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Abstract 
Lärobokens framställning av islam och muslimer är en uppsats som syftar till att ge ett 

diakront perspektiv i utvecklingen av islam i läroböcker samt studera hur islam framställs i 

svenska läromedel. Författarna har utgått från fyra läroböcker som används i två olika 

gymnasieskolor i Halmstad. Böckerna kommer från olika förlag för att här försöka framställa 

om där finns en generell framställning av islam som används i olika förlag. Läroböckerna är 

skrivna både före och efter 2001 för att se om det har skett en förändring i hur islam framställs 

efter 11 september, detta eftersom att synen på islam förändrades i media då World Trade 

Center byggnaderna föll den 11 september, vilket kan ha kommit att påverka läroböckerna. 

Framställningen av islam ställs även här i kontrast till den judiska och kristna religionens 

presentation. Denna undersökning har författarna gjort utifrån islamologen Jonas Otterbecks 

modell. 
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1 Inledning 

Dagens svenska samhälle är mångkulturellt och dessutom ett samhälle där islam har fått stort 

utrymme i massmedia och debatter. Den bild som massmedia oftast framställer av islam och 

muslimer är negativ och innehåller också stereotyper. Den här negativa synen på islam har frodats i 

västvärlden sedan korstågstiden, och en uppfattning som har varit verklig så länge kan vara svår att 

förändra. Den information som ges elever i skolan kan självklart leda till att fördomar och 

förutfattade meningar ökar, särskilt om den bild av islam och muslimer som framställs i läroböcker 

backas upp av medias framställningar.  

Utöver det faktum att skolan skall förmedla kunskap i olika ämnen är skolan också en plats där 

attityder och värderingar frodas. Det är en plats där kränkande behandling faktiskt skall motverkas 

och inte en plats som ger upphov till diskriminering.   

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska 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 ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.1 

För att skolan skall kunna följa detta, är det av vikt att läroböcker också framställer religioner 

rättvist. Islam har alltså länge setts som ett hot, som något främmande, och massmedian har varit en 

bidragande faktor till denna syn. Denna undersökning syftar till att presentera islams framställning i 

läromedel för att förhoppningsvis kunna bidra till en förbättring av läromedlen i ämnet religion.  

 

                                                
1 Skolverket Lpf94: 3. 
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1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att undersöka hur islam framställs i svenska läromedel och om det är 

möjligt att skönja en förändring i tid av dessa framställningar. Muslimer är en minoritetsgrupp i 

Sverige och trots religionsundervisning från grundskolans senare år är det många fler faktorer som 

påverkar synen på religionen. En av dem är media, som har en tendens att framställa en form av 

islam vilket oftast är fundamentalistisk islam. Det självklara blir att se islam som homogen, och 

som en religion som inte är kapabel till att förändras vilket oftast är fundamentalismens syn på 

islam. Får man då som elev, en sådan syn på islam och muslimer och en uppfattning som också 

backas upp av media, kan man inte förvånas över att människor som inte riktigt är insatta utvecklar 

ett slags hat eller en rädsla för religionen. Syftet med den här uppsatsen är därför att belysa huruvida 

sådana framställningar av islam faktiskt förekommer i läroböcker både då och nu. Detta för att 

någonting faktiskt skall kunna förändras och utvecklas till det bättre. 

1.2 Frågeställning 

Undersökningen kommer att ske utifrån följande frågeställning: 

– Hur framställs islam i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan och finns det någon 

skillnad i framställningen av judendomen, kristendomen och islam? 

– Har det skett en förändring i framställningen av islam i läroböckerna efter elfte september 2001? 
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2 Material 

2.1 Läroböcker 
Det har valts ut fyra böcker till uppsatsen, och de böcker som har valts ut används i 

religionskunskap för gymnasiet. De fyra böckerna är: Relief A plus, Söka svar, Livets kurs och 

Religion och sånt. Alla böcker förutom Livets kurs används för kurs A i religionskunskap, som kan 

användas för både kurs A och B. 

 

Livets kurs – Stora boken är utgiven av Bonnier förlag och det är den första upplagan och första 

tryckningen utgiven 1998. Författaren är Ola Björlin och han har delat in kapitlen som följande: 

”Livsåskådningar” (s. 9-31), ”Människan och Moralen” (s. 36-62), ”Historiska Perspektiv” (s. 69-

85), ”Profan Livssyn” (s. 87-98), ”Religioner” (s. 105-256), ”Meditation och Mystik” (s. 261-264), 

”Vid Gränsen” (s. 269-280), ”Att tro och att veta” (s. 287), ”Om Själen” (s. 295-300), ”Religioner 

och Regioner” (s. 304-317) och ”Antologidel” (s. 326-376). Livets kurs – Stora boken innehåller 

också bilder, målningar, kartor och uppgifter. Boken innehåller någonting som benämns möten, där 

man till exempel i kapitlet om islam intervjuat en imam och dessutom finns det uppgifter som 

elever kan arbeta med. Under analogidelen har man skrivit om sådant som vem är muslim och om 

rasism. Hädanefter kommer läroboken endast benämnas Livets kurs. 

 

Religion och sånt – Religionskunskap kurs A är utgiven av Liber AB förlag och det är den andra 

upplagan från 2000. Han som har skrivit boken heter Börge Ring. Innehållet i Religion och sånt ser 

ut som följande: ”Religion” (s. 8), ”Etik – moral” (s. 9-24), ”Tre religioner” (s. 28), ”Bibeln” (s. 29-

37), ”Judendom” (s. 38-51), ”Kristendom” (s. 53-82), ”Islam” (s. 84-104), ”Hinduism” (s. 106-

119), ”Buddhism” (s. 120-140), ”Kina” (s. 142-148), ”Naturfolkens religioner” (s. 149-159), ”New 

Age” (s. 160- 170), ”Sekter” (s. 171-176) och ”Satanism” (s. 178-183). I samtliga kapitel förutom 

Bibeln, Kina, Naturfolkens religioner, Sekter och Satanism, har man inkluderat något som 

författaren kallar för etiskt arbete. Religion och sånt inkluderar också uppgifter som står under 

antingen fundera på eller kolla, och dessutom finns det tillhörande bilder till texterna i boken.  

