det är mot slutet av seklet som denna ökning 

har skett, främst genom flyktingar och invandrare från länder där islam är 

                                                
51 Rodhe och Nylund, s. 169 
52 Börge Ring, Religion och sammanhang (Stockholm 2006) s. 127. 
53 Ring, s. 128 
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dominerande religion. Ingen kunde vid seklets början, eller ens vid seklets mitt, ana 

att det skulle bli så.54 

Användandet av det värdeladdade ordet ´märkligaste´ kan få läsaren att koppla ihop den 

ökade invandringen av muslimer, med något egendomligt eller besynnerligt. Läroboken 

utesluter en förklaring till varför människor från muslimska kulturer flyttar från sina 

hemländer, vilket underbygger det märkliga med invandringen. Vidare styrker författarna 

föreställningen om det märkliga som hänt, genom att betona att inte någon hade kunnat 

förutse att ett liknande förlopp någon gång skulle kunna inträffa i Sverige. 

 

Avsnittet om Islam i Sverige fortsätter med att räkna upp vilka länder muslimer invandrat 

från 1900-talets början och framåt, för att komma fram till nutid. 

 Det är numera inget ovanligt att träffa muslimer i Sverige. I Lund, till exempel, 

studerar många muslimer vid universitetet […]. Att muslimerna i Sverige har 

mycket skiftande bakgrund märker man snart när man träffar dem eller läser om 

dem.55 

Rodhe och Nylund presenterar att det finns muslimer vid landets universitet, vilket ger uttryck 

för att studenter nödvändigtvis inte måste ha sitt ursprung i Sverige.  

Somliga vill så mycket som möjligt anpassa sig till förhållandena i Sverige. Andra 

vill så mycket som möjligt bevara traditionerna från sina hemländer.56 

En del muslimer anpassar sig till förhållandena i Sverige eller står de fast vid sina 

traditioner, vilket skapar ett motsatsförhållande. Den äldre läroboken uttrycker implicit att 

muslimer som bevarar sina traditioner inte anpassar sig till svenska förhållanden.  

Det blir ofta konflikter, dels mellan olika slags muslimer, dels mellan muslimer och 

det svenska samhället. Ofta är det mycket oklart vad i muslimernas sätt att tänka och 

leva som har sin grund i islam, och vad som har sin grund i särpräglade traditioner i 

deras hemland. 57 

Meningen därpå som handlar om konflikter, kan tolkas som att den syftar tillbaka på att 

muslimer bevarar och praktiserar sina traditioner. Därefter lyder en frågeställning som dels 

underminerar muslimers förhållningssätt till islam, och dels invaggar läsaren i en 

föreställning om muslimers traditioner i hemländerna som särpräglade.  

                                                
54 Rodhe och Nylund, s. 170 
55 Rodhe och Nylund, s. 171 
56 Rodhe och Nylund, s. 171 
57 Rodhe och Nylund, s. 171 



21 

Många gör sig förenklade bilder av islam på grundval av enstaka sammanträffanden 

med muslimer och av rapporter i massmedia. Det är i det läget viktigt att veta, att 

inom islam ryms stora olikheter.58 

Här betonar författarna att det framkommer förenklade bilder av islam i massmedia, 

beroende på ”enstaka sammanträffanden” med muslimer, samt att det inom islam finns 

stora skillnader. 

Den nyare boken 

Minst en miljard människor bekänner sig till den muslimska tron, vilket gör islam 

till världens näst största religion. Antalet anhängare ökar ständigt, inte minst i 

Europa. I Sverige finns ca 400 000 muslimer och man beräknar att över 100 000 av 

dem utövar sin religion aktivt. Moskéer byggs runt om i landet och efter mycket om 

och men och protester från blivande grannar har Stockholm som sista huvudstad i 

Europa fått sin moské.59 

Börge Ring framhåller det stora antalet människor som bekänner sig till islam, och som knyter 

alltfler anhängare till sig. Författaren särskiljer på det uppskattade antal personer som 

tillskriver sig islam och på dem som är aktivt troende. Ring betonar att Stockholm tillhörde 

den sista av Europas huvudstäder som byggde en moské, vilket ger en antydan om att det var 

på tiden. 

För varje år som går lär vi känna islam bättre. För tio år sedan var exempelvis fastan 

under månaden ramadan något okänt för de flesta svenskar. Men islam kämpar med 

bilden av en religion som kopplas samman med kvinnoförtryck och heligt krig 

(jihad), en bild som för en muslim är ytterst missvisande. Islam står för fred, rättvisa 

och jämlikhet. Om kristendomen har svårt med att beskriva livet med hjälp av gamla 

religiösa facktermer som synd och nåd, har islam svårt att förklara sin 

jämlikhetstanke och övertyga om att vi alla egentligen är muslimer.60 

Den nyare läroboken lyfter fram hur det svenska sättet att förhålla sig till islam ändrats inom 

det senaste decenniet. Författaren problematiserar hur islam inte sällan sammankopplas med 

förtryck och krig, och drar paralleller med kristendomen.  

För att vi i väst lättare ska kunna förstå hur olika strömningar inom den muslimska 

världen ser ut talar forskare om islamister/fundamentalister, sekularister, 

modernister och traditionalister. Med hjälp av dessa termer framträder mönster som 

kan hjälpa oss att förstå skillnader och likheter, men de ger endast en fingervisning 

om komplicerade historiska och religiösa strukturer i den muslimska världen, inte 
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mer. Därför har muslimer ibland haft svårt att känna igen sig i beskrivningen och 

mellan dessa grupper går heller inte att dra tydliga gränser.61 

Författaren till den nyare boken talar om ´vi i väst´ som de som måste lära sig förstå olika 

riktningar inom islam. Ring lyfter också fram muslimers svårigheter med att känna igen 

bilden av sig själva. 

[d]et gör muslimerna till en av de största religiösa grupperna i Sverige idag. Men 

muslimerna i Sverige utgör ingen enhetlig grupp. De består av människor med olika 

kulturell, etnisk, ekonomisk och utbildningsmässig bakgrund. Några är etniska 

muslimer, dvs människor som kommer från länder med muslimsk tradition och 

kultur, men som inte utövar islam aktivt. De kan liknas vid sekulariserade svenskar 

som firar kristna och icke-religiösa svenska högtider utan att göra någon större 

skillnad. De följer bara en allmän tradition. Sedan finns den grupp muslimer som ser 

sin identitet främst i religionen. De representerar olika religiösa traditioner men med 

det gemensamma intresset att vilja utöva och sprida islam.62 

Den nyare läroboken förmedlar att muslimer inte utgör en homogen grupp, utan muslimers 

sätt att utöva sin religion är kontextbunden. Författaren gör jämförelser mellan etniska 

muslimers och sekulariserade svenskars sätt att utöva traditioner. Ring presenterar även 

grupper inom islam som på ett mer målorienterat sätt följer sina seder. 

