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Abstract 

Uppsatsen syftar till att synliggöra framställningen av islam i läroböcker i religionskunskap 

för grundskolans senare år. En analys har genomförts för att se om en stängd och 

exkluderande eller öppen och inkluderande uppfattning om islam framkommer. Detta har 

gjorts utifrån Runnymede Trusts teoretiska modell. Undersökningsmetoden är en 

ideologikritisk textanalys och teorierna som applicerats är dels nämnda Runnymede Trust och 

dels socialkonstruktionismen, vilken använts för att spegla hur bilden av en grupp 

konstrueras. Det framkommer att det finns stängda uppfattningar om islam i alla tre 

läroböckerna. Lärare måste därför vara medveten om detta för att motverka etnocentrism och 

islamofobi i klassrummet.  

 

Nyckelord: religionskunskap, läroböcker, mångkultur, skola, islam, muslimer, islamofobi, 

främlingsfientlighet  
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1  Inledning 

Skolan speglar det omgivande samhället. Sverige är, liksom andra samhällen, genomsyrat av 

fördomar och kategoriseringar. Det är denna miljö lärare verkar i och det är därför av största 

vikt att belysa att det mångkulturella samhället innefattar både möjligheter och svårigheter för 

alla som verkar inom det. Ett problematiskt område har kommit att bli undervisningen i 

religionskunskap och särskilt kring islam, på grund av det rådande samhällsklimatet, där islam 

stundvis uppmålas negativt.  

 

Massmedia målar ofta upp en stereotyp och negativ bild av muslimer och islam. 

Religionskunskapen kan i detta läge bli antingen en bekräftelse eller en motsägelse av den 

bild media förmedlar. Frågan är dock vilket förhållningssätt läroböcker i ämnet intar. Svaret 

på frågan blir avgörande för hur eleverna ser på religionen och utövarna av den. Det är därför 

viktigt att närmare undersöka bilden av islam som framkommer i läroböckerna.  

 

Den svenska skolan är inte endast en förmedlare av ämneskunskap, utan även till hög grad 

förmedlare av värderingar och attityder. Skolan har stor makt att påverka eleverna i en eller 

annan riktning. Mottagarna av informationen i skolan är ungdomar, vilka är i en påverkbar 

ålder. Det är därför relevant att det som förmedlas är väl genomtänkt och etiskt försvarbart. 

Att synliggöra dolda strukturer är ett led i att göra skolan till en plats där alla, oavsett religion 

och etnicitet, kan känna sig trygga och rättvist behandlade.  

 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier 
och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lpo94: 3).  

 

För att upptäcka eventuella islamofobiska tendenser i läroböckerna har den brittiska 

organisationen Runnymede Trusts teoretiska modell om öppna och stängda uppfattningar om 

islam valts. Modellen är uppbyggd kring åtta kriterier, varav fyra valts. Organisationen arbetar 

för ett multi-etniskt samhälle:  

 
Runnymede is working to build a Britain in which all citizens and communities feel valued, enjoy 
equal opportunities, lead fulfilling lives, and share a common sense of belonging. 
In order to effectively overcome racial inequality in our society, we believe that our democratic 
dialogue, policy, and practice, should all be based on reliable evidence from rigorous research and 
thorough analysis (www.runnymedetrust.org/about.html).        
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1.1 Syfte och frågeställning 

1.1.1 Syfte 

Utgångspunkten för denna uppsats är att bidra till kunskap om hur islam framställs i 

läroböcker för religionskunskap i grundskolans senare år. Denna kunskap är viktig för att 

synliggöra eventuella stereotyper och negativa framställningar. Detta för att lärare ska ha 

möjlighet att förhålla sig kritiska till läroboken som kunskapsförmedlare. Enligt Karin Borevi 

(1997) är de val som görs i undervisningen, gällande exempelvis hur religioner framställs, en 

kamp mellan olika aktörers intressen (Borevi, 1997:38f).  Syftet blir således att undersöka hur 

islam framställs i tre läroböcker i religionskunskap och vilka sociala konstruktioner dessa är 

medskapare av. Till detta syfte blir socialkonstruktionism som teori och Runnymede Trusts 

teoretiska modell lämpliga.   

 

1.1.2 Frågeställning 

De frågar som i arbetet ska besvaras lyder:    

1. Framkommer en öppen eller stängd uppfattning om islam och muslimer i läroböcker i 

ämnet religionskunskap för grundskolans senare år? 

2. Hur kan lärare arbeta för att eleverna ska få en öppen och inkluderande syn på 

religionerna och människorna inom dem? 

1.2 Avgränsningar 

Först skedde en insamling av läromedel som används i religionskunskap inom 

grundskolans senare år. Därefter skedde ett urval. Urvalet av läroböcker har gjorts 

utefter vilka förlag som utgivit böckerna. Valet legitimeras utifrån att vi har velat få en 

spridning på läromedlen som vi möjligen inte fått om arbetet utgått från läroböcker från 

samma förlag. Valda förlag är Gleerups, Almqvist & Wiksell och Natur och Kultur.  

 

Tidsmässigt ligger fokus främst på nutid, men en viss historisk tillbakablick är nödvändig för 

att förstå den kontext läroböckerna uppkommer i. Vi har valt att inrikta oss på islam och den 

muslimska minoritetsgruppen, då det är den största religiösa minoritetsgruppen i Sverige. 

Valet att undersöka framställningen av islam är även grundat i den sociala och religiösa 

problematik som muslimer kan möta i den svenska skolan.  
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I de för denna undersökning, tre valda läroböckerna analyseras främst texterna men även 

bildmaterial tas upp i relation till de utvalda texterna. Detta görs för att skapa en holistisk bild 

av läroböckernas framställning av islam. Det är viktigt att även analysera bilderna, då dessa 

kompletterar texterna.  
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2 Teoretiskt ramverk  

2.1 Runnymede Trust 
I arbetet används Runnymede Trusts teoretiska modell1 om öppna och stängda uppfattningar 

om islam, vilken översatts till svenska av Göran Larsson (2006). Den brittiska organisationen 

Runnymede Trust arbetar för ett multietniskt samhälle och arbetar emot olika former av 

diskriminering. ”Runnymede is the UK’s leading independent race equality think tank. We 

generate intelligence for a multi-ethnic Britain through research, network building, leading 

debate, and policy engagement” (http://www.runnymedetrust.org/about.html). 

 

I arbetet appliceras Runnymede Trusts teoretiska modell på resultatet för att studera tre 

lärobokstexters framställning av islam. Begreppet öppen och stängd uppfattning av islam går 

därför som en röd tråd genom texten. De öppna uppfattningarna ser muslimer som en 

heterogen grupp, medan de stängda uppfattningarna framställer muslimer som en homogen 

grupp. Teorin utgår från åtta kriterier, ur vilka det till detta arbete har valts följande fyra med 

koppling till syftet, det vill säga att se om valda läroböcker förmedlar en öppen och 

inkluderande eller en stängd och exkluderande syn på islam: 

 
 

Kriterier  
 

Stängda uppfattningar om islam 
 

Öppna uppfattningar om islam 
 

1. Monolitisk/mångsidig 
 

Islam framställs som en monolitisk 

och statisk enhet utan förmåga att 

möta förändringar. 

 

Islam ses som något mångbottnat 

och progressivt, med inre olikheter, 

debatter och förmåga till 

utveckling 
 

2. Väsensskild/förenad 
 

Islam ses som något väsensskilt 

och annorlunda – (a) det finns inga 

värderingar eller mål som är 

gemensamma med andra kulturer; 

(b) man är inte påverkad av andra; 

(c) man är inte influerad av andra. 

 

Islam ses som beroende av andra 

trossystem och kulturer – (a) det 

finns gemensamma värderingar 

och mål; (b) man är påverkad av 

dessa; (c) man är berikad av dessa. 

 

3. Underlägsen/annorlunda 
 

Islam ses som underlägsen 

västvärlden – barbarisk, irrationell, 

primitiv, sexistisk. 

 

Islam ses som något annorlunda än 

västvärlden, men inte som 

underlägsen, utan som en 

jämbördig part.  
 

4. Fiende/partner 
 

Islam ses som våldsam, aggressiv, 
 

Islam ses som en verklig och 

                                                           
1
 Se även bilaga 1  
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hotande, stödjer terrorism, är 

delaktig i konflikten mellan 

kulturer. 

potentiell partner i gemensamma 

projekt och i lösningen av delade 

problem. 

 

(Runnymede Trust 1997 i översättning av Larsson 2006: 14)  

 

2.2 Socialkonstruktionism 

Språk, kultur och religion är socialt konstruerade av människan. Dessa konstruktioner har 

olika innebörd för olika människor. Bilden av islam är konstruerad av människan och är 

därför föränderlig. Framställningen påverkar både de inom gruppen och de utanför den. Det 

som bidrar till skapandet av bilden är bland annat läroböcker. Socialkonstruktionism har valts 

som teori i arbetet, då syftet är att se vilka sociala konstruktioner som förmedlas genom de 

undersökta läroböckerna i religionskunskap för grundskolans senare år. I läroböcker 

förmedlas en konstruerad bild av islam, ofta skapad av icke-muslimer. 

 

Socialkonstruktionismen grundades av Peter L. Berger och Thomas Luckmann på 1960-talet, 

med fenomenologin som utgångspunkt. De ifrågasatte objektiv kunskap. Berger och 

Luckmann menade att människan fungerar i flera olika världar. Vardagsvärlden delar 

individen med andra, vilka kategoriseras in i grupper utifrån till exempel kön, ålder, yrke och 

nationalitet. Till dessa grupper hör specifika symboler, tecken och språk. Genom språket lärs 

det accepterade handlandet in. Olika roller skapas och individer och grupper tar eller tilldelas 

dessa genom samhällets institutioner (Alvesson & Sköldberg, 2008: 82ff).  

 

Roller är mycket viktiga för uppbyggnaden av individens jag, då de internaliseras och tillsammans 
kommer att forma en självets helhet, ett subjekt. Rollerna illustrerar och förmedlar vidare 
samhällets grundläggande dialektik mellan institutionell nivå och individnivå (Alvesson & 
Sköldberg, 2008: 88).  

 

Berger och Luckmann menar att den sociala ordningen produceras av människan. Olika 

institutioner i samhället sätter upp regler för det mänskliga handlandet i olika frågor. 

Kontinuerligt sker en värdering av det egna och de andras handlande. Genom 

vidarebefordrande av kunskap från äldre till yngre uppstår traditioner. Det individer och 

grupper upplever och de kunskaper de genom sina upplevelser tillfogas sparas i deras 

medvetande (Alvesson & Sköldberg, 2008: 82ff).  
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3 Metod och material 

Till arbetet har en kvalitativ studie valts för att undersöka tre läromedel i religionskunskap för 

grundskolans senare år. Kjell Härenstam (1993) menar att den kvalitativa metoden är bäst 

lämpad vid läromedelsanalys därför att:  

 
/…/ ju mer det handlar om innehåll och mening t.ex. i texter, d.v.s. innebär mer ingående tolkning 

av texter, desto mer problematik ger rent kvantitativa metoder och desto bättre lämpar sig 

kvalitativa metoder” (Härenstam, 1993: 84).  
 

En vetenskapligt kvalitativ metod innebär att studera och analysera hur någonting fungerar. 

Det handlar om gestaltning där kategorier och modeller söks som kan förklara ett visst 

fenomen, till exempel gestaltningen av islam i läromedel för grundskolan (Härenstam, 1993: 

84ff).  

 

3.1 Ideologikritisk komparativ textanalys 

Valet till denna uppsats är metoden komparativ ideologikritisk textanalys. Syftet med 

analysen är att undersöka textens ideologiska och sociala funktion. Den ideologikritiska 

analysen är användbar på läromedelstexter för att dessa anses vara värdeneutrala, enligt 

Lennart Hellspong. Det som belyses i texten är dess möjlighet att förändra och bevara sociala 

strukturer och maktförhållanden. Texter som passar bra för en ideologikritisk analys är sådana 

som tros vara värdeneutrala. I en ideologikritisk analys diskuteras textens ämne, bakgrund, 

framställningssätt, sammanfattning och till sist sker en självkritik av analysen. Syftet med en 

komparativ analys är att det underlättar att se de olika texternas egenskaper vid en jämförelse. 

En komparativ analys kan ge överblick över både skillnader och likheter. För att se de sociala 

krafterna som ligger bakom en text behövs en ideologikritisk analys (Hellspong, 2001:55ff).  

 

Textanalysen är en kommunikationsanalys. Den består av fyra punkter: sändare, mottagare, i 

vilken situation sändaren talar till mottagaren och hur texten är anpassad till situationen. 

Sändaren är den som talar i texten och den position denne intar. Mottagaren är den texten är 

skriven till och vilka egenskaper texten tilldelar mottagaren. I exemplet läroböcker är 

mottagaren eleven som ska arbeta med böckerna. Läroböckerna är även till för den 

verkställande läraren som kan välja huruvida eleverna ska arbeta med en lärobok eller inte 

(Hellspong, 2001: 55f).  
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Kontexten handlar om vilket förhållande texten uppkommit i. Det handlar om vad sändaren 

vill uppnå med texten. I en textanalys tas det upp hur texten är anpassad till situationen. Det 

tas upp vilka formuleringar som används, samt vad som betonas. Det är av största vikt att här 

ta upp vilka ord och uttryck används (Hellspong, 2001: 55ff).  