 

Söka svar – Religionskunskap kurs A är utgiven av Liber AB förlag och författarna är Malin 

Mattson Flennegård och Leif Eriksson. Det är den första upplagan och den är från 2005. Kapitlen i 

boken er ut som följande: ”Sökandet efter en livskompass” (s. 7-20), ”Etik – en fråga om att tänka 

efter före” (s. 25-37), ”Religionerna i öst” (s. 45-46), ”Hinduism” (s. 49-69), ”Buddhism” (s. 77-

102), ”Religionerna i väst” (s. 109-131), ”Judendom” (s. 137-156), ”Kristendom” (s. 163-192), 
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”Islam” (s. 199-224) och ”Livsåskådningar utan Gud” (231-244). ”Etik – en fråga om att tänka efter 

före”, ”Hinduism”, ”Buddhism”, ”Religionerna i väst”, ”Judendom”, ”Kristendom”, ”Islam” och 

”Livsåskådningar utan Gud” är alla kapitel som innehåller uppgifter vid slutet av kapitlet. Söka svar 

innehåller också bilder och kartor. 

 

Relief A plus är utgiven av Gleerups förlag och bokens författare är Nils-Åke Tidman, Bengt 

Arvidsson, Hans Axelsson och Magnus Hermansson. Den här upplagan är från 2006 och är den 

andra upplagan och fjärde tryckningen. Innehållet i boken ser ut som följande: ”Tro och Mening” 

(s. 7-14), ”Etniska religioner” (s. 16-27), ”Judendom” (s. 30-54), ”Kristendom” (s. 56-94), ”Islam” 

(s. 96-124), ”Hinduism” (s. 126- 146), ”Buddhism” (s. 148-166) och ”Etik” (s. 168-189). Det som 

är gemensamt för de kapitel som behandlar religionerna är någonting som kallas för jämförelse, där 

man jämför dem olika religionerna och dessutom finns det också arbetsuppgifter där man kan svara 

på frågor och analysera. Boken inkluderar också bilder, målningar och kartor. Läroboken kommer 

under uppsatsens gång hädanefter benämnas Relief A. 
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3 Metod  

För att kunna utföra undersökningen och komma fram till hur islam och muslimer framställs i 

läroböcker, har Jonas Otterbecks metod i hans artikel What is reasonable to demand? valts.  

Jonas Otterbeck använder sig i sin artikel What is reasonable to demand? av sju punkter för att 

undersöka hur islam och muslimer framställs i läroböcker. Jonas Otterbeck är lektor i islamologi 

och författare till flertal böcker som används i undervisningen vid högskolor och universitet.  

Jonas Otterbecks teoretiska modell används i denna uppsats som verktyg för att belysa hur 

framställningen av islam och muslimer ser ut i fyra läroböcker. Det som nämns väldigt ofta genom 

uppsatsens gång är homogen, heterogen samt islamism och historisk utveckling. Islamister vill 

gärna bortse från det faktum att islam har en historisk utveckling, och ser islam som en homogen, 

oföränderlig religion. Otterbecks modell som han använder sig av i hans artikel, består av sju 

punkter, dock har inte alla hans punkter använts till alla läroböcker. Översättningen som finns inom 

parantes till de sju punkterna har gjorts av oss själva och det är dem översättningar som kommer 

användas genom uppsatsens gång.2 

 

1. general structure of the texts (textens struktur) 

Första punkten visar hur islam har strukturerats i läroboken. Det som också undersöks här är om 

islam har strukturerats på ett avvikande sätt, om något viktigt kanske har utelämnats och hur mycket 

utrymme har getts islam i läroboken.  

2. minor errors (mindre fel) 

Mindre fel kan hittas i alla texter, men när fel uppkommer i läroböcker kan det ge en missgivande 

bild av islam och muslimer. Felen kan vara ytterst små, men också ytterst signifikanta.  

3. confusing structures and information omitted (förvirrande struktur och utelämnad 

information) 

När strukturen i en text är förvirrande kan det vara svårt för en person som inte riktigt är insatt i 

ämnet att ta till sig rätt information. Texten förvirrar och gör att man inte riktigt vet hur man ska ta 

till sig det man har läst. Att utelämna information kan ge negativa konsekvenser, om man till 

exempel talar om information som att det faktiskt finns olika former av islam. 

4. tendentious choice of ‘facts’ (tendentiöst faktaval)  

här ligger fokus på vilken fakta har författaren valt att skriva med och varför har ett sådant urval av 

fakta gjorts. 

5. the fixation on Islamism and the invisibility of other forms of Islam (fixeringen av en 

                                                
2 Otterbeck 2005: 798. 
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framställning av islam och utelämnandet av andra former av islam) 

Läroböcker har en tendens av att endast utmåla en bild av islam, en bild som lutar åt islamistiska 

ståndpunkter. Man nämner inte andra former som faktiskt finns, och även om andra former nämns 

görs detta oftast inte tydligt.   

6. Islamic historiography and Montgomery Watt’s historiography project: a juxtaposition 

           of sources (historisk framställning av islam)  

Islam har en riklig historia, och med hjälp av den här punkten kan man komma fram till hur islams 

historiska utveckling framställs i läroböcker.  

7. Islam has agency, or the lack of an understanding of power  

Religionen framställs som ett subjekt, som agerar aktivt. 
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4 Avgränsningar  

I och med att författarna till den här uppsatsen är lärarstudenter valdes islam i skolan som 

avgränsningsområde. Här blev det en avsmalning mot islams framställning i läroböcker som kom 

att bli inriktningen för denna studie. Då författarna ville ha ett diakront perspektiv valdes fyra 

läroböcker som utgivits vid olika årtal. Resultatet blev två böcker från innan 2001 och två böcker 

utgivna efter 2001. Detta ger en tidslinje som författarna kunde följa då de ser till utvecklingen av 

framställningen. Då författarna i studien inser att fyra böcker inte är en tillräckligt bred bas för att 

kunna generalisera resultatet i studien, hoppas de på att det presenterade resultatet förhoppningsvis 

blir en möjlig utgångspunkt för framtida forskningar inom området. Avgränsningen med fyra 

böcker valdes medvetet då studien inte ger tillräckligt med rum för en bredare studie då 

tidsperioden förhindrade detta. Det positiva i denna avgränsning är dock att resultatet är applicerbart 

i skolorna i Halmstad och övriga skolor som använder sig av böckerna som studien bygger på. 