3.3 Muhammed, sunna och hadither  
Den äldre boken 

Mohammad (namnet skrivs på svenska omväxlande Mohammad, Mohammed, 

Muhammed) föddes i Mecka omkring år 570. Tidigt föräldralös förtjänade han sitt 

uppehälle som kamelförare och kunde enligt traditionen varken läsa eller skriva – så 

mycket märkligare var det, att han blev utvald till profet. Hans matmor, Khadidja, 

blev hans hustru, fastän hon var femton år äldre. Hon blev den första som trodde på 

hans uppenbarelser.63 

Rodhe och Nylund beskriver med ordet ´märkligare` hur Muhammed med sitt enkla ursprung 

till trots, och med sin oförmåga att läsa och skriva - ändå blev utvald till profet. Dessutom 

används ordet ´fastän´, i samband med att Muhammed tog sin femton år äldre matmor som sin 

hustru, och att det blev hon som först fick höra om uppenbarelserna. Därmed ifrågasätts 

trovärdigheten hos Muhammed som profet, på fler än ett sätt.  
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Eftersom Koranen upptecknades i Arabien på 600-talet och inte svarar på alla frågor 

som senare tiders muslimer ställer, behöver den kompletteras av andra auktoriteter. 

Viktigast är sunna (tradition) som består av berättelser (hadith) om Mohammads 

uttalanden och handlingar.64 

Koranen framställs som ofullständig, och ordet ´eftersom´ i början av meningen hänvisar till 

att anledningen till att den behöver kompletteras är att den skrevs i Arabien för 

ettusenfyrahundra år sedan. Sunna och hadither nämns som dessa kompletterande auktoriteter. 

Emellertid får de ingen mer förklaring. 

Den nyare boken 

Muhammeds liv var inspirerat av Gud och fungerar än idag som föredöme för 

muslimers livsstil. Profetens vanor och handlingssätt kallas sunna, som betyder 

vana, sed eller tradition. Sunna utgör bredvid Koranen den främsta källan till 

kunskap om religionen och finns samlat i så kallade hadither, berättelser.65 

Författaren knyter ihop profeten Muhammeds föredömliga livsstil med muslimers liv, vilket 

bidrar till att läsaren får en förståelse för vad sunna och hadither innebär för troende 

muslimer. 

Muslimer lägger stor vikt vid att visa vänlighet och frikostighet. Ett gott uppförande 

är varje människas plikt. Enligt sunna sa Muhammed: ”Jag kom bara för att 

fullborda människors goda uppförande.” I Koranen står: 

”Uppträd aldrig med överlägsenhet mot andra och trampa inte denna jord med 

inbilsk högfärd! […] Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! […] (Sura 

31:18-19)” 

I haditherna poängteras också det goda uppförandet: ”Den bäste av de troende är den 

som har bäst uppförande och den som är vänligast mot sin fru.”66 

Exempel på sedelärande utdrag ur såväl hadither som Koranen förtydligar de budskap som 

Muhammed har fört med sig. 

3.4 Koranen 
Den äldre boken 

Koranen, islams heliga skrift, uppfattas som Guds ord, lika evig och oskapad som 

Gud.  […] Koranen är indelad i 114 kapitel, kallade suror. De har mycket olika 

längd. Surorna tillkom efter hand under Mohammeds liv och nedtecknades allt efter 
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som de uppenbarades. Först efter Mohammads död samlades surorna i en i en skrift. 

De blev inte ordnade i tidsföljd eller efter något annat synbart system.67 

Här finns implicit en antydan om att det sätt Koranen är upplagd, inte är ordnat på ett 

genomtänkt vis, och läsaren kan därför få en uppfattning om att surorna är omkastade hur som 

helst.  

Koranen och traditionen ger regler för hur samhället skall utformas. Men muslimer 

har mycket olika åsikter om hur Koranens bud och tradition från Mohammad skall 

tolkas och tillämpas under förhållanden som är mycket olika dem som rådde på 

Mohammads tid. 68 

Den äldre boken framhåller hur olika förhållanden som råder, muslimer emellan, angående 

tolkning av Koranens bud. Vidare jämförs nutida förhållanden med hur samhället såg ut på 

600-talet, vilket kan betraktas som irrelevant i sammanhanget. Tolkningen av Muhammeds 

bud utgår främst från samtida förhållanden, och inte från Muhammeds tid. Att så många olika 

tolkningar förekommer, beror framför allt på förekomsten av så många skilda kontexter som 

muslimer kan befinna sig i. 

Islamister (ibland kallade fundamentalister) vill att islams lagar, sharia, direkt skall 

tillämpas i samhället. Modernister menar att Koranens bud inte behöver följas 

bokstavligt. Samhället har till uppgift att stifta lagar i Koranens anda. Andra åter 

delar upp samhällets lagstiftning i olika delar: dels sådana där koranens bud skall 

följas, dels sådana där förnuftet, som inte strider mot Koranen, kan bestämma utan 

att vara bundet av Koranens ord.69 

Rodhe och Nylund förklarar kortfattat om sharialagarna, islamister, modernister och ´andra´. 

Författarna räknar upp olika grupperingar utan att exemplifiera och klargöra hur lagarna 

tillämpas och av vem. 

Den nyare boken 

Gud har skapat världen och den är god. Koranen beskriver världens skapelse i stort 

likadant som Bibeln gör, bara något mer kortfattat. 70 

Efter Muhammeds död 632 e Kr började man samla uppenbarelserna, och Koranen 

var fixerad och klar drygt tio år senare. I jämförelse med Bibeln, som skrevs under 

1000 år och sammanställdes i omgångar och blev klar först på 300-talet e Kr, tillkom 

Koranen anmärkningsvärt snabbt. […] Dispositionen är speciell: Först kommer en 
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kort sura (kapitel), sedan den längsta suran och kort därefter den näst längsta och så 

vidare. Den sista är kortast av de 114 surorna.71 

I den nyare boken presenteras och jämförs Koranen med Bibeln. Dispositionen i Koranen 

framställs som ´speciell´, vilket den också är. Surorna illustreras i ett stapeldiagram, och det 

medför ett förtydligande av dess specifika disposition. 

För den troende muslimen är varje bokstav i Koranen Guds ord. Detta kan aldrig 

ifrågasättas. Här finns en stor skillnad mot hur judar och kristna ser på Bibeln. 

Många judar och kristna anser att Bibeln är skriven av människor, vilka visserligen 

inspirerats och fått hjälp av Gud, men de har själva skrivit och därför kan det 

förekomma motsägelser och felaktigheter. Så kan aldrig en muslim se på Koranen. 

Men på samma sätt som judar och kristna kan tolka Bibeln, kan muslimer tolka 

Koranens budskap. I Koranen står att vin och hasardspel är förbjudet. Det kan tolkas 

som att varken vin eller spel är tillåtet eller som att man inte får spela och dricka 

samtidigt. Detta har fått till följd att muslimer förhåller sig på olika sätt till alkohol 

och i ett land kan det vara lätt att hitta alkohol, medan det i ett annat betydligt 

svårare.72 

Den nyare boken betonar vikten av Koranens ord för en troende muslim. Vidare jämför 

författaren med hur andra religiösa trosuppfattningar ställer sig till sina skrifter. Det 

framkommer också att tolkningar kan skilja sig vare sig det gäller Bibelns eller Koranens 

texter. Författaren påtalar även att skillnader på hur Koranens bud tolkas även förekommer 

länder emellan, vilket vittnar om den kulturella kontextens betydelse. 