 

Vid ett jämförande av olika texter ur samma genre kan nya ting framkomma. Det kan också 

vara lättare att urskilja dolda strukturer i texterna vid en komparation. Både innehållet och 

formen på texten är betydelsefulla för analysen. En text kan ofta föras ihop med en viss 

ideologi. Den ideologi som texten förmedlar är en viss föreställning eller värdering:  

 
En ideologi är en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar som präglar 
hur vi ser på människan, samhället och världen.  Ofta är den knuten till en viss grupp, bidrar till 
dess sammanhållning och uttrycker dess strävanden och intressen. Politiska ideologier som 
socialism, liberalism, feminism och rasism är typiska exempel (Hellspong, 2001: 131).  

 

I ett samhälle finns alltid konflikter mellan olika rörelser och grupper. Det är denna konflikt 

som skapar utrymme för ideologier att verka. Enligt Hellspong (2001) är det därför intressant 

att göra en kritisk analys, vilken även kan kallas ideologikritisk analys. Denna kritik behöver 

inte ses som ett avståndstagande mot texten, utan snarare som en granskning av den. Det 

handlar om att föra fram det dolda i ljuset och att finna undertexten (Hellspong, 2001:131ff).   

 

Den struktur som används i den ideologikritiska analysen, vilken denna uppsats bygger på, är:  

1. Textens bakgrund: I textens bakgrund utreds vilken sändare samt mottagare texten har. 

Texten sätts in i en kontext. Vilken makt sitter sändaren på och vilken social grupp riktar 

sig sändaren till? Mottagaren utreds och belyses. Har sändaren någon makt över 

mottagaren? Textens mål samt verksamhet utreds också. Vilket socialt mål har texten? 

Framgår det öppet? Vilken samhällsfunktion har den verksamhet texten ingår i?  
 

2. Textens ämne: Vilka frågor tar texten upp? Är frågorna föremål för konflikter? Kan 

frågorna associeras med någon social eller ideologisk ståndpunkt? 
 

3. Textens framställningssätt: I denna del av analysen tas det upp vilken genre texten har och 

vilka konventioner som finns för denna typ av text. Ordens betydelse tas upp. Finns det 

laddade konnotationer eller innehåller texten partiska beteckningar som visar på en 

värdering? Ordet religion är till exempel ett sådant ord som har flera betydelser, vilket kan 

försvåra texten. Finns det värdeladdade ord i texten? I analysen tas också upp vilka 

påståenden och perspektiv som finns i texten. Hur mycket består texten av 
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faktabeskrivningar? Vilka attityder, röster, roller och relationer som finns i texten. Vad 

ges utrymme i texten och vad utlämnas? Vilka värderingar ger texten uttryck för? 

Framställs kontroversiella påståenden som självklara?  
 

4. Sammanfattning: Vad förmedlar texten för syn på världen? Kan texten ses som en produkt 

av maktförhållanden eller gruppintressen? Är texten öppen eller maskerad? Syns det 

någon ideologisk hållning i texten eller ska den föreställa att vara värdeneutral?  
 

5. Analysens självkritik: Här framgår vad författaren till analysen har för ideologisk 

hållning. Författaren själv är inte värdeneutral. Vad har författaren för ideologisk hållning 

och hur påverkar den synen på den analyserade texten? Hur kan vår egen sociala position 

och ideologiska orientering påverka vår analys? (Hellspong, 2001: 131ff). 

 

3.2 Bildanalys  

I detta arbete kommer vi att arbeta med läroboksbilderna utifrån Hellspongs (2001) 

ideologikritiska analys. Bilden kopplas till tillhörande textstycke. Bilderna knyts an till tre 

teman: Vem är muslim? Man och kvinna och Islam i världen. Vi analyserar hur bilderna 

bidrar till att upprätthålla en konstruerad bild av islam och människorna inom den. 

 

I läroböcker samverkar bild och text. Bilden har en viktig funktion i vad som får representera 

de olika religionerna. Talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” fungerar bra i 

sammanhanget. Om en bild till exempel visar en kvinna med slöja i kapitlet om islam kan 

bilden framstå som representativ för den muslimska kvinnan för mottagaren. Bilderna har 

således en stor makt och kan vinkla tolkningen av lärobokstexten.   

 

Internationellt har bildforskningen blivit mycket populär och ökat i omfång. Bildanalys är till 

för att undersöka diskurser och upptäcka maktstrukturer. Det går också att blottlägga 

konstruktioner som genusordning, samt etniska förhållanden i samhället (Andersson, 

Berggren & Zander, 2001: 7ff).  

 
Allmänt sett tolkar man en bild annorlunda om man ser den tryckt i en lärobok jämfört med om 
man ser den på ett propagandablad eller har sökt upp bilden på ett galleri eller ett museum. /…/ 
Det förefaller som att det i läroböckernas fall inte finns någon större medvetenhet om hur olika 
kontexter påverkar bildens budskap. Bilden kan fungera mångtydigt och därför ge associationer i 
olika riktningar /…/ (Selander et al., 1990: 26).        
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Staffan Selander et al (1990) menar att det hos läroboksförfattare generellt finns en viss 

medvetenhet om bilders betydelse för elevers inlärning och menar att det kan bero på att 

bildredaktörer ofta deltar i författandet av läroböckerna. Han anser dock att det finns en 

kunskapslucka gällande hur bilder pedagogiskt kan användas och hur bild och text samverkar. 

Bildtexten kan leda till reflektion hos läsaren, samt förstärka budskapet i bild och text 

(Selander et al, 1990: 20ff). 

 

Lärobokens syfte är att förmedla kunskap till eleverna. Bilderna kan ha olika funktioner: de 

kan illustrera det som sägs i texten, de kan bildligt åskådliggöra något, de kan göra texten mer 

tilltalande, de kan ersätta text, de kan göra texten mer lättillgänglig för eleverna och de kan 

påverka eleverna att känna något Bilder som återfinns i läroböcker är ofta framtagna i ett 

annat syfte. Sändare och mottagare är därför andra än elever i ursprungsanvändningen av 

bilderna. Kontexten blir således annorlunda. Tolkning av lärobokstexter - och bilder sker på 

två nivåer, dels det som uttrycks explicit och dels det som uttrycks implicit (Selander et al, 

1990: 20ff). 

 

3.3 Material 

3.3.1 Läroböcker 

De tre läroböcker som i arbetet används är samtliga skrivna för arbetet med religionskunskap i 

grundskolans senare år. De utvalda böckerna är: Religion och liv 9, Religion del 3 och 

Religion stadiebok 1-3. 

 

Religion och liv 9 ingår i SOL 2001 – serien. Den är utgiven av förlaget Natur och kultur med 

Leif Berg och Lennart Husén som författare. Utvalt läroboksexemplar för granskning är ur 

den första upplagans fjärde tryckning från år 1997. Boken är indelad i kapitel med 

benämningen: Judendomen (s. 244-261), Islam (s. 262-285), Hinduismen (s. 286-308), 

Buddhismen (s. 309-323), Religioner i Kina och Japan (s. 324-334), Skriftlösa religioner (s. 

335-347), Vetenskapen och religionen (s. 348-365), Etik och moral (s. 366-370). I Religion 

och liv används både kartor, foton och målade bilder tillsammans med texterna. I varje 

religionskapitel finns underkapitel med tillhörande frågor till texten, benämnda faktafrågor, 

samt problem – analys. I slutet av varje religionskapitel finns fler frågor, här benämnda Minns 

du? och Problem – analys – fördjupning. Kristendom har en egen bok i serien, vid namn 
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Religion och liv 8, och ingår därför inte i den undersökta läroboken. Läroboken benämns 

hädanefter Religion och liv. 

 

Religion del 3 ingår i SO.S – serien och är utgiven av förlaget Almqvist & Wiksell. Även 

Liber AB anges som förlag. Analyserad lärobok är ur den första upplagan. Författare är Ingrid 

Berlin och Börje Ring. Boken är indelad i huvudkapitel och underkapitel. Huvudkapitlen är 

benämnda: Etik (s. 4-5), Judendom (s. 6-37), Kristendom (s. 38-79), Islam (s. 80-109), 

Filosofi (110-111). Religion SO.S inleder varje religionskapitel med en karta över religionens 

spridning i världen, samt en tidslinje med viktiga årtal och tillhörande bilder utsatta. Tecknade 

bilder och foton illustrerar texterna. Efter varje större underkapitel finns en sammanfattning 

av vad som gåtts igenom, samt uppgifter benämnda Frågor på texten, Arbeta med texten och 

Arbeta vidare. Till varje religion finns åtminstone en fördjupningstext. Boken har på första 

uppslaget en ruta med tackord som riktas till ”/…/ lärare, elever och andra för synpunkter och 

goda råd!” (Berlin & Ring, 2003: 2). Läroboken benämns hädanefter Religion SO.S.   

 

Religion stadiebok 1-3 innehåller seriens tre grundböcker. Dessa ingår i punkt SO – serien, 

utgiven av Gleerups förlag år 2006. Den för denna undersökning analyserade del är grundbok 

del 3, vilken innefattar islam. Analyserat läromedel är ur första upplagans andra tryckning. 

Författarna är Håkan Arlebrand, Hans Olofsson och Rolf Uppström. Faktagranskare för 

islamkapitlet är Christer Hedin, docent i religionsvetenskap. Läroboken är indelad i 

huvudkapitel och underkapitel. Huvudkapitlen benämns: Islam (s. 214-249), Hinduismen (s. 

250-263), Sikhismen (s. 264-265), Buddhismen (s. 268-277), Religioner i Kina och Japan (s. 

278-281), Ny andlighet från öst (s. 282-299), Leva utan gud? (s. 300-317). Foton illustrerar 

texterna. Citat ur de heliga böckerna är infällda i färgade rutor i texten. Återkommande 

uppgifter benämnda Tänk efter finns i de olika kapitlen. I slutet av varje religion finns en 

sammanfattning av religionen, samt Meny, med underkategorierna Besvara, Fundera och 

Upptäck mer. Läroboken benämns hädanefter Religion punkt SO.  
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4 Forskningsöversikt  

I forskningsöversikten ingår läroboksforskning, både allmänt och specifikt inriktat på islam. 

Även forskning om skolan och det mångkulturella samhället tas upp för att ge kontext åt 

läroboksforskningen och för att möjliggöra analys av resultatet i förhållande till denna 

forskning.    

 

4.1 Läroboksforskning      

Läromedlet i form av stadieböcker i de olika skolämnena är dock endast en del av det 

informationsmaterial som kan användas i undervisningen. Till tryckta läromedel kan även 

tidningar, tidsskrifter och skönlitteratur räknas (Härenstam, 1993: 7ff). 

 

Granskning av läromedel visar en distinktion mellan ”vi och dem” gällande framställningen 

av länder och kulturer. Begrepp som används i läroböckerna styr elevernas tankesätt om olika 

fenomen och således styr framställningarna i läroböcker även den bild eleverna får av 

omvärlden (Selander et al., 1990: 3f).    

 

Läroböcker förmedlar en bild av religioner på ett begränsat antal sidor. Dessa läroböcker 

används i undervisning som faktaförmedlare. Den reducerar religionen och dess yttringar till 

ett antal punkter som tas upp som allmängiltiga för den religiösa traditionen. Inte alltid känner 

troende igen den bild som förmedlas i läroböckerna. Läroböcker i ämnet har, enligt 

Härenstam (1993), förmedlat en etnocentrism där den svenska världsbilden framställs som 

den sanna och rätta. Fördomar, rasism och etnocentrism var vanligare eller mer synligt i äldre 

läroböcker, men existerar även i nyare varianter. I de nyare böckerna finns tendenser till att 

dela upp världen i ett ”vi och dem” (Härenstam, 1993: 26f).   

 

Ett problem i läroböckerna är att världen ofta delas upp i motsatspar, till exempel vit-svart och 

rik-fattig. Motsatspar är i sig inte värderande, men blir det i en viss kontext och kan användas 

för indelning i hierarkiska strukturer. Frågor som hör till textavsnitten manar elever och lärare 

att läsa texten i en viss riktning; de styr läsningen. Dessa frågor kan vara kontrollfrågor med 

bestämda svar, samt reflektions- och diskussionsfrågor som inte har ett givet svar (Selander et 

al, 1990: 20ff). 
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De läroböcker Härenstam (1993) analyserat publicerades mellan 1969 och 1980. En tendens 

var att dessa fokuserade på skillnader mellan religioner, främst i förhållande till kristendomen. 