  

 

 
  



  

 13 

5 Tidigare Forskning 

Kjell Härenstam är professor och har arbetat i Karlstads universitet. Han har skrivit boken Skolboks-

islam som behandlar frågan kring hur islam framställs i läroböcker. Boken kom ut för nästan 20 år 

sen, men innehållet kan ändå tyckas relevant, särskilt då vi ska undersöka hur läroböckernas 

utformning kring islam har utvecklats. Härenstam går in på bilden av islam och vad det är som har 

kommit att påverka den. Han menar på att den negativa bilden av islam som har uppkommit har 

bland annat påverkats av stora politiska händelser, som till exempel Palestinafrågan. Vidare går han 

in på massmedians roll, som han menar kan påverka både läroböckernas författare och ge elever en 

viss förförståelse av islam. Dessutom ger han en historisk översikt kring hur västerlandets syn på 

islam har kommit att påverkats. 

Jonas Otterbecks artikel what is reasonable to demand? Islam in Swedish textbooks publicerades 

2005. Otterbeck analyserar sju läroböcker som används i gymnasieskolor i Malmö, där han 

fokuserar på islamdelen av böckerna. Hans mål med sin undersökning är att försöka få fram de 

värden som finns i läroböckerna men som inte är så självklara, och förklara varför dem egentligen 

finns där. Otterbeck menar på att han kommer med något nytt med sin undersökning, han har 

undersökt sådant som inte har undersökts av till exempel Härenstam. Otterbeck har bland annat 

undersökt hur texterna i läroböckerna är strukturerade, mindre fel som uppkommer och vidare har 

han också undersökt hur författarna har fixerat sig på islamism. Han har exempelvis under fel tagit 

upp sådant som hajj där författaren skriver ’Everyone is dressed in the same kind of clothes, a 

reminder of the equality of all Muslims before God’, alla män klär sig liknande men det är fel i den 

mening att författaren dock inte har inkluderat kvinnorna som inte har liknande klädsel. Det som 

Otterbeck menar är förvirrande med de texter han har analyserat, utöver de rena felaktigheter han 

anser behöver rättas och att vissa meningar behöver skrivas om, är att det är viktigt att skriva om 

texterna på ett sätt som gör det klart för läsarna vems tolkningar som refereras. Det är viktigt, enligt 

Otterbeck, att läsarna till exempel förstår att islam inte är en homogen världssyn, att det inte bara 

finns en tolkning av vad islam är. Han skriver vidare att det inte innebär att man bara ska använda 

sig av en tolkning av islam i läroböcker, man ska dock tänka på att det kan skapa förvirring, men 

oavsett vilken eller vilka tolkningar man väljer att inkludera så är det viktigt att göra det klart vems 

tolkningar det är. 3  

                                                
3 Otterbeck 2005: 799. 
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6 Teorier 

6.1 Religionsdefinitioner 
Vad själva ordet religion innebär har diskuterats av många, och det har också givit upphov till flera 

definitioner. Att först förstå vad religion egentligen innebär är viktigt i den här uppsatsen, för att 

kunna förstå att det faktiskt finns flera olika sett att betrakta religion på.  

Begreppet religion är väl omdiskuterat. Otterbeck4 tar upp begreppet i relation till dess kulturella 

sammanhang. Detta innebär att hans syn på religion grundar sig i tesen att religion är en social 

konstruktion underordnad begreppet kultur. Tesen grundar han i förståelsen av innebörden av 

religion, då religion inte enbart är ett meningssystem för honom utan ett språk. Detta språk är 

främjande för en etisk och moralisk livsbildning, grupp identitet, etnisk gemenskap etc. Otterbeck 

gör en indelning av religion och etnicitet, religion och kultur, religion och makt. Under etnicitet och 

kultur tar han upp bildandet av identitet ur ett religiöst påverkat liv. Detta liv behöver inte 

nödvändigtvis vara framväxt i ett hushåll med praktiserande muslimer, utan enbart en förståelse 

kring islam är tillräckligt för att implementera en värdegrund som grundas i islamisk filosofi. Detta 

menar han dock inte är exklusivt för den islamiska tron utan detta är allmänt.5  [människan är en 

produkt av sin omgivning].  

Under kultur går han in på den kulturella närvaron i religionen och att en skildring kring begreppen 

kultur och religion behöver förstås. Dock syftar avsnittet också till att visa på förståelsen kring hur 

de två agerar med varandra. Som exempel till detta visar Otterbeck på hur den svenska kyrkan 

kommit att acceptera kvinnliga präster. Han menar att detta är en kulturell påverkan snarare än en 

förändring i den religiösa normativa skrift som följs. Därför är det viktigt menar han att man i 

skolan visar på att religion inte är i ett tillstånd av oföränderlighet.6 Otterbeck tar även upp en viktig 

fråga i avsnittet kring religion och makt. Han går in på tolkningen av islam. Vilken islam är den 

rätta? Här citerar han islamforskaren W. C. Smiths formulering av islam ”Islam är vad muslimer 

säger att islam är” och ”Koranen betyder vad muslimer anser att den betyder.”7  Denna definition 

kan Otterbeck till viss del hålla med om då den ger en någorlunda klar inblick i hur muslimer, om 

inte fullständigt men delvis präglas av islamisk kultur. 

Meridith B. McGuire, som är professor i sociologi och antropologi, skriver om två olika definitioner 

av religion. Dessa är den funktionella och den substantiella funktionen hos en religion. Den 

substantiella funktionen är dels representerad av Melford Spiro. Den substantiella funktionen 
                                                
4 En bok skriven om islamisk förståelse samt muslimers interaktion med den svenska skolan. Otterbeck 2000 
5 Otterbeck 2000: 29fffff. 
6 Otterbeck 2000: 32. 
7 Otterbeck 2000: 29. 
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fokuserar sig på vad religionen är. Detta innebär att Spiro ser religion som en kulturellt postulerad 

metafysisk övermakt vars ursprung människan, jorden, universum och kosmos existerar utifrån. 

Spiro syftar i sin definition att religionen är en produkt av kulturen, denna produkt blir i sin tur ett 

meningssystem för människan.8    

 

Den andra definitionen, den funktionella, syftar till att förklara vad religionen gör. Clifford Geertz, 

som var professor i antropologi, skriver om denna funktion och menar likt Spiro att religionen är en 

produkt av kulturen men visar här på vilken funktion religionen har i det kulturella sammanhanget 

för människorna i den sociala vardagen. Syftet blir då här att religionen ger en autentisk grundande 

filosofi där människan får grepp om verkligheten genom ett symbolsystem upprättat av en (för 

troende) högre makt.9  Dessa två definitioner kan sammanfattas som den teoretiska tron och den 

praktiska. Där den substantiella är teoretisk och den funktionella är praktisk.  