Sharia är en lag som innehåller regler för hur ett muslimskt samhälle och 

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

mycket av Bibelns moralregler. Lagen tolkas av jurister som inte först och främst är 

kristna teologer, kunniga i Bibeln, utan allmänt lagkunniga. Sharia är Guds lag och 

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

kallas mufti.73 

Sharia förklaras som Guds lag som ska tolkas av muslimska jurister, emedan Sveriges lagar 

tolkas av jurister. Författaren påtalar också att Bibelns moralregler återspeglas i den svenska 

juridiken, vilket associerar till likheten mellan uppbyggnaden av samhällssystem. 
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3.5 Moskén, bönen och imamen 
Den äldre boken 

En böneutropare kallar fem gånger om dagen de troende till bön. Efter att ha tvättat 

sig på föreskrivet sätt skall man vända sig mot Mecka, och under läsning av stycken 

ur Koranen faller man upprepade gånger på knä och berör marken med pannan. 

Bekännelsen är en viktig del av bönen, som huvudsakligen består i att lovprisa Gud. 

Eftersom det inte alltid är lämpligt att be just när böneutroparen kallar till bön, kan 

man förrätta bönerna också vid andra tider. […] Man kan be var som helst, men 

fredagens middagsbön bör ske i det gemensamma gudstjänstrummet, moskén. Det är 

i första hand männen som har skyldighet att infinna sig i moskén. Kvinnor som 

kommer till moskén ber åtskilda från männen.74 

Texten framkallar en känsla av förpliktelser, eftersom alla åtaganden vid bönen, beskrivs utan 

känsloengagemang. Ord och begrepp såsom ´föreskrivet sätt´, ´inte alltid är lämpligt´, ´bör 

ske´ och ´skyldighet´ kan ha inverkan på läsarens uppfattning om muslimers sätt att be sina 

böner. 

 Ledaren för bönen kallas imam. Vem som helst kan tjänstgöra som imam. Det finns 

inget särskilt prästerskap. I större moskéer finns dock heltidstjänstgörande 

koranlärda imamer. […] Det finns i moskéerna inga bilder, inga instrument, inga 

bänkar eller stolar. Mattor täcker golven, och på väggarna kan man läsa citat ur 

Koranen.75 

Rodhe och Nylund skriver att ”vem som helst kan tjänstgöra som imam”, vilket ger uttryck åt 

att det inte krävs någon högre kompetens för en dylik befattning. Vidare beskriver författarna 

moskén som en lokal med bristfällig interiör, genom att dra paralleller mellan moskén och hur 

det ser ut i den kristna kyrkobyggnaden.  

Den nyare boken 

Moské betyder ”samlingsplats för bön” Moskén kan också liknas vid ett 

allaktivitetshus dit barn och vuxna går för att vila, läsa och utbyta tankar. Från 

minareten, det torn som står nära moskén, kallar böneutroparen till bön och den 

viktigaste är fredagsbönen. Gudstjänsten skiljer sig från en kristen gudstjänst mest 

genom att det inte förekommer musik. Inom islam finns en skeptisk hållning till 

musik, som ansetts förleda med sin känslomässiga kraft vid bönen. Det finns ingen 

orgel, ingen kör och ingen psalmsång. Däremot reciterar böneledaren, imamen, 

texter ur Koranen på ett sätt som för många upplevs som sång.76 
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Imamen håller på fredagar en kortare predikan. Han gör det från en predikstol. 

Predikan innehåller allt från religiösa betraktelser till praktiska råd och analyser av 

världshändelser. Men imamen är ingen präst. Det finns inga präster inom islam om 

man med präst menar en person som förmedlar kontakt mellan Gud och människan. 

Varje människa ansvarar själv för sin kontakt med Gud.77 

I den nyare boken framställs bönen som en vardaglig handling, som alla deltar i på olika vis, 

och moskén framställs som en lokal för gemensamma aktiviteter. Texten förmedlar genom att 

ordet ´viktigaste´ används om fredagsbönen, att samtliga dagsböner, för den troende 

muslimen, är av största värde. Den nyare boken redogör också för skillnaden mellan en präst 

och en imam. 

Bönen sker fem gånger per dygn. […] Koranen tillåter att bönerna koncentreras till 

tre tillfällen om det av praktiska skäl är svårt att be fem gånger. Bönen kan ske 

överallt där det är rent, bara man vänder sig mot Mecka, men helst i moskén under 

ledning av en böneledare, en imam. […] Varför är bönen det allra, allra viktigaste 

för många muslimer? Ett svar kan vara att bönen är ett enkelt men tydligt sätt att 

visa sin tacksamhet mot Gud, sin underkastelse och vilja att leva i fred med Gud och 

hans tankar. Därför krävs full koncentration och renhet vid bönen, den får inte 

utföras slarvigt och oengagerat. Det är också väsentligt att markera att bönen sker 

mitt i vardagen och att religionen inte går att skilja från dagliga sysslor.78 

Ring förklarar dels hur man går tillväga i samband med bön, och dels varför bönen är så 

viktig för troende muslimer. Den nyare boken betonar i samband med bönen att det ”allra, 

allra viktigaste”, för en troende muslim, är bönen. Vidare används ord och begrepp såsom 

´tacksamhet´ och ”…underkastelse och vilja att leva i fred med Gud…” och `renhet´, vilket 

bidrar till förstärkning av läsarens förståelse för bönens betydelse inom islam. 

3.6 Fastan och vallfärden 
Den äldre boken 

Under en hel månad, Ramadan, skall muslimerna helt avhålla sig från mat och dryck 

och sexuellt umgänge under dagarna. Under nätterna har de sin frihet ”tills en vit 

tråd i dagbräckningen skiljer sig från en svart”.79 
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Texten inleds med hur lång tid en muslim ska avhålla sig från livets goda, vilket ger ett 

intryck av att fastan är något som är mödosamt och besvärligt. Ett citat, troligtvis taget ur 

Koranen, lämnas utan närmare förklaring för läsaren. 

Muslimer som bor långt från Arabien bör vallfärda minst en gång i livet. Men för att 

vallfärda måste man vara frisk och ha råd till resan utan att den egna familjen blir 

lidande. I vår tid med snabba kommunikationer ordnas vallfärderna som 

sällskapsresor.80 

Det är riktigt som Rodhe och Nylund säger, att de är de som är friska och har pengar, som bör 

göra en vallfärd. Men vallfärden kan uppfattas som något påtvingat som endast är ämnat åt 

dem som håller sig friska och har gott om pengar. Ordet ´sällskapsresor´ får inte heller den 

klang av djupare innebörd en vallfärd innebär för en muslim. Vallfärden (sällskapsresan) 

skulle mycket väl, i detta sammanhang kunna tolkas in som en ren nöjestripp.  

Den nyare boken 

Fastan infaller under månaden ramadan. […] Muslimer fastar inte för att rena sin 

kropp utan av religiösa skäl och vill under fastemånaden: 

Ära Gud och visa honom aktning 

Fira Koranens tillkomst. […] 

Känna igen sig i de fattigas situation. […] 81 

Traditioner är ofta knutna till sinnesupplevelser: syn och lukt. Tänk på julafton och 

den doftande granen när vintermörkret sänker sig. Då infinner sig rätt stämning, eller 

hur?  

Författaren beskriver fastan som något som kan vara såväl lustfyllt som fridfullt. 