Likheterna med kristendomen togs sällan upp och muslimen framställdes som främmande. En 

stereotyp bild framställdes av islam och muslimen som kvinnoförtryckande, expansiv och 

ökentillhörande. Härenstam liknar läromedlen med turisthandböcker, där innehållet 

katalogiseras för att turisten ska kunna sätta in händelser i fack. Resultatet var i flera av 

böckerna ytligt och fragmentariskt, snarare än djupgående. Den schablonartade 

framställningen av muslimer och islam bäddar för stereotypa synsätt av desamma. Härenstam 

(1993) menar att de i hans undersökning använda läroböckerna framkommer en negativ syn 

på islam och att framställningen där lägger fokus på krig och konflikter, samt att det är 

muslimernas gudstro och människosyn som är bakgrund till dessa (Härenstam, 1993: 131ff).  

 

4.1.1 Islam i läroboksforskningen 

Det text- och bildmaterial som tas med i en lärobok och det som utelämnas, speglar 

värderingar hos läroboksförfattarna. Även när värdeladdade uttryck saknas i böckerna, 

förmedlas de genom urvalet. Ligger fokus på ord eleverna inte förstår kan dessa uppfattas som 

konstiga. Härenstam (1993) menar att vägen mellan att tycka att ord är konstiga till att tycka 

att människor som använder dem är konstiga, är kort (Härenstam, 1993: 128ff).    

   

Härenstam (1993) har forskat kring lärobokens speglingar av islam och kommit fram till att 

det kan vara svårt för elever att förstå andra religioners och kulturers yttringar, till exempel 

ritualer, eftersom dessa ingår i en kontext som är obekant för eleverna. Vad som bildar 

elevens syn på religioner och kulturer, till exempel islam och kulturer där den ingår som en 

komponent, avgörs av flera faktorer. En av de stora förmedlarna av islambilden är massmedia, 

vilken skapar förförståelse eller fördomar hos eleverna. En annan kunskapsförmedlande faktor 

är läroboken i religionskunskap. Hur dessa väljer att framställa islam, vilket urval som görs 

och vilka perspektiv som intas, påverkar direkt elevernas uppfattning om islam (Härenstam, 

1993: 6ff).    

 

Masoud Kamali (2006) har gjort en studie av framställningen av ”vi och dem” i tre läroböcker 

för religionskunskap på gymnasienivå. Han har analyserat framställningen av religionerna 

islam, hinduism och kristendom. Han upptäckte gällande islam att läroboksförfattarna 

tenderar att lyfta fram konflikter och sådant som kan vara konfliktskapande. En stark 
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uppdelning av ”vi och dem” kunde ses i de studerade läroböckerna. ”/…/ vi och kristendomen 

blir normen och muslimerna avvikelsen som kan definieras genom deras skillnader från ’oss’” 

(Kamali, 2006: 53). Lärobokstexter om islam är tydligt påverkade av den västerländska anti-

islamistiska historieskrivningen, enligt Kamali. Gränsdragning sker mellan ”vår” och ”de 

andras” religion. Förklaringar av vanliga fördomar kring islam och muslimer görs i många 

läroböcker, med det sker utifrån ett kristet förhållningssätt. Kristendomen tycks utgöra 

normen utefter vilken de andra religionerna förklaras, relateras till och bedöms gentemot 

(Kamali, 2006: 51ff).     

 

Själva översättningen av ordet islam är problematisk. Ordet består av stammen slm, vilket kan 

betyda både fred/frid och underkastelse. Tyngdpunkten har i läroböcker, enligt Härenstam 

(1993) ofta legat på att förklara ordet islam med begreppet underkastelse.  

 

Ordet islam är i grunden ett ord som uttrycker en avgränsning mot polyteism och en vördnad för 

den ende Guden  /…/ En negativ islambild /…/ börjar med en negativ tolkning av islam som 

’underkastelse’, fortsätter med en negativ tolkning av Gud (Allah) som universums nyckfulle 
diktator, går vidare till en negativ tolkning av människan som liten och obetydlig och slutar med 

den mest förtryckta och ’underkastade’ av dem alla den muslimska kvinnan… (Härenstam, 1993: 
62-63).      
 

En anledning till problematiken kring läroböcker i religionskunskap om islam är att de inte 

problematiserar och definierar begreppet islam (Härenstam, 1993: 271). 

 

Av intresse vid studiet av läroböcker står idealbilden av islam tillsammans med hur islam 

fungerar i olika muslimska samhällen. Religionsundervisning kan innefatta både ideal och 

praktik. Läroboksförfattarna har gjort ett urval som de anser giltigt för islam. Denna 

heterogenitet är problematisk. Läraren måste, enligt Härenstam (1993), klargöra för eleverna 

vad de menar med undervisningen om islam. Hur islam ska beskrivas i läroböckerna beror på 

vilket syftet med undervisningen är. Är syftet att undervisningen ska leda till förståelse bland 

eleverna för andra religioner bör dessa framställas på ett sympatiskt sätt; ett sätt som de 

utövande kan känna igen sig i och som visar på att deras religion tas på allvar (Härenstam, 

1993: 70ff). 

 

Härenstam (1993) diskuterar vilka konsekvenser medias framställning av islam kan få för 

elevernas förförståelse. Han skriver att det är viktigt att reflektera över massmedias bild av 

den specifika religionen när läroböcker undersöks och menar vidare att massmediebilden gör 

sig gällande även i läroböcker för grundskolan. Särskilt används massmediers bildmaterial av 
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islam. ”Risken finns alltså, att läroboken blir massmedias förlängda arm, och inte den kritiska 

instans som den borde vara…” (Härenstam, 1993: 57).  Sammanfattningsvis är 

medierapporteringen alltså intressant ur skolsammanhang genom att den bidrar till elevernas 

förförståelse och att dess text- och bildmaterial dessutom används i läroböckerna (Härenstam, 

1993: 54f). 

 

Framställningen av islam i läroböckerna har, enligt Otterbeck (1999), förändrats på grund av 

den kritik som framförts av bland andra Kjell Härenstam. Otterbeck menar vidare att det 

faktum att läroboksförfattare på senare år fått lärobokstexterna granskade av akademiker och 

islamiska föreningar har inverkat positivt på den information som förmedlas. Dock kvarstår 

problemet att materialet är tendentiöst på grund av det hårda urval som görs för att 

informationen ska rymmas i lärobokens komprimerade utrymme (Otterbeck, 1999: 161).  

 

4.1.2 Lärobokens roll i undervisningen  

Lärobokens roll är att bidra till en likvärdig utbildning. Vilka läroböcker som används beror 

på olika faktorer, till exempel aktuella elevgrupper och elevernas bakgrund, samt lärares 

bedömning av vilka läroböcker som är bra. I Ulrika Sutorius (2006) undersökning av lärares 

användning av läroböcker i undervisningen framkom att många lärare känner att bruket av 

läroböcker säkerställer att undervisningen följer kurs- och läroplanerna (Sutorius, 2006: 9).  

 

I undersökningen framkom att lärarna, men sällan eleverna, utvärderade de använda 

läroböckerna. En viktig komponent för valet av lärobok var enligt dessa lärare att de kunde 

väcka elevernas intresse och därmed underlätta elevernas inlärning. Eleverna är trots detta 

sällan med och väljer vilka läroböcker som ska användas i undervisningen, enligt Sutorius 

(2006). Hennes undersökning visar att graden av källkritiskhet till läroböcker hos lärarna är 

större i vissa ämnen än i andra, vilket kan bero på ämnets karaktär (Sutorius, 2006: 9ff).  

 

Det ställs höga krav på lärarna att förhålla sig kritiska inte enbart till läroböcker, utan även till 
andra källor, som t.ex. massmedia och Internet. Det är därför viktigt att lärare, blivande lärare och 
elever får ökade kunskaper när det gäller att välja, analysera och kritiskt granska olika källor 
(Sutorius, 2006: 11). 

 

Staten ansvarar för de mål som sätts upp för skolan, medan det är den enskilda skolans och 

den enskilda lärarens roll att tolka målen och att lägga upp undervisningen utifrån Skolverkets 

direktiv. Hur målen ska nås styr bland annat valet av läroböcker. Anpassning ska ske efter de 
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specifika elevernas behov, vilket kan ta avstamp i elevernas unika bakgrund. Lärobokens 

inflytande och roll i undervisningen varierar mellan olika ämnen och mellan olika lärare, men 

det är mycket få lärare som helt väljer att frångå läroboken (Sutorius, 2006: 9ff).    

 

4.2 Samhället, skolan och dess maktstrukturer 

Kamali (2006) menar, med hänvisning till Berger och Luckmanns teorier, att utbildningen i 

skolan formar elevernas självbild. Förklaringsmönster för olika företeelser internaliseras i 

individer genom språket. Människan bildar ständigt kunskap om verkligheten för att kunna 

strukturera, hantera och diskutera omvärlden. Den kunskap människor har om verkligheten 

har formats genom historien. En uppdelning av ”vi och dem” bidrar till att skapa och 

återskapa denna omvärldskunskap. Skolan är en del i processen av skapande och 

reproducering av stereotypa bilder av ”vi och dem”. Det finns hierarkier i samhället och dessa 

lyser igenom även i skolan. Skolan är en viktig del i samhället och bidrar till att reproducera 

hierarkier, gällande bland annat religion, etnicitet och kön (Kamali, 2006: 47ff).    

 

Enligt Kamali (2006) tar både lärare och elever med sig den negativa bilden av ”de andra” 

som finns ute i samhället, in i skolans värld. Samhällets hierarki av olika grupper, indelade 

utefter till exempel religion och etnicitet, kan även bli skolans hierarki av samma grupper. 

Svenska studier har visat att många lärare har negativa attityder gentemot elever med 

invandrarbakgrund. Skolböckernas stereotypa bild av ”de andra” som förmedlas till eleverna 

utgör tillsammans med lärares negativa attityder ett problem. ”Utbildningen är formad efter 

majoritetssamhällets normer och värderingar och fungerar assimilatoriskt vis-á-vis minoriteter 

och studenter med invandrarbakgrund” (Kamali 2006: 50). Exempel på stereotypa 

framställningar med förmedlande av under- och överlägsenhet mellan ”vi och dem” har bland 

annat setts i lärobokstexter om utvecklingsländer, kulturer och religioner. Framställningarna 

görs i sådana fall till majoritetsgruppens fördel (Kamali, 2006: 47ff).    
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4.3 Skolans roll i att motverka islamofobiska uttryck  

Bengt Spowe (2003) har skapat fem vägar en pedagog kan arbeta utifrån för att inkludera alla 

elever. Den första vägen är att väva in elevernas liv i undervisningen. Detta kan ske i alla 

ämnen och olikheter som familjestrukturer, klass och olika handikapp kommer att beröras. 

Den andra vägen är att lära eleverna att samarbeta. Det handlar om lärarens förväntningar på 

elevernas lärande. En tredje väg innebär att lärare måste samarbeta för att förstå 

minoritetskulturer. Alla lärare kan bidra med sin kunskap i ämnet och stå som enad front för 

en förbättrad skola. Den fjärde vägen är att läraren måste samarbeta med föräldrarna. Den 

femte vägen är att det är varje lärares ansvar att försäkra alla elever om att deras resultat 

värderas rättvist. För att läraren ska kunna försäkra sina elever om att de värderas helt 

likvärdigt är det dennes plikt att vara medveten om sin egen kulturella identitet och hur den 

påverkar synen på eleverna (Spowe, 2003: 18ff).  

 

Skolan har en viktig roll i förmedlingen av värdegrunden till eleverna. Den ska hjälpa 

eleverna att utveckla förmåga till kritiskt tänkande. Då skolan är en plats där människor med 

olika religiös och kulturell bakgrund möts, utgör den en viktig mötesplats för både barn och 

vuxna. Många lärare vill, enligt Larsson (2006), få mer kunskap om hur de kan undervisa för 

att motverka motsättningar och ge en mer mångfacetterad bild av religionerna. Det finns dock 

ingen enskild lösning som fungerar i alla klasser, utan undervisningen måste anpassas 

beroende på den specifika klassrumssituationen. Ett öppet klassrumsklimat där alla elever, 

oavsett bakgrund, är accepterade är dock en förutsättning för god undervisning. En annan 

viktig komponent är att läraren har god kunskap i ämnet och känner sig trygg i 

undervisningssituationen (Larsson, 2006: 35ff).    

 

I dagens samhälle har media en stor roll i kunskapsförmedlingen och dess framställningar av 

olika företeelser kan därför användas i undervisningen. Muslimska hemsidor kan till exempel 

användas för att visa hur muslimer själva diskuterar sin religion, samt utgöra illustrationer på 

en levande religion och dess utövare. Hemsidorna bör påvisa olika sidor av islam, både 

positiva och negativa, för att främja elevernas kritiska tänkande. Enligt Larsson (2006) kan 

det vara fruktsamt att låta eleverna utgå från Runnymede Trusts teori om öppna och stängda 

uppfattningar om islam, utifrån de ställda kriterierna2. Eleverna kan med hjälp av kriterierna 

                                                           
2
 Se bilaga 1: Öppna och stängda uppfattningar om islam 
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bedöma hur hemsidan ställer sig till islam och de kan även använda kriterierna för att titta på 

vilket förhållningssätt läroböckerna har till islam och muslimer (Larsson, 2006: 35ff).     