                                                
8 McGuire 2008: 9. 
9 McGuire 2008: 11. 
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7 Bakgrund 

7.1 Islamofobi 
Någon som faktiskt såg islamofobiska tendenser i de läroböcker han undersökte, var Härenstam. 

Islamofobiska tendenser är någonting som också kan ses i dagens läroböcker. Att veta vad 

islamofobi innebär är därför av vikt i den här uppsatsen. 

 

Islamofobi är ett relativt nytt ord, dock är de tankeprocesser som är i verk då man tänker i 

islamofobiska banor inte något nytt. Islam har under många år setts som något främmande och 

farligt, detta visar historien tydliga tecken på. Man kan finna bevis och argument för detta genom att 

enbart studera korstågen mot Jerusalem. Dock har denna rädsla inte tidigare fått ett klart uttryck i 

vardagligt språk. Inte förrän slutet av 1900-talet kom ett sådant uttryck att ge sig till känna.10 

Rädslan mot det främmande är som tidigare nämnt inte något nytt, människan har tidigare kämpat 

mot xenofobi, där rädslan mot ”de andra” finns, detta är grundat i en rädsla i att de andra inte 

besitter samma makt, kunskap, värderingar etc. detta har dock utvecklats till att riktas mot en allt 

mer specifik grupp människor. Vi har sett hur denna utveckling kulminerades under Adolf Hitlers 

framväxt i Europa då antisemitism kom att bli vardagligt i Östeuropa. Rädslan för det främmande är 

något som människan ständigt stampas med, dock tar denna rädsla ständigt nya form. Under mitten 

av 1900-talet var det antisemitism som tog över. Under 2000-talet verkar det som att islamofobi nu 

är den nya trenden.  

Islamofobi har sin grund i vad som tidigare kallades Orientalism, detta är ett västerländsk fiktivt 

geografisk landområde som innefattar Asien och Mellanöstern. Här frodades de västerländska 

stereotyperna och fördomarna. Trots att mycket av denna orientalism som härskade under den 

kolonialistiska eran har försvunnit med hjälp av den moderna vetenskapen och teknologin så har 

den efterlämnat en viss okunskap som nu har riktats mot en specifik grupp och tro, Islam och 

muslimer. 

 Termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de praktiska 

 konsekvenserna av sådan fientlighet vad gäller orättvis diskriminering av muslimska individer och 

 gemenskaper, samt utestängandet av muslimer från den allmänna politiska och sociala samvaron.11  

Kulturrasisms är ett nytt begrepp som cirkulerar bland forskare då många forskare anser att rasism 

är ett kulturvärderande system. Detta innebär att rasister ser en enhetlig kultur som positivt/negativt. 

Den västerländska kulturen står i rasisters syn som den mest positiva, och då man anser att Islam är 

                                                
10 Otterbeck, Bevelander 2006: 11. 
11 Otterbeck, Bevelander 2006: 11. 
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ett hot mot den västerländska kulturen är den Islamiska kulturen den lägst värderande. Kultur blir i 

denna bemärkelse synonymt med religion, detta menar forskare kommer vara den nya inriktningen 

av rasism. Där man tidigare riktat in sig på raser skildras nu istället religion/kultur som det största 

hotet.12 

Ordet islamofobi är kontroversiellt, då kritik mot muslimsk kultur, tradition, enskilda företeelser 

och individer etc. i kritikernas ögon blivit en sammanfattning av vad islam är. Detta homogena 

synsätt på tron gör att islamofobi är ett begrepp som nu är svårt att definiera pga. sin komplexitet. 

Samma problem faller för ramen kring vad som räknas som antisemitism. Problemet blir här att 

islamofobi faller i vissa fall inom ramen för lagliga aktioner, detta vid exempelvis trakasserier, dock 

faller inte en individs personliga åsikt under samma kategori.  

Islam är inte homogen utan heterogen, detta innebär att de som följer islam (muslimerna) inte är en 

kollektivt fungerande organism. Istället en enskild individ formad av en gemensam identitet. Detta 

innebär att varje människa vare sig muslim eller kristen formas av sin omgivning, dock är denna 

formning av sin miljö inte det som utmärker individen utan snarare en liten del i individen. Detta 

heterogena synsätt är tillämpat på så många människor runt om i världen, dock finns det flera 

kulturrasister som anser att detta synsätt inte ska anpassas på muslimer. SD partiledaren Jimmy 

Åkesson anser att muslimer är en homogen folkgrupp. 

Mattias Gardell13 definierar i sin bok Islamofobi, begreppet islamofobi och den lyder som följande;  

Socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som 

angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till 

islam.14 

7.2 Islam i massmedia 
Härenstam skriver följande  

I dagens värld har massmedia ett enormt inflytande. […] Det är självklart att detta är faktorer som måste tas i 

beaktande när man diskuterar den bild skolan och dess läromedel ger av islam. Den information som skall ges 

eleverna blir naturligtvis i hög grad påverkad av de bilder och föreställningar eleverna fått tidigare och från 

annat håll än skolan .15 

Skolans undervisning i religionskunskap bidrar med mycket information om islam, dock är det bara 

en av flera faktorer som faktiskt bildar synen av islam hos en individ. Den rädsla för islam som är 

en realitet i västvärlden kan spåras långt tillbaka i tiden. Det har förekommit flera konflikter, på den 

ena sidan har den muslimska världen stått, och den andra sidan har bestått av det kristna 

                                                
12 Otterbeck, Bevelander 2006: 12. 
13 En svensk religionshistoriker 
14 Gardell 2010: 17. 
15 Härenstam 1993: 51. 
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västerlandet. Västvärlden har betraktat muslimer som motståndare, och det är inte ofta man 

tillskriver motståndare positiva drag. Man kan spåra tillbaka konflikter emellan dem till 

korstågstiden i Europa. Muslimerna hade lyckats erövra stora områden under kort tid, och man 

behövde en förklaring till hur detta kunde ske, man likställde erövringarna med deras fanatism. I 

och med stora politiska händelser, som till exempel Palestinafrågan, har den här negativa bilden av 

islam endast förvärrats.16  

Massmedia har haft en stor roll i bildandet av synen på islam. Muslimer har framställts som 

fanatiker och islam har kopplats till irrationellt våld och kvinnoförtryck. Det förs propaganda mot 

islam och muslimer, kanske inte medvetet från journalisternas sida, det beror snarare kanske på 

otillräckliga kunskaper om religionen. Islams många riktningar presenteras inte, istället är det oftast 

fundamentalistisk islam som får representera hela religionen. Härenstam liknar medias behandling 

av islam med hur det skulle sett ut om kristendomen representerades av Ulf Ekman och Livets 