Vallfärden sker till Mecka. […] Den som fått möjligheten att göra en vallfärd är stolt 

och kan på sitt hus måla bilder som beskriver vallfärden. […] En muslim försöker 

under livets gång spara för att kunna få råd till vallfärden. För majoriteten av 

muslimer i världen stannar det vid en dröm.82 

I den nyare boken beskrivs vallfärden som något en muslim, som fått möjligheten, är stolt 

över att ha genomfört. 
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3.7 Äktenskap och skilsmässa 
Den äldre boken 

Äktenskap mellan muslimer och icke-muslimer är inte tillåtna annat än i vissa 

undantagsfall. I varje fall får en muslimsk kvinna aldrig vara gift med en icke-

muslims man. I äktenskap där bara mannen är muslim måste barnen fostras 

islamiskt. Under inflytande av västerländsk samhällssyn pågår i nutiden på många 

håll en utveckling som ger kvinnan självständigare ställning.83 

Genom att Rodhe och Nylund använder orden ”inte tillåtna”, invaggas läsaren i tanken om 

förbud. Därefter relaterar författarna till ”västerländsk samhällssyn”, och ”utveckling”, vilket 

implicit antyder att den muslimska gifta kvinnan är osjälvständig och lever i ett 

underutvecklat land. 

 Man hänvisar till Mohammad, som gav kvinnorna en mycket bättre ställning än de 

hade tidigare. Fortsatta reformer är i hans anda. Men man kan också iaktta motsatt 

tendens. För att visa sin motsatsställning till västerländsk kultur återgår man till 

traditionella seder där inte Koranen ger klar ledning. Det är även för muslimerna 

själva svårt att avgöra, vad i islamtraditionen som är nödvändigt, Guds vilja, och vad 

som bara är historiskt betingade nationella bruk.84 

Den äldre boken hänvisar till att ”reformer” fortlöper i Muhammeds anda, men att det råder 

motsatsförhållande gentemot västerländsk kultur. I sin tur leder detta till att muslimer 

”återgår” till traditioner, vilket antas bero på Koranens bristfälliga ledning. Angående 

sammansättningen ”islamtraditionen”, uppstår frågan vilken tradition som åsyftas? Gällande 

”historiskt betingade nationella bruk”, saknar läsaren en förklaring vad som egentligen menas. 

Den nyare boken 

Att gifta sig är viktigt och äktenskapet har hög status i Koranen. Det är något Gud 

har rekommenderat. Äktenskapet utgör det sociala livets centrum. En kvinna får 

endast gifta sig med en muslimsk man, medan en man kan gifta sig med en judinna 

eller kristen kvinna. Anledningen är att mannen är familjens representant och hans 

religion avgör barnens framtid. (Se sura 5:5/7.) Koranen medger att en man får gifta 

sig med fyra kvinnor. […] Mannen måste behandla alla fyra rättvist. […] Med stöd 

av detta koranställe hävdar de flesta muslimer att en man inte kan leva med mer än 

en kvinna. Månggifte praktiseras i vissa länder, men majoriteten håller sig till en 

hustru. Vilken uppfattning en muslim än har, för eller emot, så är allt ordnat på bästa 
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tänkbara sätt av Gud enligt islam. För alla muslimer gäller trohet inom äktenskapet 

och att sex och lust är Guds gåva.85  

Det muslimska äktenskapet framställs som en del av det sociala livet i den nyare boken. 

Författaren påtalar sambandet mellan islam och moraliska och etiska förhållningssätt inom 

äktenskapet. Månggifte förekommer inom en del nationer, men är inte representativt för 

muslimer.  

Antalet skilsmässor har ökat under de senaste årtiondena i den muslimska världen. 

Kvinnor har fått möjlighet till utbildning och arbete och det har stärkt deras 

positioner, vilket lett till att de traditionella könsrollerna ifrågasatts av muslimska 

kvinnor.86 

Ring beskriver sambandet mellan muslimska kvinnors ökade möjligheter till utbildning och 

arbete och att muslimska kvinnor därmed börjar ifrågasätta traditionella könsmönster. 

3.8 Kvinnan och islam 
Den äldre boken 

Under rubriken Patriarkalisk samhällssyn har Rodhe och Nylund tagit fyra citat ur Koranen, 

vilka de kommenterar före vart och ett citat.  

Islam har (liksom de övriga abrahamitiska religionerna) en patriarkalisk 

samhällssyn. I Koranen heter det exempelvis:  

”Männen skall vara kvinnornas beskyddare på grund av det företräde Gud givit 

somliga framför andra och de utgifter av sina ägodelar som de har; därför skall 

också de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är 

fördolt, därför att Gud aktar dem”(4:38). […] 

Att muslimska kvinnor ofta uppträder beslöjade eller med huvudduk har sin 

bakgrund i Koranens ord: 

”Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de sveper sina 

kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bli igenkända, så att 

de inte förorättas.” (33:59). […] 

Äktenskapet hålls högt. Sexuellt samliv före och utanför äktenskapet är förbjudet. 

En man har enligt Koranen rätt till flera hustrur. Männen måste sörja för sina 

hustrurs välfärd. I Koranen heter det: 

”Om ni fruktar att inte kunna iaktta rättvisa mot de faderlösa, äkta då så många 

kvinnor det synes er lämpligt, två eller tre eller fyra, men fruktar ni ändå, att ni inte 

                                                
85 Ring, s. 148 f. 
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skall kunna iaktta rättvisans krav, så ta bara en enda eller bara de slavinnor över 

vilka ni råder,” (4:3). […] 

Av ekonomiska och sociala skäl är det vanligast att mannen nöjer sig med en hustru. 

Koranen behandlar utförligt hur skilsmässa skall gå till. Både män och kvinnor har 

rätt att begära skilsmässa. Anvisningarna riktas främst till männen men 

”kvinnorna har också samma rättighet gentemot männen som männen emot dem, 

såsom tillbörligt är, dock äger männen företräde framför kvinnorna.” (2:225).87 

Rubriken Patriarkalisk samhällssyn finns även återgiven under kapitlet om judendomen, men 

saknas under kapitlet om kristendomen. Liknande citat ur andra skrifter än Koranen, som kan 

uppfattas som diskriminerande mot kvinnor, finns inte heller framställda under de andra 

religionerna. 

Den nyare boken 

Börge Ring behandlar under rubriken Könsroller, hur flickorna står för familjens heder och 

pojkarna anses som deras ledare. Dock anmärker författaren på att dessa förhållanden 

förekommer i samma utsträckning bland kristna och gör läsaren uppmärksam på kulturella 

skillnader kontra religiösa. 

Inom äktenskapet uppehålls den starka och viktiga familjegemenskapen. ”Allah är 

störst men familjen kommer först”, är ett talesätt som väl speglar familjens centrala 

roll bland muslimer, även om den rättrogne invänder: Inget kommer före Allah. I 

Sverige finns många muslimer med en kulturell bakgrund i länder där könsrollerna 

är starkt fixerade och där familjens heder till stora delar vilar på kvinnorna. 

Flickorna är ”hemmets ljus” och pojkarna deras ledare. Detta kulturella mönster 

finns i lika stor utsträckning bland kristna som kommer från samma delar av 

världen. Frågan blir: hur mycket spelar religionen in och vad är mest kulturellt 

betingat?88 Att vara muslim får konsekvenser för hela livet. Det går inte att skilja det 

religiösa livet från det liv du lever varje dag: maten, kläderna, familjelivet, 

barnuppfostran, kärlekslivet, arbetslivet, allt berörs. Islam är helt enkelt en livsstil 

som genomsyrar hela tillvaron.89 

I den nyare boken beskrivs islam som en livsstil som präglar muslimers vardag i det mesta, 

vilket ökar läsarens medvetenhet om hur islam tillämpas och verkar. 