 

I religionsundervisningen ställs lärare inför valet att främst framhäva likheter eller skillnader 

mellan världsreligionerna. Oavsett vilken framställning läraren väljer, måste denne vara 

beredd på att motivera valet. Hur läraren väljer att arbeta visar på hans eller hennes 

kunskapssyn. Är det frågesportskunskaper, till exempel att kunna räkna upp årtal, eller är det 

att eleverna kan förstå de bakomliggande faktorerna till olika skeenden, som är verklig 

kunskap? Kunskapssynen hos läraren lägger grunden för elevernas sätt att resonera kring 

olika frågor (Larsson, 2006: 35f).    

 

I skolans terminsrytm är det de kristna helgdagarna som avgör lovdagarna och dessa ses som 

givna för många lärare. Andra religioners och kulturers helgdagar uppmärksammas sällan, 

enligt Otterbeck (1999). Många lärare känner heller inte till när olika religioners helgdagar 

inträffar. Det går att få tag i en almanacka med parallella helgdagar inskrivna för att kunna 

uppmärksamma fler än de kristna västerländska (Otterbeck, 1999: 161ff). Olikhet och 

mångfald kan och bör ses som en resurs:  

 
Elevernas skilda erfarenheter, religioner och härkomster går att använda för att skapa engagemang 
och intresse för undervisningen både bland elever och lärare. Flera skolor har haft eller har 
återkommande mångkulturella dagar då klädsel, mat, dans, musik, religion och 
samhällsförhållanden i invandrares ursprungsländer har presenterats. Det faktum att yngre är mer 
toleranta än äldre mot muslimer /…/ kan nog till en del tillskrivas skolan och dess mångkulturella 
miljö (Otterbeck, 1999: 167-168).   

 

4.4 Det mångkulturella Sverige 

Etnocentrism förklaras i Nationalencyklopedin med meningen ”/…/ att se sin egen kultur som 

central samt att bedöma andra kulturer utifrån sin egen kulturs värderingar och förringa 

värdesystem, normer och historiska processer i andra kulturer”. En människa som är 

etnocentrisk anser att den egna kulturen är den överlägsna och att alla andra kulturer ska 

anpassa sig efter den. I Sverige leder ett sådant synsätt till att människor inte ser sin egen 

delaktighet i anpassningen (www.ne.se), (Spowe, 2003: 16f).  

 

Fördomar resulterar i att människor generaliserar i sina åsikter gentemot andra personer. Det 

är en negativ inställning som grundar sig på en ytlig betraktelse av människans egenskaper. 

Fördomar bygger ofta på felaktigheter och kategoriserar in människor i grupper. Det blir saker 
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som är utmärkande som får bidra till uppdelandet, så som hud- och hårfärg. Bedömningen 

människor gör av andra grundar sig på yttre egenskaper och detta för att lättare kunna 

kategorisera dem (www.ne.se), (Spowe, 2003:16f). 

 

I ett gott mångkulturellt samhälle borde alla inse och respektera skillnader exempelvis vad gäller 
ras, etnicitet, genus, kultur, klass, språk, sexuellinriktning, religion, begåvning och samtidigt 
erkänna likheter, beröringspunkter och gemensamma intressen över dessa sociala kategorier 
(Spowe, 2003:19). 

 

Muslimer har olika kulturell och nationell bakgrund. Islam i svensk kontext blir därför också 

mångsidig och ter sig olikartat för olika individer och grupper inom den muslimska 

minoritetsgruppen (Svanberg & Westerlund, 1999: 9f). Flertalet undersökningar visar att 

individer med muslimsk bakgrund ofta har en sekulär syn på religionens plats i livet. 

Religionsutövningen sker då främst i samband med större högtider eller skeenden i livet, 

liksom den gör för de flesta svenskar med kristen bakgrund. Trots detta förekommer det att 

individer betraktas som troende just på grund av att de kommer från länder med muslimska 

kulturer (Larsson, 2006: 9f).  

 

4.5 Massmedias roll  

Rädslan för islam sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ur ett historiskt perspektiv har muslimer 

varit synonym med fienden, i synnerhet sedan korstågens tid. Den negativa islambilden har 

följt med in i modern tid och förstärkts av vissa politiska skeenden, till exempel händelserna i 

Palestina/Israel och attentatet mot World Trade Center. Media bidrar till att sprida den 

negativa islambilden: kvinnoförtryck, våld och fanatism får i media stort utrymme, medan det 

fredliga islam inte kommer till uttryck (Härenstam, 1993: 41ff).      

 

Islam förmedlas i massmedia som något som står i kontrast till det västerländska och det tycks 

då fritt att uttrycka negativa åsikter om islam och muslimer. Härenstam (1993) menar att 

”eftersom man försöker skriva för en allmänhet om vilkas insikter och värderingar man gör 

vissa förutsättningar, tenderar bilden av islam att reduceras till något uniformt som 

mottagaren ´känner igen´” (Härenstam, 1993: 54). Krig och brott i världen presenteras som 

nyheter om islam och bilden av islam blir då negativ. Bakgrundsinformationen till krig och 

brottslighet får en förhållandevis undanskymd plats i nyhetsförmedlingen (Härenstam, 1993: 

54f).  
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5 Läroboksanalys 

Analysen följer Hellspongs (2001) ideologikritiska analysmodell, vilken gås igenom i fem 

punkter: textens bakgrund, ämne, framställningssätt, sammanfattning av analysen och 

analysens självkritik. Dessa utgör tillsammans resultatet.   

 

5.1 Textens bakgrund 

Mottagare är för samtliga granskade läroböcker elever på grundskolans senare år, som läser 

religionskunskap, samt lärare som använder läroboken som läromedel i klassrummet. Textens 

mål är av utbildande karaktär. Syftet är att eleverna ska utvecklas och lära sig mer i 

religionsämnet. Samhällsfunktionen är att utbilda elever på grundskolenivå. Den har en 

normerande funktion, genom att visa vad som är relevant att lära sig om de olika religionerna 

och människorna inom dem. Läroboken ger riktlinjer för vilken kunskap läraren ska förmedla 

till eleverna. 

 

Religion och livs sändare är Leif Berg och Lennart Husén, vilka står som författare till 

läroboken. Förlaget Natur och kultur är också sändare. Religion SO. S sändare är 

läroboksförfattarna Ingrid Berlin och Börge Ring, samt förlagen Liber Almqvist & Wiksell. 

Religion Punkt SOs sändare är läroboksförfattarna Håkan Arlebrand, Hans Olofsson och Rolf 

Uppström, samt förlaget Gleerups. Även Christer Hedin, docent i religionsvetenskap, är 

sändare som faktagranskare för kapitlet om islam.  

 

5.2 Textens ämne 

Textens huvudämne är för samtliga undersökta läroböcker religionen islam. Religion och Liv 

har i kapitlet om islam följande delkapitel: I muslimskt land, Muhammed – profeten, Koranen 

– Guds ord, Lära och liv. I Religion SO.S är islamkapitlet indelat i: Berättelsen om 

Muhammed, Islams skrift, Islams lära, Riktningar, Vardag och högtid. I Religion Punkt SO är 

islamkapitlet indelat i: En evig religion för alla människor, Islam i världen, De fem 

grundpelarna – islams heliga handlingar, Koranen – islams heliga skrift, Boken och dess folk, 

Muhammed – den siste profeten, Profetens sunna, Traditioner och riktningar, Islams historia, 

Sharia – rätt och fel i islam, Två frågor som väcker debatt, Från vaggan till graven, Kalender 

och fester. 
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5.3 Textens framställningssätt 

5.3.1 Religion och liv 

5.3.1.1 Vem är muslim? 

De klassifikationssätt som framkommer i läroboken är att muslimer likställs med araber, likt 

synonymer: ”Egentligen är judar och araber från början samma folk, även om det var för flera 

tusen år sedan” (Berg & Husén, 1997:262). Juden likställs med sin religiositet, medan 

muslimen likställs med det arabiska folkslaget.  

 

En av underrubrikerna i kapitlet ”I muslimskt land” lyder ”Aldrig disco, ingen öl…”. I detta 

kapitel definieras muslimen som en person som inte går på diskotek, till skillnad från 

ungdomar i Väst. Författarna ger mottagarna en monolitisk syn på islam, vilket är ett exempel 

på en stängd uppfattning, utifrån Runnymede Trusts teoretiska modell; att islam är 

oföränderlig och att alla muslimer lever i enlighet med islam. Det framkommer också att 

muslimska pojkar och flickor inte går i samma klass i skolan. Muslimen har enligt boken 

heller inte sex före äktenskapet. Som rubriken antyder framställs muslimen och islam som 

statiska enheter. Texten framhåller tydligt skillnaden mellan muslimen och den västerländska 

människan. Islam framställs som en annorlunda, väsensskild kultur i jämförelse med den 

västerländska.  

 
Vi går inte på diskotek, som man gör i länderna i Väst. Sådant finns inte hos oss. Flickor och 
pojkar kan inte gå ut tillsammans, och att dansa kan bara inte tänka sig. Hos oss går pojkar och 
flickor inte ens i samma klass. Sex före äktenskapet är naturligtvis helt förbjudet för oss muslimer. 
Det tillhör äktenskapet (Berg & Husén, 1997: 263).  
 

I kapitlet ”Aldrig disco, ingen öl…” finns en lista som påvisar skillnader mellan muslimska 

länder och Sverige. Författarna väljer att fokusera på skillnader istället för likheter, vilket 

påvisar en väsensskild framställning, enligt Runnymede Trusts teoretiska modell.  

 

Den som reser i muslimska länder lägger märke till att mycket är annorlunda än t ex i Sverige. 

• Inga ölburkar eller vinflaskor ligger och skräpar där ungdomar hållit till en kväll. 
• Det känns tryggt att gå omkring också i de stora städerna även om det är sent på kvällen. Ingen tycks 

räkna med att det finns tjuvar eller folk som ställer till bråk. Inga fyllon skränar, och det är mycket 
sällan det är någon som är oförskämd. Särskilt ungdomar är nyfikna och vill gärna prata med en 
främling. Och det gör de på ett artigt sätt. Men flickor från Västländerna tycker ofta att uppvaktningen 
från ivriga pojkar och unga män kan bli irriterande närgången. 

• Få flickor är ute på kvällarna. Det är mest pojkar och män som är ute och går i parker eller på gatorna. 
Många män sitter också på kaféerna.  

• På dagarna ser man många kvinnor som är ute och handlar i affärer och på marknadsplatser. Också unga 
kvinnor har kläder som täcker nästan hela kroppen. En del bär också slöja för ansiktet (Berg & Husén, 
1997:263).   
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I och med detta ger läroboksförfattarna mottagarna en stängd bild av islam. I muslimska 

länder förekommer, enligt boken, inga vinflaskor eller ölburkar där ungdomar håller till. 

Nästa punkt talar om att det känns tryggt att vara ute i städerna på kvällstid, eftersom det där 

inte finns några fyllon. Den muslimska pojken framställs här som irriterande närgången i 

uppvaktningen av flickor på besök i muslimskt land, till skillnad från andra pojkars 

uppvaktning. Islam framställs som en fiende som orsakar konflikter, genom att göra pojkarna 

irriterande närgångna. Nästa punkt på listan säger att få flickor är ute sent på kvällarna, trots 

att det enligt andra punkten på listan är tryggt att vistas ute sent. Tryggheten kan således 

tyckas gälla endast männen. Punkt fyra på listan definierar kvinnan som den som handlar. 

Hon beskrivs som en person som täcker hela kroppen och en del bär också slöja. Enligt 

kapitlet råder skillnad på den muslimska mannen och kvinnan. Skillnad finns också gällande 

muslimska och västerländska länder. Åtskillnad görs mellan muslimer och andra religiösa 

grupper:     

 
Hos oss araber har judar bott i fred i alla tider. Men ni kristna förföljde och dödade judarna. 
Problemet mellan oss och judarna i vår tid beror på att Israel skapades och vårt folk kördes bort 
från sina hem och jagades ur landet. (Berg & Husén, 1997: 262). 

 

Detta visar på en monolitisk och väsensskild framställning av islam. Denna framställning 

visar, enligt Runnymede Trusts modell, på en väsensskild och fiendeuppfattning av 

muslimen/araben. Även frågorna till texten påvisar en monolitisk och väsensskild uppfattning 

om islam: 

 
FAKTAFRÅGOR 

 
1. Vad har judar och araber gemensamt? 
2. Nämn några viktiga fakta om islam. 

 
PROBLEM – ANALYS 

 
3. Vilka kan de viktigaste orsakerna vara tilll [sic!] motsättningarna mellan judar och araber? 
4. Hur verkar det att vara ung i ett muslimskt land jämfört med Sverige? (Berg & Husén, 1997: 263).  