Ord.17  

När nyheter om till exempel Israel-Palestina konflikten har nämnts i media, har det framställts som 

att det är nyheter om islam. Det man kan konstatera är att när islam och muslimer presenteras i 

media så är det oftast i samband med krig och våld.18 

Så här skriver den palestinske forskaren Edward Said i boken Orientalism om hur islam framställs: 

’’Clichés about how Muslims (or Muhammedans as they are still sometimes called) behave are 

bandied about with a nonchalance no one would risk in talking about blacks or Jews’’.19 

Den islam som framställs i media påverkar självklart elever. Om den islam som får störst utrymme i 

massmedia också är den islam som får representera religionen i läroböcker, kan det vara svårt för 

elever att förstå att det faktiskt finns andra riktningar av islam.20  

 
 
 
 

                                                
16 Härenstam 1993: 41. 
17 Härenstam 1993: 43. 
18 Härenstam 1993: 55. 
19 Härenstam 1993: 44. 
20 Härenstam 1993: 44. 
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8 Läroböckerna 

8.1 Livets kurs – Stora boken  
Ola Björlin 1998 

8.2 Textens struktur  
Så som många andra texter om islam i läroböcker generellt är strukturerade, inleds också här 

kapitlet med en kort sammanfattning av fakta om muslimer. Det utmynnar sedan i en kort 

beskrivning av profeten Muhammed och Koranen under samma underrubrik. Muhammeds liv 

beskrivs här kort tillsammans med Koranen. Björlin nämner bland annat vad Koranen behandlar 

och har också inkluderat Koranens första sura, Al Fatihah. Detta följs av en kort beskrivning av 

islams människosyn och gudsbild. Vidare går Björlin in på islams fem pelare där dem beskrivs hur 

dem är utformade, vad dem innebär och hur dem ska följas. Koranen återkommer här efter, där 

bland annat haram och halal tas upp. Sharia beskrivs, bland annat vad som ligger till grund för 

sharia och hur man använder sig av detta rättsystem vid till exempel brott och straff. Detta följs av 

suror från Koranen där bland annat jihad behandlas. Islams utveckling beskrivs här efter, hur 

uppdelningen av shia och sunnimuslimer gick till. Vidare går man kort in på Bagdad- och 

Cordobakalifaten, och muslimer i Europa och Sverige. Islams kapitel i Livets kurs avslutas med en 

intervju som gjorts med en imam. Under bokens antologitexter finns det ytterligare text som 

behandlar islam, bland annat har man inkluderat en beskrivning av vem som är muslim. När man 

läser texten i Livets kurs, får man en bild av islam som homogen, särskild vid beskrivningar av dem 

fem pelarna och när man diskuterar vem som är muslim. Det framställs endast ett sätt för att vara 

muslim.   

 

8.3 Mindre fel 
Björlin har under det han har benämnt möten, inkluderat en intervju med imamen Mahmut Ongun. 

En av frågorna som ställs imamen lyder  […] ’’Gäller religionsfriheten enligt din mening även 

religioner som inte räknas till ’’bokens folk’’, alltså judendom och islam’’ […].21  När meningen 

först lästes, kom man att undra om det bara var fel i meningsbyggnaden, men så är förmodligen inte 

fallet. Meningen påpekar tydligt att judendomen och islam inte ingår i det man brukar benämna 

bokens folk, vilket inte är korrekt. Faktum är att kristendomen, judendomen och islam är de 

religioner som brukar inkluderas i bokens folk eller de Abrahamitiska religionerna som det också 

brukar heta.  
                                                
21 Björlin 1998: 201. 
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Nationalencyklopedin förklarar Al Quds som ’’det arabiska namnet på Jerusalem’’.22 Det innebär 

alltså att ordet inte har någon koppling till muslimer, i den meningen att det är muslimernas namn 

på Jerusalem. Björlin har förklarat det som att ‘’Den tredje heliga staden för muslimer är Al Quds, 

muslimernas namn på Jerusalem’’.23  Här framkommer ett klassifikationsätt på det sätt att man 

likställer araber med islam. 

 

8.4 Tendentiöst faktaval 
Björlin nämner under rubriken Muslimer […] ”men vad man kan säga säkert är att islam är den 

världsreligion som växer snabbast”.24  Otterbeck skriver i sin artikel att det är viktigt att, när man 

kommer med ett sådant påstående också tilläga hur det kommer sig att islam är den religion som 

växer snabbast. Otterbeck listar flera anledningar till vad det kan bero på. Det kan bland annat bero 

på att befolkningen ökar eller att man tvingas till konvertering. Han menar att det är särskilt viktigt 

att nämna anledningar på grund av att man ibland brukar koppla islams tillväxt med aggressiva 

metoder. Dessutom menar Otterbeck att statistik på religionstillhörighet inte heller är alltid att lita 

på.25      

Björlin beskriver kvinnan i islam som underlägsen och kan liknas vid det Otterbeck kallar för den 

teologiska roboten. Kvinnan är underställd mannen, texten visar främst att hon är en robot under ett 

patriarkalt system som gör det hon blir tillsagd, utan någon som helst tanke.26 Björlin visar bland 

annat detta genom att påpeka att en man får gifta sig med en kristen eller judisk kvinna medan 

kvinnan inom islam endast har rätt att gifta sig med en muslimsk man. Detta förklaras med att det är 

tillåtet för mannen så länge han följer vissa regler. Då undrar man, vilka är dessa regler?  

När sharia diskuteras i Livets kurs, görs ingen skillnad på muslimer, islam framställs istället som en 

homogen religion som inte tillåter individuella identiteter och inte har flera tolkningar. Rubriken 

lyder ’’Sharia – Islamsk lagstiftning’’ vilket pekar på att sharia är någonting som påverkar alla 

muslimer i alla tänkbara aspekter.27 Björlin gör det inte klart att det faktiskt finns de muslimer som 

anser att religion och stat ska vara separata ting, minst lika mycket som att de faktiskt finns de 

muslimer som anser att religionen ska genomsyra samhället. Vid brott och straff nämns också 

hudud och de brott och straff som hör till.  