Både män och kvinnor ska enligt Koranen klä sig värdigt och anständigt. Vad 

innebär det? Många muslimer hävdar att det betyder att kvinnan ska bära sjal, för 

hon bör inte visa sitt hår för andra än sin familj. Hon ska heller inte bära kläder som 
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är för åtsittande och visar de kvinnliga behagen och formerna. På så sätt frestas inte 

män att göra närmanden och kvinnan får vara i fred på allmänna platser. Det handlar 

alltså om kvinnans trivsel och oberoende. Slöjan är inte uttryck för förtryck av 

kvinnan enligt sina förespråkare. Men andra muslimer tycker inte att kvinnan ska 

bära slöja, hon kan klä sig anständigt ändå.90 

Ring framställer kvinnans klädsel från flera perspektiv. En del grupper anser att kvinnan bör 

dölja sitt hår med en slöja, medan andra grupper inte bryr sig om vilket. Vissa anser det som 

en säkerhetsrisk för kvinnan, att klä sig i för utmanande kläder, då män kan frestas till 

sexuella anspelningar.  

 

 

4. Diskussion  

Författarna till den äldre boken Sten Rodhe och Bo Nylund inleder sin bok Religionskunskap, 

med att förklara ordet islams betydelse. Till skillnad från den nyare boken Religion och 

sammanhang av Börge Ring, utvecklar inte Rodhe och Nylund ordet ´underkastelse´, mer än 

att göra en direkt översättning av ordet islam. I den nyare boken skildras däremot ordet islam 

på ett mer kärnfullt sätt. Genom att författaren betonar islam som en fredsbevarande religion, 

väcks på så sätt sympati hos läsaren, vilket överensstämmer med läroplanens värdegrund. Den 

äldre bokens sätt att inte förklara ordet underkastelse, kan däremot få muslimer att framstå 

som osjälvständiga individer, som slaviskt följer sin religion.  

 

Genom att, bland annat, använda värdeladdade ord såsom ”märklig” och ”särpräglade” 

försätts en grupp människor via texten i ett underläge, i den äldre läroboken. Enligt Melin 

och Lange är det inte bara vad som sägs i en text som har ett värde, utan också hur det sägs. 

Den äldre boken beskriver att muslimer har en skiftande bakgrund, vilket snart visar sig 

”[…] när man träffar dem eller läser om dem”.91 Frågan som uppkommer är vilka andra 

grupper som inte har en skiftande bakgrund och vilka andra grupper som man vanligtvis 

brukar läsa om, innan man bildar sig en uppfattning om dem? Den äldre läroboken 

framställer härmed muslimer som sådana man kan läsa om (i massmedia?), vilket skapar ett 

´vi och de´ – förhållande. Texten kan därför anses inta ett majoritetsperspektiv, för att 
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använda Hyltenstams begrepp, och framställer muslimer som ´de andra´, vilket stämmer 

överens med Saids teori om ´orientalism´.  

 

I den äldre boken förekommer ett motsatsförhållande som kontrasterar de muslimer som 

vill anpassa sig med dem som vill bevara sina traditioner från sina hemländer. Alltså om 

man bevarar sina traditioner är det omöjligt att anpassa sig till svenska förhållanden, vilket 

strider mot det Jonas Otterbeck skriver i Islam muslimer och den svenska skolan. Otterbeck 

hävdar att människor känner samhörighet i och med religionen och den blir en betydelsefull 

symbol för gruppens identitet. I en minoritetsgrupp blir det viktigt att hålla traditioner vid 

liv. Inom en grupp ges möjlighet för den enskilde att få bekräftelse för sin egen normalitet, 

vilket stärker individen som många gånger kan känna ett utanförskap i den dominerande 

samhällsstrukturen.92 Den äldre läroboken kan genom att indirekt säga att muslimer inte 

vill anpassa sig riskera att komma i konflikt med läroplanens värdegrund. Dels vad gäller 

”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”, och också att ” 

främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion” […].  

 

Den äldre läroboken betonar att det i massmedia skildras en alltför förenklad bild av islam, 

vilket får läsaren att bilda sig en uppfattning om dess orättvisa framställning i media. 

Författarna anser att det dels beror på de olikheter som finns inom islam, och dels på de 

”enstaka sammanträffanden” som sker med muslimer. Författarna antas mena att eftersom 

skilda kulturer sällan möts, blir okunskapen om dem desto större, och därför finns en 

snedvriden bild av muslimer i massmedia. Den äldre boken kan i många fall vara otydlig 

om vad som menas. Författarna betonar att ”inom islam ryms stora skillnader”, vilket ger 

uttryck för dess mångfald. 

 

Kapitlet om islam i den nyare boken är i stort sett dubbelt så stort som i den äldre läroboken. 

En anledning till att kapitlet fått större plats i den nyare boken hänger sannolikt ihop med att 

den kulturella mångfalden ökat i den svenska skolan. Ytterligare en anledning kan vara att 

läroplanen framhåller samhällets förändring gällande internationalisering och betonar vikten 

av en kulturell mångfald. Men styrdokumenten blir något av en paradox, då gymnasieskolans 

kursplan, (se citat s.9) visar på att undervisningen i religionskunskap kan leda fram till en 

gemensam värdegrund. Detta innebär att ”etik sprungen ur kristen tradition samt västerländsk 

                                                
92 Otterbeck, 2000 s. 31. 
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humanism”, inte nödvändigtvis är den enda livsåskådning, som skolans värdegrund kan bygga 

på, menar Härenstam i Kan du höra vindhästen. Härenstam ifrågasätter om dessa - i och för 

sig - betydelsefulla värderingar, endast kan finnas representerade i den västerländska 

kulturen.93 Författaren poängterar att det är ”en viktig markering” som framkommer i 

gymnasieskolans kursplan i religion.94 På samma sätt som läroböcker kan inta ett 

majoritetsperspektiv, gör också läroplanen det genom att uttrycka: ”I överensstämmelse med 

den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism […]”.95  

 

Den nyare boken behandlar exempelvis hur en muslim känner inför den massmediala 

bilden av islam, som inte sällan förknippas med kvinnoförtryck och heligt krig (jihad). 

Detta manar läsaren till förståelse och inlevelse i andra människors känsloliv, vilket 

överensstämmer med läroplanens krav om att skolan ska ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” […]. Den nyare bokens författare fångar även upp 

läsaren genom att använda sig av läsartilltal, såsom ”För varje år som går lär vi känna islam 

bättre”. Den nya bokens passus om att Stockholm var sist i Europa, med att bygga en 

moské, vittnar om författarens positiva inställning i frågan.  

 

Tidigare i uppsatsen har ärkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931), nämnts som författat ett 

stort antal läroböcker vilka behandlat islam. I otaliga böcker framställdes Muhammed som en 

andra klassens profet, som inte var nog kvalificerad för sin uppgift.96 Anmärkningsvärt är att 

profeten Muhammed framställs på likvärdigt sätt i Rodhe och Nylunds lärobok, vilken 

fortfarande används i gymnasieskolan idag. Den äldre boken använder värdeladdade ord i 

nedlåtande syfte om Muhammed och beskriver honom som en föräldralös kamelförare som 

varken kunde läsa eller skriva. Ett majoritetsperspektiv lyser igenom, när den för muslimer 

viktigaste profeten, framställs som icke trovärdig. En lärobokstext av detta slag är sannolikt 

kränkande att läsa för en troende muslim. 