 

Fråga ett är intressant, då det visar på att araber och muslimer likställs. En mer korrekt fråga 

vore ”Vad har judar och muslimer gemensamt?”. Frågan är problematisk eftersom 

motsättningar och krig har fokuserats på i relationen mellan judar och muslimer. Även fråga 

två är intressant i sin kontext. Till frågan har de läst texterna I muslimskt land och Aldrig 

disco, ingen öl…, vilken inte innehåller fakta, utan snarare generaliseringar och 

stereotyperingar av islam och muslimer. Vissa ”fakta” är dessutom felaktig, till exempel 

nämnda synonym arab – muslim.   
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Pronomen används flitigt för att särskilja intervjuaren/läroboksförfattaren, vilken blir en 

representation för den västerländska människan, från den intervjuade muslimen. I och med 

användandet av pronomen uppstår ett socialt fält läsaren förväntas acceptera. Det förväntas att 

läsaren identifierar sig med intervjuaren, inte den intervjuade.   

 

Texten bygger på allmänsanningar, vilka antas vara väl förankrade föreställningar hos en viss 

kultur, den västerländska. Ett exempel är att texten påstår att många västerlänningar dricker 

alkohol och att många muslimska pojkar är närgångna.  

 
Alkohol är helt förbjudet för oss muslimer. Jag känner ingen som har druckit öl, vin eller någon 
annan alkohol. Sådant finns inte här. Det är bra, för jag förstår inte varför någon använder ett 
sådant gift. Det är skadligt och skapar en massa elände. Så är det i Europa (Berg & Husén, 1997: 
263). 

  

En annan sådan allmänsanning är att muslimska flickor och pojkar inte dansar med varandra. 

De påståenden som görs i texten kan visas genom följande citat: ”Mina föräldrar kommer att 

försöka bestämma vem jag ska gifta mig med. Så är det för de flesta ungdomar” (Berg & 

Husén, 1997: 263).      
 

En skillnad på muslimer och andra är att muslimer, enligt läroboken, är mer religiösa. Islam 

framställs som den, enligt muslimer, enda sanna tron. Muslimen framställs som fientlig mot 

kristna och dessutom bokstavstroende koranläsare:  

 

Om vi tror på islam? Självklart. Det finns araber här på Västbanken som är kristna, men i min släkt 
är vi alla muslimer. Och varför skulle vi inte vara det? Koranen innehåller ju sanningen från Gud. 
Om ni kristna läser den boken så förstår ni också att islam är den enda sanna religionen. Då skulle 
ni bli muslimer och få ett bättre liv och sedan slippa straffas på domens dag (Berg & Husén, 1997: 
262). 

 

5.3.1.2 Man och kvinna 

På sida 278 i Religion och Liv finns ett kapitel med titeln Män och kvinnor. Det inleds med 

beskrivningen av pojkars omskärelse och att denna sker på liknande sätt som inom 

judendomen. Här sker en förening av de båda religionernas yttringar. Den manliga 

omskärelsen framställs som ett positivt tillfälle där vänner och bekanta samlas för att fira. 

Därefter skrivs det att det förekommer omskärelse på flickor i den muslimska delen av 

världen. Det framkommer dock att denna sed inte har något stöd i Koranen. Varför författarna 

har valt att ta med en sed som är mycket ovanlig och som heller inte kan härledas direkt till 
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religionen framkommer inte. Att författarna tar upp denna sed kan resultera i att eleverna 

kopplar den till islam och muslimer och därmed får en negativ syn på dessa. Islam framställs 

som en fiende och orsak till konflikt med de västerländska värderingarna, i enlighet med 

Runnymede Trusts teoretiska modell. Islam som religion framställs som grym i och med att 

seden benämns i samband med den.   

 

I vissa delar av den muslimska världen omskärs också flickorna. Särskilt i Sudan och på den 
egyptiska landsbygden förekommer denna sed. Den utförs när flickorna kommer upp i tonåren. 
Operationen innebär att klitoris skärs bort, ibland också delar av blygdläpparna (Berg & Husén, 
1997: 278). 
 

Det tas upp att slöjan och hur mycket som ska täckas av kvinnans kropp är olika i olika 

länder. Ett påstående som görs i texten är att de flesta muslimska kvinnor bär slöja. En del 

unga kvinnor kan dock välja att klä sig västerländskt och detta blir klassifikationen muslimsk 

- västerländsk. Ett påstående som görs är att många muslimska kvinnor inte deltar i politik 

och i arbetsliv. Framställningen kan resultera i att läsarna uppfattar att många muslimska 

kvinnor håller sig i hemmet. Detta visar på en monolitisk framställning av kvinnans situation. 

Enligt Runnymede Trusts modell visar detta på en underlägsenhet i förhållande till 

västvärldens jämställdhetsideal. En allmänsanning som görs i texten är att en stor del 

västerlänningar anser att muslimska kvinnor är förtryckta av sina män. 

 

5.3.1.3 Islam i världen 

Islam i världen presenteras i tre rubriker: Protest mot Väst, Islam i Sverige och Religionen 

som växer i världen. I rubriken Protest mot Väst talar författarna om att länder som Iran, 

Pakistan och Algeriet protesterar mot Västerlandet genom att klä sig traditionellt. Folket i 

dessa länder protesterar mot det västerländska inflytandet genom att leva mer i enlighet med 

islam. I detta stycke förekommer ett citat från en Pakistansk muslimsk kvinna, som dock inte 

är namngiven eller med på bild. Läroboksförfattarna tycks anse att hennes uttalande är 

representativt för muslimska kvinnor, genom att de använder henne som referens. Kvinnan 

säger: ”Är kvinnorna i västländerna lyckligare än vi? Varför förekommer då pornografi, 

prostitution och så många olyckliga och kraschade äktenskap i just de länderna?” (Berg & 

Husén, 1997: 279). Här görs en skarp skillnad mellan vi – kvinnorna i Pakistan och de – 

kvinnorna i Västvärlden. En stängd uppfattning av islam uppvisas, genom både rubriken och 

ovannämnda citat. Citatet visar även på en väsensskild uppfattning, att det är stor skillnad 

mellan olika kulturers värderingar och åsikter. Det påvisar en distinktion i värdering och åsikt 



27 

 

mellan kvinnor från olika geografiska områden. Här skulle man enligt Hellspong (2001) 

kunna tala om olika aktörers synvinkel.   

 

Under rubriken Islam i Sverige finns ett påstående från författarna om muslimers åsikter om 

Sverige: ”De uttrycker sig ofta uppskattande om friheten i Sverige, som ger alla rätt att fritt få 

utöva sin religion. Men tillvaron här kan också innebära problem.” (Berg & Husén, 1997: 

279). Citatet visar på muslimska länder som väsensskilda från Sverige, genom att framställa 

Sverige som fritt i kontrast mot de kulturer muslimerna är vana vid.  

 

Rubriken Religionen som växer i världen uttrycker implicit att islam är den enda religionen 

som växer. Detta är ett påstående från författarnas sida, där de leder läsarna att se religionen 

islam som en ensamt växande grupp. Det är författarnas röst och värdering. Islam klassificeras 

som religionen som växer i världen, till skillnad från de andra världsreligionerna. Återigen får 

en individ representera kollektivet; en afrikansk muslim får representera hela den afrikanska 

muslimska gruppen, genom detta uttalande: 

 

Islam betonar rättvisa och gör ingen skillnad mellan svarta och vita. Muslimer är inga rasister. 
Européerna kom till Afrika som erövrare och herrefolk. De förde också kristendomen med sig. 
Många tycker därför att kristendomen hör samman med rasism och förtryck. Kristendomen är 
också svår att förstå. Islam är en enkel religion, som känns naturligare. (Berg & Husén, 1997: 
280). 

 

Med det här citatet förmedlar läroboksförfattarna klassifikationssätten: européerna och 

afrikanerna, muslimerna och de kristna, svarta och vita. Det författarna inte säger är att svarta 

kan vara kristna och att vita kan vara muslimer. Hur är det med folk med andra hudfärger, i 

denna tydliga färgmässiga distinktion? De sociala konsekvenser denna uppdelning kan ge är 

att eleverna får en stereotyp bild av människor utifrån nämnda klassifikationer. Uppdelningen 

upprätthåller en viss immigrationsideologi, med tillhörande dominansförhållanden, enligt 

Hellspong (2001). Variationer inom grupper nämns inte av författarna och förmedlas således 

inte till eleverna. Uppdelningarna förmedlas som allmänsanningar. Islam särskiljs från de 

andra religionerna, främst kristendomen, vilket visar på en väsensskild stängd uppfattning om 

islam.     

 

De araber som lyckades stanna kvar har inte fått samma rättigheter som judarna. Så blev det för att 
Israel skapades som judisk stat. Och det var ni i Europa och USA som beslutade det och sedan 
dess har ni stått på Israels sida (Berg & Husén, 1997: 262). 
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Citatet kopplar samman Europa och USA som en arabfientlig och Israelvänlig enhet. Ett 

starkt, näst fientligt, vi och dem framkommer. Klassificeringen som sker är även arab 

och muslim som synonym. Det visar även en statisk och oföränderlig konflikt mellan 

judar och araber. Detta visar på en monolitisk uppfattning i framställningen av islam, i 

enlighet med Runnymede Trust. Islam framställs som ett oföränderligt fenomen, vilket 

indikerar en stängd uppfattning om islam. Den framställs också som väsensskild från 

andra religioner då den uppmålas som annorlunda i förhållande till andra religioner och 

kulturer, till exempel judendomen, Europa och USA. Ponera att det i klassrummet finns 

en judisk och en muslimsk elev. Dessa ska enligt texten vara oförenliga.     

 

I citatet nedan kan ses hur författarna sammanför muslimska länder under beteckningen 

”islamiska länder”. Skillnader mellan länderna och grad av religiositet hos den enskilde 

individen tas inte upp. Många muslimer i världen lever enligt läroboken strikt efter Koranen. 

Det finns ingen uppdelning mellan sakralt och profant, enligt läroboken.    

 
I många islamiska länder är lagarna utformade så att de noga följer vad som sägs i Koranen. 
Koranen präglar därför också människornas sätt att tänka och handla, ja hela deras sätt att leva. 
Uppdelningen mellan det som är religiöst och det som är världsligt existerar inte inom islam. 
Religion och vardagsliv hör ihop (Berg & Husén, 1997: 271). 

 
Under rubrikerna ”Hur kan olikheterna förklaras?” och ”Koranen har rätt” förekommer 

ett uttalande från en icke namngiven man som studerar vid universitetet i Kairo. Denna 

man står som representant för de flesta av världens muslimer. 

 
Muhammed fick den sista och slutgiltiga uppenbarelsen av Gud. Den är en exakt kopia av ´Bokens 
moder´, Urkoranen, som finns i himlen. Därför är Koranen den enda sanna och riktiga 
vägledningen för människorna. Jag är säker på att alla människor på jorden en gång kommer att 
förstå det och underkasta sig islam. Jag hoppas innerligt att det händer så snart som möjligt. För då 
får vi den goda och fredliga värld som Gud har tänkt sig att vi ska ha. De flesta av världens 
muslimer skulle svara ungefär på samma sätt som den egyptiske studenten (Berg & Husén, 1997: 
272). 
 

Styckets sista mening visar tydligt författarnas benägenhet att övergeneralisera och göra 

individens uttalande till gruppens sanning. Genom att hänvisa islam till begreppet 

underkastelse gör Berg & Husén vad Härenstam (1993) menade vara problematiskt, det 

vill säga att förklara islam med en negativ betydelse. 
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5.3.1.4 Lärobokens bilder  

Muslimer i lärobokens bilder är alla svarthåriga. Männen är överrepresenterade i 

bilderna. Sammantaget finns det 24 bilder i kapitlet om islam. Män figurerar på 14 av 

dessa bilder och kvinnor figurerar på åtta av dem. Majoriteten av kvinnorna på bilderna 

bär slöja av någon form. De har nästan uteslutande valt bilder där människorna är 

traditionellt klädda. Detta kan bidra till en väsensskild uppfattning om islam där 

muslimer framställs som traditionella i motsats till västerlänningar . Kapitlet om islam 

inleds med en bild på ett klassrum med enbart män i icketraditionell klädsel, och några 

sidor längre fram finns en bild på ett klassrum med enbart flickor som är traditionellt 

klädda. En bild av ett tredje klassrum visar ett rum som är uppdelat med en skiljevägg 

mellan en manlig student och flera kvinnliga studenter. Samtliga kvinnor bär någon 

form av slöja. 

 

Bilderna i läroboken kan bidra till en felaktig bild av muslimen. När författarna 

likställer muslimen med araben blir bildvalet tydligt utifrån klassifikationen. Hela boken 

Religion och liv inleds med en karta över världens religioner där religionerna är utsatta 

på kartan. Enligt denna finns islam endast i Afrika, delar av Asien och Arabiska halvön. 

Detta kan leda till att läsaren inte ser islam som delar av övriga världen. Därför är det 

inte konstigt att det inte finns några ljushåriga muslimer på bilderna.  