Björlin visar på partiskhet när han förklarar människosynen och gudsbilden inom islam. Följande 

står i Livets kurs: ’’Eftersom människan aldrig präglats av det som kristna kallar syndafallet, behövs 

                                                
22 Ne.se. 
23 Björlin 1998: 188. 
24 Björlin 1998: 186. 
25 Otterbeck 2005: 802. 
26 Otterbeck 2005: 803. 
27 Björlin 2005: 192. 
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ingen försoning på det sätt som kristendomen antar’’.28  Här utgår författaren tydligt ifrån 

kristendomens prioriteter.  

 

8.5 Fixeringen av en framställning av islam och utelämnandet av 
andra former 

Någonting som är viktigt när man talar om islam, är att ha kunskap om att religionen inte har en 

homogen världssyn och är heller inte för den delen endast ett socialt system. Likt andra religioner, 

har människans syn och tolkningar av islam förändrats över tiden, och än idag råder det inte endast 

en tolkning utav religionen.29 Otterbeck påpekar hur vitalt det är att göra klart för läsaren vems 

tolkningar av islam författaren har använts sig av när han har samlat ihop fakta. Otterbeck föreslår 

att, man som författare kan vid början av texten skriva kortfattat vad det är man har valt att 

inkludera och varför.  I en av underrubrikerna till ’’Islams utveckling’’, har författaren skrivit  

’’Vi ser stora motsättningar i länder som Algeriet och Egypten om hur mycket religionen skall 

inverka på politiken’’.30 

Den frågan man kan ställa sig här är, vem är vi? Det är helt enkelt det stora dilemmat med den här 

meningen, utifrån vem/vilkas tolkningar av situationen har man kommit med det här påståendet. 

Finns det förd statistik på det som visar en klar utveckling? 

Ännu en mening där det inte framgår vems tolkningar av islam man talar om är ’’Mer traditionell 

islam, är obenägen att blanda samman det religiösa livet med den politiska kampen’’.31 Vad eller 

vem är det som säger vad traditionell islam är? Vilken tolkning utgår författaren från, det framgår 

inte i texten. Författaren har kanske gått efter Jan Hjärpes indelning av traditionalism, sekularism, 

fundamentalism och modernism i boken Politisk islam från 1983. Enligt Hjärpe är sekularism och 

fundamentalism två helt åtskilliga sätt att se på religionens funktion, å andra sidan är traditionalism 

och modernism två helt åtskilliga sätt att se på hur islam skall tolkas. Hjärpe förklarar traditionalism 

och traditionalisterna så som att de går efter de traditionella auktoriteternas tolkning. Tolkningar 

som har förts vidare i århundraden inom de olika rättsskolorna. Vidare menar de att sharia ska 

tillämpas.32 Hjärpe påpekar här också en viktig faktor, att traditionalism, sekularism, 

fundamentalism och modernism inte alltid knytas an till särskilda grupper. Han talar om tendenser, 

där olika ställningstaganden och attityder igen stämmer med kanske inte bara en tolkning av islam. 

Dessa ställningstaganden och attityder stämmer överens med till exempel både traditionalism och 

                                                
28 Björlin 2005: 189. 
29 Otterbeck 2005: 804. 
30 Björlin 1998 : 196. 
31 Björlin 1998: 197. 
32 Hjärpe 1983: 42. 
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sekularism, olika tendenser beblandas.33 Vad än fallet må vara, är det viktigt att författarna klart och 

tydligt ger en förklaring till de olika begrepp dem använder sig av.   

Författaren har under någonting som benämns antologitext valt att inkludera Vem är muslim? enligt 

Bonnier och Islamiska informationsföreningen. Man har skrivit att en individ konverterar till islam 

rent juridiskt genom att säga trosbekännelsen, samt fastställt tio punkter som man menar beskriver 

en troende muslim.34 

1. som tror på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare, på den yttersta domens dag och på Guds absoluta 

kunskap och visdom. 

2. som alltid litar på Gud och har orubbligt förtroende för Honom. 

3. som för Guds skull delar med sig av vad Han givit dem i form av rikedom, liv, hälsa, kunskap, erfarenhet, 

m.m. 

4. som regelbundet utför sina dagliga tideböner samt deltar i fredagens församlingsbön och årets övriga 

församlingsböner. 

5. som betalar sina religiösa skatter. 

6. som uppmanar till det rätta och goda och med alla lagliga medel som står till dess förfogande bekämpar det 

onda. 

7. som känner att tron stärks när Koranen reciteras och att hjärtat fylls med ödmjukhet när Gud nämns. 

8. som älskar  Gud och Hans budbärare mest av allt och uppriktigt älskar sina medmänniskor enbart för Hans 

skull. 

9. som älskar sina släktingar och grannar och visar äkta vänlighet mot sina gäster, i synnerhet om de är 

främlingar. 

10. som säger sanningen och talar väl eller också håller tyst.35  

Detta skapar automatiskt förvirring hos en individ, inte minst hos en elev som med all förmodan går 

i samma klass med en muslim eller i alla fall känner eller är bekant med en muslim. Den här eleven 

eller bekante kanske inte uppfyller alla dessa punkter som enligt läroboken beskriver en troende 

muslim. Vem är det som då avgör att en individ som inte utför sina dagliga böner eller inte älskar 

sina medmänniskor inte är troende? 

Ännu ett exempel som kan skapa förvirring hos elever är den här meningen som finns skriven vid 

en underrubrik till ”Muslimer”: ’’Varje dag vänder sig alla troende muslimer fem gånger i sin 

tidebön mot denna plats’’.36 Innebär det då att de muslimer som inte ber fem gånger varje dag 

egentligen inte är troende muslimer eller är det helt enkelt så att muslimer de facto kan vara troende 

                                                
33 Hjärpe 1983: 44. 
34 Björlin 1998: 354. 
35 Björlin 1998: 354f. 
36 Björlin 1998: 188. 
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även om de inte ber fem gånger dagligen? ’’Alla troende muslimer’’, de tre orden indikerar explicit 

att är man troende muslim så är det så här man gör, utan några som helst undantag. Det går inte att 

ignorera det faktum att tidebönen är en av dem fem pelarna inom islam, och någonting som nämns 

väldigt ofta när man talar om religionen, men genom att komma med ett sådant påstående utesluter 

man en stor del av den muslimska gruppen. Vidare skriver man att ’’På fredagen måste man delta i 

fredagsbönen som då ersätter middagsbönen’’.37 Den här meningen har liknande innebörd som 

förgående mening, vilket innebär att deltar du, som muslim, inte i fredagsbönen är det faktiskt helt 

enkelt så att du inte är en troende muslim.  