 

I den nyare boken utvecklas betydelsen som sunna och hadither har för en troende muslim, 

vilket däremot inte görs i den äldre boken. I den nyare boken framställs Muhammed som ”den 

bäste muslimen”, så som det berättas om i haditherna, och så som profeten uppfattas av 

                                                
93 Härenstam 2000, s.129. 
94 Härenstam 2006, s.6. 
95 Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94), s.3.  
96 Otterbeck, artikel: Stereotyper styr vår syn på islam, s.3. 
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troende muslimer. Genom att förklara att man även idag försöker eftersträva en livsstil i 

enlighet med sunna, ökar läsarens förståelse för hur islam kan praktiseras. Den nyare boken 

tar fram exempel ur hadither och Koranen som påtalar att bra muslimer ska vara vänliga, 

ödmjuka och generösa, vilket kan påverka läsarens attityd gentemot islam i positiv 

bemärkelse. Med tanke på att kursplanen i religion syftar till att ge förutsättningar för att 

skapa en gemensam värdegrund, är den nyare läroboken i detta fall en god förebild. 

 

Den äldre bokens författare hävdar att Koranen saknar struktur, vilket är inkorrekt. Det finns 

ett system i Koranen - som förvisso inte motsvarar västerländsk texttradition - men däremot 

skiljer sig dispositionen från exempelvis Bibelns upplägg. Surorna är, precis som Rodhe och 

Nylund skriver, inte ordnade i tidsföljd. Däremot finns det ett system där de långa surorna 

finns i början av Koranen och de kortaste i slutet, förutom den första suran som är ”den som 

öppnar [boken]”, som också är kort.97 Vidare beskriver läroboken hur åsikter och tolkningar 

av skrifter, skiljer sig muslimer emellan, vilket kan få läsaren att få insikt i religionens 

mångfald och komplexitet. Däremot utgår Rodhe och Nylund från att Koranen tolkas under 

samma förutsättning som förhållandena såg ut på Muhammeds tid, vilket kan förstås som om 

islam är en religion som är oföränderlig och stelbent. Jan Hjärpe betonar i 99 frågor om islam 

att religion inte är något statiskt och oföränderligt, utan religion är under ständig förändring, 

så även islam.98  

 

Den äldre boken klargör inte ordentligt hur det förhåller sig beträffande sharialagar, och olika 

grupperingar i muslimska samhällen. Med den ganska hårdföra debatten i massmedia, där 

islam inte sällan framställs som en föråldrad, förtryckande och krigsförespråkande religion, är 

detta ett viktigt område i läroboken. Den nyare boken gör däremot jämförelser med det 

svenska rättssystemet och tydliggör, exempelvis, vad sharia innebär. Koranen jämförs med 

Bibeln, och angående Koranens disposition benämns den med värdeordet ´speciell´, som i 

sammanhanget inte blir negativt laddat. Genom jämförelser med andra kulturer och religioner 

blir framtoningen i den nyare boken nyanserad och hänsynsfull.  

 

 

                                                
97 Hjärpe 2004, s.26. 
98 Hjärpe 2004, s. 14. 
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I den äldre boken utgår författarna från hur inomhusmiljön ser ut i den kristna (svenska) 

kyrkan, och räknar upp en del interiör som, läsaren kan få uppfattning om ”fattas” eller 

”felas”. Läsaren kan även uppfatta moskén som en lokal som inte är så inbjudande för 

besökaren eftersom där exempelvis inte finns några stolar eller förekommer musik. Emellertid 

skriver inte författarna, explicit ut, att de utgår från en svensk kristen kyrka, utan den bilden 

får läsaren skapa själv i sitt huvud. I bästa fall kan detta medföra ett kritiskt tänkande hos 

eleven, och i sämsta fall kan det ge en negativ syn på muslimers samlingslokal – moskén. En 

text kan genom att utelämna information och istället appellera till läsarens preferenser, 

påverka på likvärdigt sätt som propagandistisk marknadsföring. Den äldre boken strider inte 

mot läroplanen i sin framställning av moskén, men texten framkallar heller ingen känsla som 

kan få läsaren att uppfatta moskén som inbjudande. Den nyare boken beskriver moskén som 

en ´samlingsplats´ och ett ´allaktivitetshus´, där alla kan komma för rekreation och för att 

utbyta tankar. Läroplanens anspråk på att skolan ”skall främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse”, motsvarar på så sätt den nyare bokens framställning om hur 

betydelsefull moskén kan vara för en troende muslim.  Den äldre boken gör det inte. 

 

Beträffande bönen skriver den äldre boken att ”det inte alltid är lämpligt eller möjligt att be 

just när böneutroparen kallar…”, medan den nyare boken menar att: ”Koranen tillåter att 

bönerna koncentreras till tre tillfällen om det av praktiska skäl är svårt att be fem gånger.” 

Skillnaden är att den äldre boken använder en negation, medan den nyare boken istället säger 

att Koranen ´tillåter´, vilket kan ge läsaren två skilda intolkningar av samma faktatext. Vad 

gäller framställningen av imamen har den äldre boken en inte riktigt rättvis framställning av 

böneledaren. Förvisso har inte imamer en likvärdig akademisk utbildnings som en präst från 

den kristna kyrkotraditionen, men att göra gällande att ”vem som helst…” kan tjänstgöra som 

imam, är att betrakta som diskriminerande. Här går den äldre boken stick i stäv med 

läroplanens värdegrund. 

 

Fastan framställs i böckerna, faktamässigt, på likvärdigt sätt. Det som skiljer är att den nyare 

boken förklarar muslimers avsikt med fastan, så att läsaren får en inblick i muslimers 

förhållningssätt till Ramadan. Ingen av böckerna kommer i konflikt med läroplanen eller 

kursplan i religion. Vallfärden beskrivs i den äldre som arrangerad som ´sällskapsresa´, vilket 

kan uppfattas som nedlåtande. Rodhe och Nylund menar också att det är en 

´hedersbeteckning´ att ha gjort en vallfärd, vilket också den nyare boken  förmedlar. I den 
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nyare boken appellerar författaren till läsarens sinnesupplevelser genom att knyta an till 

granens doft och julstämning inom den kristna traditionen. Indirekt får läsaren en större 

förståelse för muslimers känsla för sina traditioner. Detta kan vara exempel på hur en 

lärobok kan skapa förutsättningar för det kursplanen i religion förespråkar - nämligen att 

bygga en gemensam värdegrund, som utgår från fler traditioner än den kristna. 