 

På sida 283 i läroboken finns en halvsidesbild på en muslim som täcker ansiktet med 

palestinasjal hoppandes på brinnande tunnor med fana i handen. Detta hör samman med 

kapitlet islam och omvärlden. Denna bild bidrar till att se islam som fiende och orsak till 

konflikter, i enlighet med Runnymede Trusts modell. I bildtexten står skrivet att:    

 
Arabiska, muslimska palestinier har ofta tagit till våld för att bekämpa den judiska övermakten och 
ta tillbaka det land som de förlorat. Många menar att det är ett heligt krig, jihad. Andra menar att 
det är ett missbruk av ordet jihad (Berg & Husén, 1997:283).  
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5.3.2 Religion SO.S 

5.3.2.1 Vem är muslim?  

Under rubriken Hur är det att vara muslim? framställs muslimen som en person som alltid 

följer Koranens regler, det vill säga muslimen som monolitisk. Koranen beskriver vad man 

äter, hur man klär sig och hur man uppför sig. Klassifikationen som används är muslim. 

Texten innehåller få pronomen, vilket ger den en mer allmän karaktär.    

 

Citatet nedan visar vad muslimer grundar sina val i livet på. Det görs ingen åtskillnad mellan 

troende och sekulära muslimer. En muslim följer, enligt texten, Koranen, sunna och 

haditherna: 

 
Genom att följa de fem pelarna blir människan en bra muslim. Men ibland behövs mer stöd och 
hjälp för att veta hur livet ska levas. Då tar en muslim hjälp av berättelser som beskriver hur 
Muhammed levde. De som levde tillsammans med Muhammed skrev nämligen ner allt som han 
gjorde. Muhammeds vanor kallas sunna, och berättelserna om hans vanor kallas hadither. Det 
finns många tusen hadither sparade, och för muslimer betyder de oerhört mycket än idag (Berlin & 
Ring, 2003: 100).  

 

Under rubriken Att bli muslim förklaras att ett barn blir muslimskt om dess far är muslim. 

Detta barn fostras sedan in i den muslimska tron. En icke-muslim får konvertera till islam och 

behöver då undervisning om religionen. Det finns en ruta med en sammanfattning över 

definitionen av vem som är muslim. Där står att en muslim lever efter de regler som finns i 

Koranen, ber fem gånger om dagen vänd mot Mecka och att Ramadan är den viktigaste 

månaden, då muslimer fastar. Denna sammanfattning är påståenden kring hur en muslim bör 

vara och agera. En statisk och oföränderlig bild av islam och muslimen skönjas, den är alltså, 

enligt Runnymede Trust, monolitisk. Bönen, fastan och följandet av regler i Koranen är 

allmänsanningar som framförs. En bra muslim blir man genom att följa de fem pelarna enligt 

läroboksförfattarna. En annan allmänsanning i texten är att muslimer tar hjälp av berättelserna 

om Muhammed för att veta hur livet ska levas. Islam benämns som en person med egen 

inneboende vilja och karaktär. Enligt denne islam kommer två änglar att döma människor i 

slutet av deras liv.    

 

Under rubriken Riktningar tas de två stora riktningarna, sunni och shia, upp. Det talas om krig 

och motsättningar mellan de båda grupperna, samt om fundamentalism inom islam. Islam 

framställs som orsak till konflikter, alltså som en fientlig religion. Det kan vara svårt för 

eleverna att förstå att fundamentalism inte är en muslimsk riktning, eftersom rubriken 
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Fundamentalism kommer i samband med de olika riktningarna inom religionen. 

Fundamentalism framställs som en typisk muslimsk företeelse. Värt att notera är att 

fundamentalism inte finns som rubrik i någon av de andra religionernas kapitel.    

 

5.3.2.2 Man och kvinna 

Läroboksförfattarna skriver att det är mest män som går till moskén men att kvinnor går dit 

om de vill. Detta beror på att det är en religiös plikt för männen men inte för kvinnorna. Män 

och kvinnor får inte be tillsammans i moskén för att de inte ska störa varandra. Texten visar 

implicit och explicit att det endast är män som kan agera böneledare genom citatet ”Bönen 

leds av en böneledare som kallas imam. Nästan vem som helst kan leda bönen, bara han kan 

läsa arabiska. Bönen sker nämligen på Koranens språk, arabiska. Kvinnor får däremot inte 

leda bönen i moskén.” (Berlin & Ring, 2003:97). I övrigt återfinns personliga pronomen inte i 

texten om män och kvinnor. 

 

Det är mest män som går till moskén och ber. Det är för att männen måste, det är deras plikt. En 
kvinna går till moskén när hon vill. När hon är där får hon be längst bak i moskén eller på läktaren. 
Männen ber för sig och kvinnorna för sig, för att de inte ska störa varandra (Berlin & Ring, 2003: 
97). 

 

Texten förklarar en illustration av hur en moské ser ut på insidan. Kvinnorna är avbildade 

med slöja och befinner sig på moskéns läktare. Läroboksförfattarna tycks vilja framhålla att 

det råder stor skillnad mellan män och kvinnor inom islam. 

 

Gällande giftermål mellan muslimer står det att kvinnan bör gifta sig med en muslimsk man 

om hon vill att barnen ska bli muslimer. Detta för att det är mannen som bestämmer vilken 

religion barnen ska ha. Det står vidare att månggifte är tillåtet för mannen om han kan 

behandla alla sina fruar väl. Här visas en värdering som påvisar att den muslimska mannen 

vill ha många kvinnor:  

 

Inom islam är det tillåtet för en man att ha upp till fyra fruar om han kan behandla alla sina fruar 
rättvist och älska dem alla lika mycket. Kan han inte det måste han nöja sig med en fru” (Berlin & 
Ring, 2003:108).   

 

Denna text visar genom det värdeladdade ordet nöja att den muslimska mannen helst vill ha 

flera fruar. Citatet visar på en väsensskild uppfattning om islam, där kvinna och man inte har 

samma rättigheter. Det nämns inte huruvida kvinnan kan ha flera män.  
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5.3.2.3 Islam i världen 

Islamkapitlet inleds med en världskarta där islam är utmärkt. Enligt denna bild finns islam 

inte överhuvudtaget i Europa. De enda platser islam, enligt bilden, existerar på är norra och 

mellersta Afrika, Arabiska halvön och vissa mindre delar av Asien. Det finns inget kapitel 

som tar upp hur islam ser ut i olika delar av världen. Det står dock att det finns cirka en 

miljard muslimer.  

 

De olika riktningar som tas upp är sunni och shia. I kapitlet finns även rubrikerna Krig och 

motsättningar och Fundamentalism – vad är det?. Valet av rubriker är olyckligt, då det kan 

leda läsaren att tro att fundamentalism är likställt med islam.  

 
Fundamentalisterna anser att västvärlden haft alltför stort inflytande på muslimska länder. Detta 
inflytande har varit dåligt, och medborgarna har påtvingats ett levnadssätt som inte alls stämmer 
överens med islam. Ur ett västerländskt perspektiv kan man tycka att fundamentalisterna själva 
medverkar till att människor får det sämre, inte minst kvinnorna. Men en fundamentalist menar att 
det är icke-muslimska länder som kvinnor förtrycks (Berlin & Ring, 2003: 103)   
    

Stycket kan vara missvisande. En bättre formulering hade varit ”Muslimska 

fundamentalister” för att påvisa att det finns fundamentalister även inom andra religiösa 

grupper.   

 
5.3.2.4 Lärobokens bilder  

Religion SO.S är full av illustrationer, främst tecknade bilder. Det finns 38 bilder i lärobokens 

kapitel om islam. Övervägande bilder och illustrationer består av bilder på män. Det finns fem 

bilder eller illustrationer av kvinnor och samtliga kvinnor är slöjbeklädda. Bilderna på 

beslöjade kvinnor bidrar till en monolitisk framställning av islam. Även att det är ett 

övervägande antal män på bilderna kan bidra till att mottagarna ser islam som mannens 

religion. I jämförelse med de andra religionernas kapitel lyser kvinnorna med sin frånvaro i 

islamkapitlet.  

 

På första sidan finns en bild på bedjande indonesiska flickor som alla bär sjal. Bildtexten 

säger ”Indonesien är världens största muslimska samhälle, 88 procent av befolkningen 

bekänner sig till islam.” (Berlin & Ring, 2003:80). Genom att välja att inleda kapitlet islam 

med en bild på bedjande beslöjade kvinnor görs av författarna ett urval att visa islam som en 

traditionell religion. Denna bild bidrar till en väsensskild bild av islam där fokus ligger på 

skillnader.  
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Kapitlet Hur är det att vara muslim? tar upp att det står i Koranen att både män och kvinnor 

ska klä sig anständigt. Kvinnor får själva bestämma om de ska bära slöja som döljer håret, 

enligt boken. Angränsande till texten finns ett fotografi där tre sjalbärande kvinnor sitter. I 

undertexten står att ”Långt ifrån alla muslimska kvinnor bär slöja. I Koranen står att både män 

och kvinnor ska klä sig värdigt, och det betyder enligt vissa att kvinnan ska bära slöja” (Berlin 

& Ring, 2003: 105). Text och bild är tillsammans motsägelsefulla, genom att samtliga kvinnor 

på bilden är traditionellt klädda och bär slöja, medan texten säger att inte alla bär slöja. 

Tilläggas kan att mannen på bilden inte är traditionellt klädd. 

 

På sida 108 illustreras rubriken Giftermål med en bild av ett brudpar i Afghanistan. På bilden 

går en man bredvid en kvinna med kroppen och ansiktet totalt täckt. Att de väljer att gestalta 

ett muslimskt giftermål tyder på att läroboksförfattarna vill visa en väsensskild bild av islam i 

enlighet med Runnymede Trusts teoretiska modell. De visar också islam som underlägsen det 

jämställdhetsideal som råder i Sverige.  

 

5.3.3 Religion Punkt SO 

Genomgående används citat från viktiga skrifter främst från Koranen. Läroboksförfattarna 

visar på detta sätt vart ifrån de gör sina tolkningar. Urvalet texter ur Koranen är gjort av 

läroboksförfattarna. På detta sätt styr författarna hur texten ska tolkas.  

 

5.3.3.1 Vem är muslim? 

Läroboksförfattarna väljer inledningsvis att ta upp att Indonesien är det land som har flest 

muslimska invånare. De säger vidare att troende muslimer ofta menar att islam hör hemma i 

alla länder eftersom alla människor egentligen tillhör en gemensam församling. Enligt dem 

anser muslimer att islam är en evig religion.  

 

Det finns nästan alltid någon muslim som ber någonstans på jorden. Detta speglar en annan viktig 
religiös tanke för världens muslimer: islam är en evig religion som alltid har funnits och alltid 
kommer att finnas – så länge livet, människorna och världen finns kvar (Arlebrand et al, 2007: 
215).  

 

Läroboksförfattarna ger därmed mottagarna en stängd och monolitisk bild av islam, enligt 

Runnymede Trusts modell om öppna och stängda uppfattningar av islam. I en ruta under 

texten kommer ett citat från Koranen 2:115: ”Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er 

finner ni Guds anlete. Gud når överallt och Han vet allt.” (Arlebrand et al, 2007:215). Vilka 

dessa muslimer är framkommer inte i texten.  
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De fem grundpelarna, islams heliga handlingar, tas upp men uppfattas inte som något tvång 

för den troende muslimen, enligt läroboksförfattarna. Dock säger de att en troende muslim ber 

fem gånger per dygn. Detta är en monolitisk framställning av muslimen, då det inte tas upp att 

muslimer kan ha olika grad av religiositet. De klassifikationssätt som texten använder är att de 

benämner de som tror på islam som muslimer. Muslimen definieras inte per automatik som 

arab - muslimer finns över hela världen.  

 
Stora delar av befolkningen på Arabiska halvön gick över till islam medan profeten Muhammed 
levde. Efter profetens död spred de arabisktalande muslimerna sin religion till andra folkslag långt 
utanför Mellanöstern. Numera finns muslimer i alla världsdelar. Idag lever de flesta av dagens 
muslimer, omkring 80 procent, i länder där man har andra språk än arabiska som modersmål 
(Arlebrand et al, 2007: 216). 

 

Detta visar på en förenad bild av islam, som en naturlig del av världen. Islam tillhör ingen 

speciell kultur eller något specifikt land. Detta kan leda till att islam och muslimer inte ses 

som något främmande för eleverna. 

 

Texten använder inte personliga pronomen utan talar mer generellt om islam och muslimer. 

En uppdelning av västvärlden och muslimer görs inte. Detta tyder på en bild av islam som 

partner, i enlighet med Runnymede Trusts modell. Det är mer okontroversiella 

faktabeskrivningar än komplicerade slutsatser och påståenden gjorda av författarna. Texten 

framlägger bönen som allmängiltig för alla muslimer oavsett troendegrad, vilket framstår som 

en allmänsanning. Enligt läroboksförfattarna söker muslimer svar på frågor om rätt och fel i 

sharia, vilket är ett monolitiskt framställningssätt.  