Björlin har, när han har förklarat ord som islam och muslim, valt att likställa dem med 

underkastelse. Förklaringen underkastelse brukar också användas av muslimska författare, men 

dock brukar man ha ytterligare beskrivningar som ger en annan bild av orden. Ordet underkastelse 

har i det svenska samhället en väldigt negativ innebörd, man brukar oftast koppla det till 

osjälvständighet, brist på eget tänkande etc.38 I och med att man gör sådana förenklingar av orden 

får eleverna endast en bild av islam och muslimerna, något som Abdoldjavad Falaturi, professor i 

Köln är väldigt kritisk till. Falaturi menar på att ”underkastelse” som förklaring till islam ger en 

väldigt onyanserad bild av religionen. Enligt honom börjar människors bild av islam redan vid 

förklaringen av ordet, och ”underkastelse” är ett negativt laddat ord som då leder till en negativ bild 

av islam. Den här bilden av religionen kan ha en tendens att spinna vidare och skapa en negativ syn 

på Gud, där man ser han som en slags diktator. Detta kan i sin tur leda till att synen på individen blir 

som sådan att man ser dem som obetydliga, och det hela avslutas med synen på kvinnan i islam, 

som då ses som den som är mest förtryckt inom religionen.39 Björlin har i Livets kurs förklarat 

religionen som ’’Islam, ett arabiskt ord som betyder ”underkastelse” och dessutom fred eller frid’’ 

/…/.40 Man kan inte argumentera för att författaren har likställt islam med ordet underkastelse då 

han har inkluderat fred och frid, dock hade han kunnat ge en mycket mer nyanserad bild av islam 

som hindrar eleven från att falla in i den här cirkeln som Falaturi menar leder en in i en negativ syn 

på islam och allt det som tillhör religionen. Falaturi har förklarat islam i Muslim thoughts for 

teachers and textbooks authors som: 

 The substance of the concept of ‘Islam’ cannot be disclosed from translation, but only from the analysis of the 

 radical of the Arabic word. ‘Islam’ is derived from the IV stem of the root s-l-m. which means ‘being safe and 

 sound’, ‘being uninjured’. ‘Peace’ (Arabic salam, Hebrew shalom) is also incorporated in the stem. The aspect 

 of submission to the will of God is not included in it. (submit: Arabic khud’, will: Arabic irada, mashiya’). The 

 translation of the concept of ‘Islam’ into several European languages with the emphasis on submission has led 

 to theological and anthropological interpretations, which do not correspond to the essence of ‘Islam’ in the 
                                                
37 Björlin 1998: 189. 
38 Härenstam 1993: 60. 
39 Härenstam 1993: 60f. 
40 Björlin 1998: 186. 
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 Qur’anic sense. The following are frequently offered as possible translations: submission, surrender, blind 

 obedience, thankfulness for the mercy of God. To emphasise submission, Christian and even Muslim authors 

 have introduced the concept of ‘the will of God’ in the translation, which leads to the definition frequently 

 encountered: ISLAM = Submission to the will of God.41 

Enligt Falaturi, leder förklaringar av islam som ”underkastelse”, till att individer får en fel bild av 

religioner och associerar religionen till falskheter. Förklaringen blir för förenklad och författare 

behöver förklara ordet på ett mycket mer nyanserat sett, som inte lämnar dörrar öppna för falska 

associationer.42  

Om man tittar på läroplanen för de frivilliga skolformerna står det så här: 

 I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

 genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.43 

Problematik kan uppstå vid tolkningar av ordet ”Islam”, särskilt om man vill följa ovanstående som 

står i läroplanen. Att fostra till exempel tolerans, kan alltså vara svårt med sådana förenklade 

förklaringar.  

 

8.6 Historisk framställning av islam 
Otterbeck talar om att författare av läroböcker inte är tillräckligt kritiska till källorna dem använder. 

Särskilt när man beskriver Muhammed och hans liv, kan man verkligen lita på Koranen och 

haditherna och den information som dem ger? Otterbeck menar på att det är viktigt för författarna 

att kritiskt undersöka sina källor innan man börjar skriva. Precis som det flera gånger har nämnts 

tidigare i den här uppsatsen, är det viktigt att komma ihåg att islam är långt från homogen. Genom 

historiens gång har olika grupper när dem skrivit om islam historia, fokuserat sig på och tolkat 

samma perioder och händelser fast slutsatsen har skiljt sig åt. Tolkningar av perioder och händelser 

har alltså varit olika från grupp till grupp.44 Författaren har inte tänkt på att islam faktiskt har, i över 

1, 400 år, utvecklats, tolkats för att sedan åter igen tolkas. Det här är viktigt att få fram i läroböcker, 

ignorerar man det får läsaren en uppfattning av att islam har varit likadan sen den då utvecklades. 

Det är så här man uppfattar islam i Livet kurs, vilket är enligt islamistiska tolkningar. Livets kurs 

nämner inga reformatorer eller teologer. Inom kristendomen är det väldigt vanligt att Martin Luther 

nämns, varför nämner man då inte någon av islams motsvarigheter? Man nämner till exempel inte 

Muhammad ibn Idris ash-Shafi’i som bland annat var grundaren av den sunnitiska rättskolan shafi’i, 

eller Sir Muhammad Iqbal som var en indisk filosof och politiker. Bland annat dem här två, var 

                                                
41  i Härenstam 1993: 61f. 
42 Härenstam 1993: 62. 
43 Skolverket Lpf94: 3. 
44 Otterbeck 2005: 806. 
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väldigt viktiga i utvecklandet av islam.45 

 

8.7  Jämförelse 
Gör man en jämförelse över hur mycket utrymme dem tre religionerna får i Livets kurs är 

kristendomen helt klart den dominerande. En stor plats ges till dess historiska utveckling, och 

kristendomens kapitel består av hela 44 sidor inklusive uppgifter och bilder. Islams kapitel består av 

17 sidor, vilket är en stor skillnad från kristendomens 44 sidor. Kapitlet som behandlar judendomen 

har heller inte mycket sidor till sitt förfogande, om man ska jämföra med kristendomen.  

 

Precis som i Söka svar är det endast inom kristendomen som man nämner reformatorer. Som 

nämnts tidigare när den historiska framställningen av islam undersöktes, nämner man inte personer 

inom islam som faktiskt har varit väldigt viktiga för religionens utveckling. Det ger en bild av att 

kristendomen är en religion som har förändrats över tiden, medan islam har förblivit den samma. 