 

Den äldre boken intar ett majoritetsperspektiv genom att koppla samman ´västerländsk 

samhällssyn´ med muslimska kvinnors underordning i äktenskapet. Vidare menar författarna 

att muslimer visar motsättning mot ´västerländsk kultur´ genom att de ”återgår” till traditioner 

som inte är tolkningsbara i Koranen. Frågan som uppstår är om de någonsin anammat den 

västerländska kulturen, för att senare ”återgå” till sina traditioner? Här ger den äldre 

läroboken ett exempel på ett ´vi och de´ - förhållande som anspelar på att muslimer tillhör ´de 

andra´. Att orientalisera muslimer gör att den äldre läroboken kommer i konflikt med 

läroplanens värdegrund. Den nyare boken betonar sambandet mellan kvinnans ökade position 

i samhället och förändrade traditionella könsmönster, vilket implicit ger läsaren en antydan 

om att religionen är i förändring. Den nyare boken ger läsaren en möjlighet att själv skapa sig 

en uppfattning genom att hänvisa till uppgifter i slutet av kapitlet där olika frågeställningar 

om islam kan avhandlas. Läroplanen uppmuntrar till, att eleven själv ska ta ställning, genom 

ökad förståelse och tolerans för andras livsåskådningar. Kjell Härenstam hävdar att genom 

läroplanens livsfrågepedagogik öppnas möjligheter att lära av och inte bara om, religioner.99  

 

Den nyare boken ger inga antydningar om islam som kvinnoförtryckande eller patriarkalisk 

religion, medan den äldre boken, schablonmässigt framställer muslimska kvinnor som 

underordnade, diskriminerade och förtryckta. Kvinnans ställning inom islam tar sig olika 

uttryck beroende på var i världen religionen utövas, menar både Hjärpe och Otterbeck. 

Eftersom det inte finns en homogen bild av kvinnans ställning inom islam går det följaktligen 

inte att generalisera den. Kvinnans ställning i islam förändras över tid, samhällets förändring 

inte minst med tanke på alla de muslimer som lever i minoritet i sekulariserade samhällen. 

Religion är ständigt utsatt för tolkningar, tidsanda och samhällelig påverkan och därmed 

förändras också kvinnans och mannens ställning.100  

 

                                                
99 Härenstam 2000, s.153. 
100 Otterbeck 2000, s. 68 och Hjärpe 2000, s.68. 
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5. Sammanfattning 

Lärobokens framställning av islam är idag i ett känsligt skede, inte minst med tanke på Gerard 

Delantys föreställning om de muslimska länderna som ”den Andre”. Att läroböcker är sakliga, 

nyanserade och icke tendentiösa är inte bara önskvärt, utan också nödvändigt, för att inte råka 

i konflikt med läroplanen och skolans värdegrund. Lärare sätter stor tillförlitlighet till 

läroboken, till och med i så hög grad, att de uppfattar att de per automatik följer läroplanen 

genom att använda sig av en lärobok. Läroboken står förvisso inte ensam som inspirations- 

och kunskapskälla i skolan, utan kompletteras med andra läromedel, såsom media. Emellertid 

har lärobokstexten hög status och betraktas som en auktoritetstext och man ska, i synnerhet i 

egenskap av lärare, ta i beaktning att läroboken är ett maktmedel. Dess påverkan kan i värsta 

fall ta uttryck i främlingsfientlighet och diskriminering av människor. Det är därför angeläget 

att vara kritisk till läromedelstexter, speciellt texter som berör människors integritet och 

livsåskådningsmönster. Man bör dock ta hänsyn till att en läroboksförfattare har ett begränsat 

utrymme att presentera varje religion på. Detta innebär att författaren är tvungen att göra ett 

urval av de mest framträdande livsåskådningsmönstren i respektive religion.   

 

Den nyare boken är mån om att verka för att inte underblåsa den negativa skildring av islam 

som inte sällan förekommer i massmedia. Men genom att utelämna det historiska perspektivet 

i sin framställning av islam bidrar den nyare boken till att företeelser inom religionen 

neutraliseras och förmildras. För att framstå som politisk korrekt, det vill säga, följa skolans 

officiella styrdokument, utelämnas till viss del väsentlig information. Ett exempel är att boken 

inte påvisar att patriarkaliska samhällsstrukturer faktiskt förekommer inom religioner, även 

inom islam. Den massmediala bilden av islam som kvinnoförtryckande religion kontra den 

nyare lärobokens milda och neutrala framställning kan komma att framkalla osäkerhet hos 

läsaren, eftersom framställningarna är så differentierade. Den nyare boken använder däremot 

ett språkbruk som inte framställer muslimer som orientalistiska. Den nyare boken 

problematiserar, ifrågasätter och utvecklar begrepp, så att läsaren känner empati och får 

förståelse för, i detta fall, muslimen och islam. Den nyare bokens sätt att närma sig läsaren, 

tillsammans med bokens disposition, medför att islam framställs på ett sätt som skapar 

förutsättningar för en öppen diskussion. En avdramatisering av olika kulturers ”märkliga” 

traditioner frammanar, istället för rädsla och misstänksamhet - en nyfikenhet och förståelse 

för den andra religionen. Den nyare boken speglar islams mångfald och skildrar en religion i 
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förändring. Denna läroboks framställning av islam, överensstämmer med läroplanens och 

kursplanens värdegrund.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den äldre boken, från 1998, ibland är inkorrekt, 

och i många fall otydlig och värderande. Eftersom författarna använder sig av värdeladdade 

adjektiv, blir texten mindre objektiv. Det bör dock påpekas att adjektiven ger texten mer liv. I 

vissa sammanhang där muslimer framställs utifrån ett majoritetsperspektiv, påverkas 

textförståelsen, vilket kan orsaka att läroboken strider mot det skolans värdegrund 

förespråkar. Den äldre boken gör trevande försök att framställa muslimer i bra dager, men 

majoritetsperspektivet har ett övertag, då kristendomen uppfattas som överordnad religion. 

Inte sällan förekommer ett ´vi och de´ - perspektiv och  Saids teori om den mystiske 

orientalen, kan spåras mellan raderna. Det finns anledning att misstänka att Rodhe och 

Nylund tillhör de läroboksförfattare som inspirerats av ärkebiskop Nathan Söderbloms skrifter 

och uppfattning om islam. Söderblom var i sin samtid en framstående opinionsbildare som 

mången religionsvetare tagit intryck av. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan man konstatera att 

den äldre boken generellt framställer muslimska kvinnor som förtryckta och diskriminerade, 

vilket kan komma i konflikt med läroplanens jämställdhetstanke.  

 

6. Avslutning 

En religions framställning är avhängig av vilken tolkning den utsätts för. En religion är i 

mångt och mycket påverkad av den tradition som tillämpas i den kontext den befinner sig i. 

En religion måste ställas i relation till olika sociala, kulturella och politiska situationer. En 

religion är således inte statisk, utan befinner sig i ständig förändring. Därför finns också inom 

en och samma religion, en mångfald av tolkningar och handlingssätt, som påverkar hur 

religionen gestaltar sig. Det finns alltså inget svar på frågan om vad religion är. För många är 

religion ett livsmönster, medan den för andra endast är förknippad med vissa traditioner. Men 

”Ingen religion, ideologi eller tankevärld är någonsin ‘i sig’.”101

                                                
101 Hjärpe 2004, s. 13. 



 

 

Referenser 

 
Bergström, Richard 2006: Islamofobiska tendenser i läroböcker, c-uppsats, Örebro. 
 
Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), 2007: Diskursanalys i praktiken, Malmö. 
 
Delanty, Gerard, 2003: Europa - idé, identitet, verklighet. Göteborg.  
 
Hjärpe, Jan (red.) 2004: 99 frågor om islam, Stockholm.  
 