 

5.3.3.2 Man och kvinna 

Under rubriken Två frågor som väcker debatt finns en underrubrik som heter Förhållandet 

mellan man och kvinna. Författarna tar där upp att det finns mycket i islams skrifter som kan 

uppfattas som ojämlikhet mellan könen. Det framställs som en allmänsanning att det är just 

islam som är en ojämlik religion. Det är en tolkning författarna gör av korantexterna. Islam 

framställs då som väsensskild den svenska jämställdhetsuppfattningen. Författarna gör en 

värdering utifrån sitt eget perspektiv. Det framställs som självklart att det är så och ingen 

annan synvinkel ges röst. De skriver också att en mans vittnesmål väger dubbelt mot en 

kvinnas. Författarna påstår att många muslimer menar att detta inte tyder på att kvinnan är 

mindre värd än mannen. Då är frågan vilka dessa många muslimer är. Det framgår inte i 



35 

 

texten vilka individer som fått representera muslimerna. Det framgår inte heller om det är 

kvinnor eller män som gjort detta uttalande.  

 

Många muslimer menar att allt detta ändå inte betyder att kvinnor är mindre värda än män. 
Koranen säger exempelvis att båda könen har lika stort ansvar för sina handlingar. Män och 
kvinnor har olika roller men samma värde enligt denna tolkning av de islamiska skrifterna och 
traditionerna (Arlebrand et al, 2007:242). 

 

Genom att först räkna upp flera faktorer som visar på ojämlikhet i Koranen och sedan 

använda ordet allt för att tydliggöra att det är mycket ojämlikt, förstärks bilden av Koranen 

som fientlig mot jämställdhet och därmed kan eleverna även uppfatta det som att islam och 

muslimer inte lever jämställt.  

 

Läroboksförfattarna tar sedan upp feministiska tolkningar av koranen. De menar att kvinnor 

har fått starkare ställning i arabländerna sedan islams inträde. De tar upp att jämställdheten 

börjar öka i de muslimska länderna. Här visar de på en dynamisk bild av islam genom att visa 

på förändringar i kvinnors situation, det vill säga att en mångsidig bild av islam ges.  

 

Författarna fyller i elevernas ideologiska tankeram genom att ge dem sin tolkning av Koranen. 

Genom att göra det bidrar författarna till att ge eleverna en tolkning som de anser giltig. Den 

formar då elevernas bild av islam, i enlighet med socialkonstruktionismen, och ses som 

allmängiltig. Mottagarna får sändarnas värderingar och åsikter explicit. Kontroversiella 

uppfattningar, så som att Koranen är direkt kvinnofientlig ses som självklara. Det finns en 

tendens hos författarna att göra sina subjektiva tolkningar till objektiva sanningar, till exempel 

i detta citat: 

 

I de islamiska skrifterna finns det mycket som kan uppfattas som ojämlikhet mellan könen. Enligt 
Koranen och sunna har mannen till exempel plikt att försörja sin familj. Han ska också vara 
förmyndare över sin hustru och deras gemensamma barn. En mans vittnesmål är värt dubbelt mot 
en kvinnas. Under vissa omständigheter kan en man ha upp till fyra hustrur (något som är mycket 
ovanligt idag) (Arlebrand et al, 2007: 242).  

 

  



36 

 

5.3.3.3 Islam i världen 

Vikten av det arabiska språket i den muslimska tron tillskrivs profeten Muhammed och att 

Koranen är skriven på arabiska. Författarna menar dock att islam inte är synonym med 

arabvärlden därför att profeten Muhammed fick i uppdrag att sprida religionen över hela 

världen. Vidare säger de att omkring 80 procent av världens muslimer bor i länder som inte är 

arabisktalande. Hur det är att vara muslim idag skiljer sig beroende på geografisk tillhörighet, 

vilket ger en bild av islam som mångsidig. Detta tema går läroboksförfattarna närmare in på 

under rubriken Skiftande betydelser i olika länder. Under rubriken Länder där traditioner 

betyder mycket ger författarna exempel på länder där islam påverkar samhällslivet stort. I 

sådana länder menar författarna att de religiösa ledarna har stor makt och att människor klär 

sig traditionellt. Muslimer besöker moskéerna ofta enligt läroboken. 

 

Under rubriken Sekulariserade länder skriver författarna att många muslimska länder är 

sekulariserade och att människor i dessa länder själva bestämmer över sin religiositet.  

 

Många muslimska länder är sekulariserade. Här har de religiösa ledarna inte så mycket att säga till 
om och de flesta människor bestämmer i stor utsträckning själva hur mycket religionen ska 
påverka deras liv. Så är det till exempel i Indonesien, Turkiet, Tunisien och Albanien (Arlebrand et 
al, 2007: 217).  

 

Den sista rubriken heter Icke-muslimska länder och här tar de upp att icke-muslimska länder 

bland annat finns i Västeuropa och Kanada. I dessa länder är islam i minoritet. Muslimerna är 

i nämnda länder invandrare eller barn till invandrare. De beskriver muslimer i dessa länder 

antingen som bevarande av sin tro eller att de bryr sig mindre om sin religion med tiden. 

Författarna tar också upp att individer från muslimska länder inte vill bli kallade muslimer för 

att de inte är troende. 

 

Infödda västeuropéer utesluts från författarnas klassifikation av muslimer. Under rubriken 

icke-muslimska länder benämns muslimer som invandrare. Här utelämnar författarna att 

skriva om konvertiter. Här får orden en betydelserelation, där muslim och invandrare blir 

synonymer i texten. Rubrikerna Länder där tradition betyder mycket, Sekulariserade länder 

och Icke-muslimska länder visar mottagaren att det finns tre typer av länder som islam kan 

figurera i. Därmed framställs islam som föränderlig och kontextberoende, alltså mångsidig. 
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Frågor till kapitlet Islam i världen, vilka benämns Tänk efter, visar på en öppen och 

mångsidig bild av islam. Frågorna är problematiserande och leder till diskussion, då de inte 

efterfrågar ”sann” fakta, utan snarare djupare reflektion: 

 

Tänk efter 

• Av vilka skäl bör man inte kalla islam för en arabisk religion? 
• Vilket land är muslimskt – ett land där en majoritet av befolkningen är muslimer? Eller ett land där 

muslimska traditioner har stor betydelse? Jämför med Sverige – är Sverige ett kristet land? 
Motivera ditt svar (Arlebrand et al, 2007: 217). 

 

5.3.3.4 Lärobokens bilder  

Första bilden läsaren möts av föreställer en moské i Indonesien. På bilden figurerar både 

kvinnor och män. Männen är både traditionellt och modernt klädda, medan kvinnorna 

uteslutande bär traditionell klädsel och alla bär slöja. Övervägande antal kvinnor i boken bär 

slöja (på fyra bilder bär kvinnorna inte slöja) medan bilder på männen är mer mångfasetterad 

gällande klädseln. Det finns 35 bilder i islamkapitlet. På 17 av dessa bilder är kvinnor 

närvarande och på 21 är män närvarande.  Här syns en mer jämn fördelning av kvinnliga och 

manliga representanter för religionen än i övriga undersökta böcker. Författarna förmedlar en 

bild av islam som annorlunda men inte underlägsen andra religioner och kulturer i enlighet 

med Runnymede Trusts teoretiska modell.  

 

”Med eller utan huvudduk, med eller utan smink? Två muslimska systrar i Turkiets huvudstad 

Istanbul har olika uppfattningar om detta” (Arlebrand et al, 2007: 242). Citatet är en bildtext 

till en bild som visar två muslimska kvinnor – en modernt och en traditionellt klädd, en med 

smink och en utan. Urvalet, att läroboksförfattarna valt bilder som synliggör att islam kan 

komma till uttryck på olika sätt, tyder på en mångsidig bild av islam, i enlighet med 

Runnymede Trusts teoretiska modell.  
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5.4 Sammanfattning av analysen  

Genom sitt medium bär läroböckerna en slöja av objektivitet; läroböcker anses vara neutrala 

källor till material, enligt Hellspong (2001). Implicit framträder läroböckerna därför som 

opartiska och objektiva.  Texterna ska fungera som kunskapsgivare, vilket de också gör, men 

inte på ett neutralt plan. Läroböckerna är skapade av enskilda författare och kan därför inte 

vara neutrala. De enskilda böckerna bär på olika grad av subjektivitet och uttryckta 

värderingar. Texterna förmedlar och upprätthåller därför också en högre eller lägre grad av 

maktförhållanden. Klassifikationen vi - dem, svenskar – invandrare, muslimer – kristna, väst 

– och öst, kan bidra till att bevara en social ordning som definierar islam och muslimer som 

något oföränderligt och främmande.  

 

5.5 Analysens självkritik 

Textens granskare är inte neutrala elle0r rent objektiva och kan heller aldrig bli, även om 

neutralitet vore önskansvärt. Många faktorer spelar in gällande hur en text tolkas och den kan 

därför tolkas på olika sätt av olika granskare.   

 

Trots att de flesta samhällsforskare erkänner att det är svårt, om inte omöjligt, att uppnå en ren 
eller fullständig form av objektivitet, utgör det ändå ett huvudsakligt mål, där alternativen – saker 
som förutfattade meningar och subjektivitet – betraktas som oacceptabla för god forskning. 
Erkännandet av att något ligger utom räckhåll innebär inte att vi ska ge upp våra ansträngningar att 
gå i den riktningen (Denscombe, 2004: 207). 
 

Utbildade lärare granskar lärobokstexterna utifrån erfarenheter från skolans värld. 

Medborgare av ett givet samhälle uppfattar texten utifrån den kontexten. Även de personliga 

förhållandena, till exempel sociokulturell bakgrund, kan påverka analysen. Som 

religionsvetare och lärare i religionskunskap är förförståelsen för tolkningsområdet islam 

större än för lärare som inte har religionskunskap som ämne. Samtliga dessa punkter påverkar 

oss som författare i denna analys. En fördom som genom analysen bekräftats är att det finns 

en sluten bild av islam i läroböckerna. Detta kan ha gett oss blinda punkter i analyssituationen 

och gjort det svårare att finna de positiva elementen i läroboksframställningarna. Det är lättare 

att verifiera det som bekräftar vår fördom än det som emotsäger den. Vi har kunnat använda 

texterna för att problematisera användandet av läroböckerna i en yrkessituation.           
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6 Diskussion  

6.1 Framkommer en öppen eller stängd uppfattning om islam och 

muslimer i läroböcker i ämnet religionskunskap för grundskolans 

senare år? 

I läroboken Religion och Liv framkommer en stängd uppfattning om islam. Vi kan både se en 

monolitisk, väsensskild, underlägsen och fiendeframställning av islam. Författarna framställer 

islam som en oföränderlig religion som till stor del är kvinnoförtryckande. Den manliga 

muslimen framställs som påträngande och svartmuskig. Alla männen på bilderna är 

mörkhåriga. Författarna särskiljer islam från västvärlden och som judefientlig. I Religion och 

Liv likställs också muslimer med araber, vilket är en felaktig vinkling som leder mottagarna i 

fel riktning. Det tas heller inte upp att islam och muslimer existerar i stora delar av världen. 

Även konvertiter utesluts ur begreppet muslim.   

 

Sändarna till texterna i Religion och liv har gjort ett urval av intervjuade personer vars åsikter 

får stå som representativa för hela den muslimska befolkningen. De framställer också islam 

som en religion som är orsaken till konflikter och krig. Klassifikationerna ”vi och dem” är 

ofta förekommande och väst och öst delas upp starkt. Bilderna förstärker denna framställning 

av muslimska kvinnor och män. Muslimen är uteslutande arab. Kvinnorna täcker sig med 

slöjor och traditionell klädsel. En enda bild av de åtta visar på en icke-beslöjad kvinna. 

 

I Religion och liv ligger fokus på skillnader istället för likheter. Det faktum att kristendomen 

tillskrivs en helt egen lärobok och övriga religioner får samsas om en bok tyder på en tydlig 

kristocentrism i läroboksförfattarnas förhållningssätt. Genom citat i kapitlet kan 

läroboksförfattarna ge eleverna en uppfattning av att muslimer generellt sett tycker illa om 

kristna och européer. De kan också ge flickor en felaktig bild av muslimska män som 

påstridiga och närgångna. Detta påstående är monolitiskt och ger mottagaren en bild av att 

alla muslimer är likadana och oföränderliga.  

 

Författarna drar alla muslimer över en kant och det tas ingen hänsyn till olika kulturella och 

geografiska bakgrunder. Muslimer framställs också som krigiska och detta förstärks med 

hjälp av bildmaterial. Bilden med den hoppande muslimen som har förtäckt ansikte förstärker 

detta antagande.  
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Det förekommer i Religion och Liv många pronomen som bidar till att ”vi och dem” - känslan 

blir påtaglig. Det finns även många allmänsanningar, till exempel att människor i muslimska 

länder inte dricker alkohol och att västerländska ungdomar gör det. Inga muslimska ungdomar 

går på disco och de dricker ingen öl, enligt läroboken. Det är skillnader som tar plats och 

författarna listar till och med upp vad som är speciellt för ett muslimskt land. Det leder till att 

fiendeuppfattningen, vilken nämns i Runnymede Trusts teoretiska modell, blir påtaglig.  

 

I Religion SO.S  framkommer också en stängd uppfattning om islam. Den framställer islam 

som monolitisk och väsensskild från västvärlden. Kvinnor och män tilldelas inte lika mycket 

utrymme i kapitlet vilket leder läsaren till att se på islam som kvinnofientlig. Islam ses som 

oföränderlig och muslimen framställs som en traditionell människa som följer islams 

sharialagar.  

 

Bilderna i kapitlet om islam i Religion SO.S  bidrar till tanken att islam skulle vara en 

mansdominerad religion genom att lägga fokus på mannen. Islams del i världen blir också 

felaktig i boken då det i kapitlet visas att islam endast finns i vissa delar av världen. Islam 

existerar inte alls i Europa och USA, enligt läroboken. Detta leder till en väsensskild 

uppfattning om islam, enligt Runnymede Trusts modell, och eleverna ser inte islam som en 

naturlig del av sitt samhälle utan kan se islam mer som en fiende. Enligt läroboken hör inte 

islam hemma i Sverige.  

 

I Religion Punkt SO framkommer en mer förenad bild av islam. Islam ses här som en naturlig 

del i samhället och den stängda uppfattningen är inte så stark som i tidigare böcker. Det finns 

nästan lika många män som kvinnor på bilderna i kapitlet. Dock är majoriteten av kvinnorna 

traditionellt klädda och bär slöja. Författarna glömmer dock bort att räkna konvertiter som 

muslimer.  

 

Härenstam (1993) såg islamofobiska tendenser i de läroböcker han undersökte, vilket 

fortfarande kan ses i dagens läroböcker. Han förutspådde att läroböckerna skulle bli mindre 

tendentiösa om det fanns faktagranskare till dem. I läroboken Religion Punkt SO, vilken 

undersökts i detta arbete, står docent Christer Hedin som faktagranskare. Det är också denna 

lärobok som är mest nyanserad i framställningen av islam, vilket kan ha sin grund i just 
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granskningen av fakta av en utbildad religionsvetare. Således kan faktagranskare ses som en 

framgångsfaktor i strävan efter mindre tendentiösa läroböcker.    

 

I alla tre läroböckerna förekommer det en stereotyp bild av islam när det kommer till kvinnligt 

och manligt, i enlighet med Härenstams (1993) undersökning. Muslimen och islam som 

religion ses som kvinnoförtryckande i någon grad. Detta intryck förstärks av bilderna i 

böckerna, som i någon mån domineras av beslöjade kvinnor. Det faktum att det i alla 

böckerna förekommer fler män på bilderna än kvinnor stödjer den stereotypa bilden av islam 

som mansdominerad.  
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6.2 Hur kan lärare arbeta för att eleverna ska få en öppen och 

inkluderande syn på religionerna och människorna inom dem? 

Av de tre läroböckerna som analyserats är Religion Punkt SO den som har mest öppen 

framställning av islam och Religion och Liv den mest stängda. Dock förekommer stängda 

uppfattningar i alla tre läroböckerna, vilket leder till att den verkställande läraren måste 

utarbeta eget material till sin undervisning för att inte bidra till en islamofobisk och stängd 

framställning av islam. För att det mångkulturella klassrummet ska vara jämställt krävs en 

komplettering till de läroböcker som finns på skolan. Läst litteratur under utbildningen kan 

utgöra en bakgrund till utarbetat material. Dock måste även dessa granskas kritiskt av läraren.  

 

Det finns ofta på grundskolor en lärobok som eleverna ska arbeta i. Detta måste läraren 

acceptera, men samtidigt belysa de felaktigheter och stereotypa framställningar som 

förekommer i boken. Dessutom kan läraren arbeta mot fördomar och etnocentriska 

uppfattningar i sitt ämne. Detta kan göras genom att främja en källkritisk medvetenhet hos 

eleverna.  

 

Liksom Sutorius (2006) menar vi att det är viktigt att lärare aktivt arbetar för att eleverna ska 

utveckla en källkritisk medvetenhet. För att hjälpa eleverna att utveckla ett sådant 

förhållningssätt och driva en undervisning utefter sådana riktlinjer, måste läraren själv ha 

utveckla ett källkritiskt sinnelag. Inom lärarutbildningen bör den källkritiska medvetenheten 

lysa som en röd tråd och inte enbart i de samhällsorienterade ämnena.  

 

För att låta alla religionerna spela lika stor roll i klassrummet kan läraren använda en 

multireligiös kalender istället för att använda en som endast har de kristna heldagarna 

utmärkta. På så vis uppmärksammas samtliga världsreligionernas högtider. Arbetet med en 

sådan kalender blir även en naturlig ingång till att prata om religionerna, deras högtider och 

vad som förenar dem. Det blir då en löpande diskussion kring religion och hur den kan 

utövas, istället för att bara vara ett ämne på schemat.  

 

Härenstam (1993) skriver att en problematik kring undervisning om islam är att många väljer 

att översätta ordet islam med ordet underkastelse, trots att ordstammen slm har flera 

betydelser, varav underkastelse är den som kan uppfattas mest negativ. Genom att läraren 

belyser att det finns olika betydelser, kan en diskussion föras kring olika begrepps 
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bakomliggande värderingar och vilka som eventuellt kan gynnas och missgynnas av valet av 

ordförklaring. 

 

Kamali (2006) menar att skolan formar elevernas självbild, med hänvisning till 

socialkonstruktionismen och dess tankar om världen som en social konstruktion. Vid 

användning av en lärobok som Religion och Liv formas en omvärldskunskap i termer av ”vi 

och dem”. Läroboken förmedlar en stereotyp bild av religionerna och kan således bidra till att 

hierarkier och grupperingar förstärks. Hos muslimska elever kan sådana framställningar bidra 

till att skapa en negativ självbild och ett behov av att försvara sin religion. Hos icke-

muslimska elever kan det skapa en negativ bild av muslimer som ”det främmande andra”. 

Diskriminering kan legitimeras med negativa läroboksframställningar och därför är det av 

yttersta vikt att läraren har granskat läroböckerna väl innan de börjar användas i 

undervisningen. Läraren måste se och problematisera de negativa framställningarna för att 

öka medvetenheten hos eleverna, samt att undvika framställningar som kan uppfattas 

diskriminerande mot specifika grupper.     

   

I de undersökta läroböckerna framkom ofta en bild av islam i samband med konflikter. Detta 

överensstämmer med det resultat som Kamali (2006) fick fram i sin undersökning. Han såg 

liksom vi att läroboksförfattarna tenderar att koncentrera sig på sådant som är 

konfliktskapande. Detta kan motverkas genom att läraren väljer att inte enbart arbeta med 

konflikter utan mer belyser det som förenar religionerna. Läraren kan också belysa hur media 

verkar i framställningen av islam i läroböckerna genom bildmaterial. Läraren kan välja att 

visa nyheter från tidningar eller TV som klart är en negativt vinklad för att eleverna själva ska 

leta efter islamofobiska tendenser. Likt Larsson (2006) menar vi att det kan vara fruktsamt för 

läraren att låta eleverna arbeta med material utifrån Runnymede Trusts modell. Den kan 

fungera som ett verktyg för att eleverna ska veta vad de ska leta efter i sitt analyserande.  

 

Det kan vara gynnsamt för eleverna att utvärdera sina läroböcker. Enligt Sutorius (2006) 

utvärderar många lärare sitt material, men eleverna får sällan delta i denna utvärdering. 

Utvärdering av läroböckerna kan bidra till att öka elevernas källkritiska förmåga. Eleverna 

kan jämföra läroböckerna för att se om samma information framkommer och vad eventuella 

olikheter skulle kunna bero på.   
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7 Slutsats  

I undersökningen av de tre utvalda läroböckerna i religionskunskap för grundskolans senare år 

förekommer stängda uppfattningar om islam, i enlighet med Runnymede Trusts teoretiska 

modell. Graden av stängd uppfattning varierar dock böckerna emellan. Den äldsta boken i 

undersökningen, Religion och Liv, utgör det tydligaste exemplet på etnocentrism och ”vi och 

dem” tänkande. Ett kristocentriskt förhållningssätt framkommer och läroboksförfattarnas egna 

värderingar lyser igenom. Västerlandet och den egna kulturen fungerar normerande i 

framställningen av världsreligionerna. Religion SO.S är något mer nyanserad och mindre 

stängd i sitt förhållningssätt gentemot islam och Religion Punkt SO är den som framhåller en 

minst stängd uppfattning, dock inte en fullkomligt öppen sådan. Ingen av de undersökta 

läroböckerna kan alltså sägas vara öppen i framställningen, även om det finns öppna drag i 

dem.   

 

De fyra undersökta begreppsparen i Runnymede Trusts teoretiska modell har alla hittats i 

läroböckerna och främst som bevis för den stängda uppfattningen om islam. Slutsatsen blir 

därmed att lärare bör vara uppmärksamma på vad läroböckerna både implicit och explicit 

uttrycker samt vilka konsekvenser detta för får eleverna som deltagare i den mångkulturella 

svenska skolan. Läraren måste arbeta för en fördomsfri skola där alla elever känner att de är 

lika mycket värda, oavsett kulturell och religiös bakgrund.  

 

En ytterligare slutsats som kan dras utifrån tidigare forskning och den empiriska undersökning 

varpå detta arbete bygger, är att nyare läroböcker kan tänkas vara bättre lämpade att använda i 

undervisningen på grund av att nyare läroböckers fakta ofta har en eller flera faktagranskare. 

Vad som framkommer i denna studie styrker den slutsatsen, genom att den lärobok med mest 

öppen framställning av islam är granskad av en docent i religionsvetenskap, vilket de andra 

undersökta läroböckerna inte är. 
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8 Vidare forskning 

En kvalitativ undersökning av elevers attityder kring mångkulturalitet och olika religiösa 

grupper hade kunnat ge det nuvarande forskningsläget vidare kunskap om elevernas 

förhållningssätt i fråga om det mångkulturella Sverige. Hur elever ser på läroböcker i 

religionskunskap skulle vara intressant att vidare forska om, både ur pedagogiskt och ur 

religionsdidaktiskt perspektiv. I hur stor utsträckning lärare använder läroböcker i ämnet 

religionskunskap, hur de ser på dessa, samt hur urvalet sker, vore önskvärd information i 

undersökandet av lärares medvetenhet i religionskunskapsämnet.     
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Bilaga 1: Öppna och stängda uppfattningar om islam 
 

Kriterier  
 

Stängda uppfattningar om islam 
 

Öppna uppfattningar om islam 
 

5. Monolitisk/mångsidig 
 

Islam framställs som en monolitisk 

och statisk enhet utan förmåga att 

möta förändringar. 

 

Islam ses som något mångbottnat 

och progressivt, med inre olikheter, 

debatter och förmåga till 

utveckling 
 

6. Väsensskild/förenad 
 

Islam ses som något väsensskilt 

och annorlunda – (a) det finns inga 

värderingar eller mål som är 

gemensamma med andra kulturer; 

(b) man är inte påverkad av andra; 

(c) man är inte influerad av andra. 

 

Islam ses som beroende av andra 

trossystem och kulturer – (a) det 

finns gemensamma värderingar 

och mål; (b) man är påverkad av 

dessa; (c) man är berikad av dessa. 

 

7. Underlägsen/annorlunda 
 

Islam ses som underlägsen 

västvärlden – barbarisk, irrationell, 

primitiv, sexistisk. 

 

Islam ses som något annorlunda än 

västvärlden, men inte som 

underlägsen, utan som en 

jämbördig part.  
 

8. Fiende/partner 
 

Islam ses som våldsam, aggressiv, 

hotande, stödjer terrorism, är 

delaktig i konflikten mellan 

kulturer. 

 

Islam ses som en verklig och 

potentiell partner i gemensamma 

projekt och i lösningen av delade 

problem. 
 

9. Manipulerande/uppriktig 
 

Islam ses som en politisk ideologi 

som används av individer som vill 

skaffa sig politiska och militära 

fördelar.  

 

Islam ses som en genuin tro som 

utövas på ett innerligt och äkta sätt 

av sina trosbekännare. 

 

10. Kritik av västvärlden 

avvisas/beaktas 

 

Islamisk kritik av västvärlden 

avvisas utan reflektion. 

 

Kritik av västvärlden och andra 

kulturer beaktas och diskuteras. 
 

11. Diskriminering 

försvaras/kritiseras 

 

Fientliga attityder gentemot islam 

avvänds för att legitimera 

diskriminering och uteslutning av 

muslimer i samhället. 

 

Debatter och avvikande 

uppfattningar från islam minskar 

inte viljan att bekämpa 

diskriminering och uteslutning från 

samhället. 
 

12. Islamofobi ses som något 

naturligt/problematiskt 

 

Anti-muslimska attityder 

accepteras som något naturligt och 

”normalt”.  

 

Kritiska attityder till islam är 

föremål för kritisk diskussion, 

speciellt om de är felaktiga eller 

orättvisa.  

 

(Runnymede Trust 1997 i översättning av Larsson 2006: 14)  