Hjärpe, Jan, 2006: Islam Lära och livsmönster. 3 uppl. Stockholm.  

 
Hyltestam, Kenneth, 2004: Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik. I:  
Engelskan i Sverige Språkval i utbildning, arbete och kulturliv. Svenska Språknämnden.  
 
Härenstam, Kjell, 2000: Kan du höra vindhästen,. Lund.  

Härenstam, Kjell, 2006: En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval 

av läroböcker Underlagsrapport till Skolverkets rapport: ”I enlighet med skolans 

värdegrund?”. Stockholm. 

Läromedlens roll i undervisningen. 2006: Skolverkets rapport 284. Stockholm. 
  
Marc-Wogau, Konrad, 1964: Filosofin genom tiderna 1900-talet, Stockholm.  
 
Melin, Lars och Lange, Sven, 2000: Att analysera text. Stilanalys med exempel. 3 uppl. Lund.  
 

Norstedts svenska ordbok. 2003. Göteborg. 
 
Otterbeck, Jonas, 2000: Islam, muslimer och den svenska skolan, Lund.  
 
Reichenberg Monica, 2000: Röst och kausalitet i lärobokstexter En studie av elevers 
förståelse av olika textversioner, Göteborg. 
 
Religionslexikonet, Stefan Ewald (red.) 2006 2 uppl. Stockholm. 
 
Ring, Börge, 2006: Religion och sammanhang kurs A och B 2 uppl. Stockholm. 
 
Rodhe, Sten och Nylund, Bo 1998: Religionskunskap 5 uppl. Stockholm. 
 
Saelid Gilhus, Ingvild och Mikaelsson, Lisbeth 2001: Nya perspektiv på religion, Stockholm. 
 
Said, Edward W, 1993: Orientalism, Stockholm.  
 

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000: Diskursanalys som teori och metod. 
Lund. 
 



 

 

Internet: 
 
http://libris.kb.se/ 2007-11-26 
Information om Rodhe, Sten och Nylund, Bo 1998: Religionskunskap 5 uppl. Stockholm. 
 
 

http://www.skolverket.se/  2007-12-27 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id
=RE&extraId= 2007-12-27 
Gymnasieskolans kursplan för religion 
 
http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/ 2007-12-27 
Pedagogiska magasinet 4/2001: artikel 002797D2: ”Stereotyper styr vår syn på islam” Jonas 
Otterbeck 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. 
Religionskunskap (1998) Sten Rodhe och Bo Nylund   
 
Att förstå världen   9 
Föreställningar som skiljer och förenar  9 
Tre världsåskådningar   13 
Människan och religionerna  21 
Vad är religion?   21 
Gud och gudar   32 
Är Gud en ”Han”?   38 
Religion och magi   40 
Myterna religionernas språk  42 
Folkens myter   42 
Tror man på myterna?   46 
Bibeln och myterna   48  
Världsreligionerna   51 
Världsreligionernas två centrum  51 
Hinduism    57 
Hinduismens historia i Indien  58 
Hinduismens grundtankar   61 
Hinduismen som världsreligion  72 
Sikhism    77 
Historia och tradition   77 
Texter    81 
Buddhism    83 
Dalai Lama    83 
Buddhismens grundtankar   85 
Riktningar inom Buddhismen  94 
Texter    98 
Östasiens religioner   101 
Kina    101 
Japan     109 
Korea    112 
Judendomen   113 
Heliga skrifter   113 
Judendomens grundtankar   115 
Ett utvalt folk   119 
Föreskrifter och traditioner   127 
Judendomen som världsreligion  132 
Texter    133 
Kristendomen   135 
Den svenska kyrkan   136 
Bibeln    138 
Jesus Kristus    139 
Kristna grundtankar   144 
Kristendomen sprids   148 
Reformationen   154 
Den kristna kyrkan efter reformationen  156 
Kristendomen som världsreligion  162 
 



 

 

Texter    164   
Islam    169 
Islam i Sverige   170 
Islam – ”den naturliga religionen”  171 
Koranen    172 
Islams grundtankar   173 
Religion och samhälle   181 
Riktningar inom islam   184 
Islam som världsreligion   186 
Texter    188 
Människan och idéerna   191 
Gud i vetenskapens tid   191 
Charles Darwin – har Gud eller 
selektionen gjort jobbet?   195 
Marxismen    198 
Psykoanalysen   204 
Humanism trots allt   209 
Gud och den nya fysiken   216  
  
Andliga strömningar   220 
Religionskartan omritad   220 
Den nya andligheten – New Age  224 
Nyhedendomen   237 
Mellan samfund och sekt   244 
Att ta ställning   246 
Etik och moral   249 
Ändamål som helgar medlen  250 
Konsekvensetik   252 
Utilitarism    253 
Pliktetik    256 
Socialetik    261 
Moral som social överlevnadskonst  264 
Sinnelagetik    265 
En allmängiltig etik   267 
Människans rätt och djurens  272 
Etiska tankar i hinduism och buddhism  275 
 
Ordförklaringar    280 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 
Religion och sammanhang, kurs A och B (2006) Börge Ring  
 
Introduktion   8 
Uppgift    15 
Etik - moral    16 
Moraliska problem   17 
Olika former av etik   22 
Uppgifter    27 
Tre religioner  

– gemensamma drag   33 
Bibeln    36 
Tanach – Gamla testamentet  38 
Nya testamentet   41 
Hur ska man läsa Bibeln?   43 
Judendom    46 
Grundtankar – ursprung   47 
Vardag och högtid   63 
Riktningar    69 
Uppgifter    72 
Kristendom    75 
Grundtankar – ursprung   76 
Den kristna läran –sammanfattning  92 
Vardag och högtid   95 
Riktningar    100 
Uppgifter    117 
Rörelser nära kristendomen  121 
Jehovas vittnen och Mormonkyrkan  121   
Islam    127 
Grundtankar – ursprung   129 
De fem pelarna   143 
Vardag och högtid   147 
Uppgifter    163 
Indiens religioner 

Hinduism – sanatana dharma  168 
Grundtankar – ursprung   170 
Skriftsamlingar och frälsningsvägar  
– sammanfattning   180 
Vardag och högtid   189 
Riktningar    196 
Uppgifter    199 
Sikhism    201 
Jainismen    203   
Buddhism    204 
Grundtankar – ursprung   207 
Kort sammanfattning   220 
Vardag och högtid   221 
Riktningar    227 
Uppgifter    236 
 



 

 

Konfucianism, daoism och shintoism  239 
Grundtankar och ursprung   239 
Uppgifter    246 
Shintoism    248 
Naturfolkens religioner   251 
Grundtankar och ursprung   252 
Gemensamma drag   256 
Samisk religion   261 
Uppgifter    264 
Tema  

New Age – vad är det?   265 
En ny tidsålder – kosmisk energi  266 
Uppgifter    276   
Tema 

Proteströrelser och satanism  278 
Två synsätt på Satan   279 
Uppgifter    286 
Tema 

Sekt – vad är det?   287 
Två perspektiv   288 
Uppgifter    293 
Tema 

Kvinnan i religionen   295 
Gudinnor    296 
Hur ser det ut idag?   299 
Är könsroller inlärda eller ligger de i naturen? 310 
Uppgifter    313 
 
Register    316 
 

 
 
 
 
 