Islams rikliga historia framhävs inte.  

 

Inom islam har författaren inkluderat vem det är som är troende muslim. Detta ger en bild av att de 

muslimer som inte följer de här punkterna egentligen inte är troende muslimer, som det nämnts 

tidigare i texten. I kapitlet om kristendomen har man istället tre alternativ på vem som skall räknas 

som kristen. Man menar till exempel att en kristen kan vara en person som kallar sig själv kristen 

eller kristen är den som har döpts. Så har det också framställts inom judendomen, där en jude 

förklaras som den som är född av en judisk mor eller jude är den som har konverterat. Man får inte 

en bild av att det faktiskt finns olika former av islam, utan det ges endast en homogen bild där man 

antingen är på ett visst sett, eller så är man inte troende.  

  

                                                
45 Otterbeck 2005 : 806f. 
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8.8 Religion och sånt 
Börge Ring 2000 

8.9  Textens struktur 
Religion och sånt, skriven av Börge Ring för förlaget Almqvist & Wiksell. Denna bok följer ett 

ganska konventionellt upplägg kring framställningen av islam på sina 20 utlagda sidor. Detta 

innebär att Gud och trosbekännelsen hamnar först i kapitlet om islam. En normal transaktion är att 

gå in på ett historiskt perspektiv, detta gör även Religion och sånt, dock går den inte särskilt 

djupgående in på historieaspekten. Istället nämns historien då man enbart talar om profeten 

Muhammed. Här beskrivs Muhammed som en profet, politiker och krigshärskare. Boken går vidare 

med att beskriva Koranen och dess innebörd för Islam, samt uppbyggnaden av surorna i den, samt 

en kort beskrivning av det innehåll som förmedlas. Boken går vidare med att beskriva de fem 

pelarna inom islam och hur en muslim ska följa dessa. En homogen bild av islam ges ständigt, inte 

minst i den sista delen av kapitlet där man beskriver hur en muslim lever, när det kommer till 

klädstil, mat, äktenskap, könsroller etc. En väldigt konservativ och omodern bild framställs här. 

8.10  Mindre fel 
Boken innehåller små faktafel. Ett sådant fel framställs i följande citat, ”Allah har 99 ”namn”, inte 

100 för jämna tal innebär otur”.46 Varför jämna tal innebär otur ges det ingen förklaring till heller, 

detta är med största sannolikhet en folklore. Något som då har med kulturen att göra och inte med 

själva religionens lära. Den svenska motsvarigheten till en sådan folklore skulle exempelvis då vara 

att det innebär otur att trampa på brunnslock med bokstaven A. Vissa faktafel påverkar 

nödvändigtvis inte läsarna på det medvetna eller undermedvetna, medan andra fel kan få en väldigt 

negativ inverkan på dess läsare. 

”Inom Islam råder förbud mot att avbilda människor. Risken är stor att bilden dyrkas istället för 

Gud själv. I många muslimska länder vill människor av denna anledning inte bli fotograferade”.47 

Denna mening ger en klar men väldigt fel bild av en folkgrupp knutna till en religion som 

fördummar människan. Att simplifiera förbudet mot avbildning till en sådan banal tanke kring att 

den vardagliga människan av rädsla för att dyrka sin egen bild som substitut eller representation av 

Gud är otroligt missledande av författaren. Avbildnings förbud syftar till att inte tillåta en bild eller 

annat materiell fungera som symbol eller länk mellan människan och Gud. Faktum är att muslimska 

samhällen är minst lika fulla av bilder som vilket annat samhälle.  

 

                                                
46 Ring 2000: 85. 
47 Ring 2000: 86. 
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Följande citat är även det ett tydligt exempel på en dåligt formulerad mening som bidrar till en 

undermedveten värdering av en främmande kultur.  

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

muslimer tänker om ära och skam”.48  

Citatet inleder stycket kring könsrollerna inom religionen. Det börjar alltså med att beskriva 

religionen som omodern, ett ord kopplat till en negativ värdering i den vardagliga aspekten. Även 

en vi och dem känsla bildas då Sverige framställs som ett land där individen är en individuell 

identitet som inte är beroende av familjeidentiteten, medan det motsatta framställs för muslimerna. 

Som läsare får man även en väldigt segregerad bild av islam då könsskillnaderna ständigt kommer 

in. Boken framställer en konservativ bild när det kommer till kvinnans klädstil samt familjelivet. 

Bilden av kvinnan som försummad verkar tydlig, dock bidrar författaren själv till denna syn, då han 

beskriver religionen ur en mans syn, ett exempel på detta kan finnas under den del då man talar om 

vallfärden.49 Den muslim som har vallfärdat återvänder hem med en ny benämning, en man 

kommer hem som en Hajji och en kvinna kommer hem som en Hajja.50 I textboken Religion och 

sånt försummas den kvinnliga benämningen och istället blir mannens benämning representativ för 

alla muslimer som har vallfärdat. Dessa fel, dock små, visar på författarens brist i att sätta sig in i 

den information som han försöker förmedla.  

Dock är dessa fel inget som enbart svenska eller icke muslimer skriver utan förekommer även hos 

muslimska författare. 

8.11  Förvirrande struktur och utelämnad information 
Kaba är en byggnad som enligt islamisk uppfattning är byggd av Abraham (en av patriarkerna i Bibeln). Före 

Islam var byggnaden fylld med gudabilder som rensades bort när Muhammed intog Mecka. Kvar blev den 

svarta sten som murades in i Kabas ena hörn och som de vallfärdande försöker kyssa. Stenen kommer från 

paradiset och var enligt muslimsk folktro vit från början men människornas synder har gjort den svart. 

Antagligen är det en meteorit som har funnits där redan före Muhammed.51 

Informationen i detta citat stämmer överens med det vi vet om Muhammeds liv redan. Dock faller 

texten när man ser till relevansen av innehållet. Frågan man får ställa sig här är, är det viktigt att 

veta att muslimer försöker pussa stenen? Eller är det viktigare att veta varför man vallfärdar och hur 

en vallfärd utförs, snarare än pussandet av en sten som visserligen förekommer men som inte är 

själva meningen med vallfärden. Ännu en gång förfaller religionen och dess följeslagare till att bli 

ett fördummat folk som färdas flera mil tvärs över kontinenter för att kyssa en sten. Innebörden av 
                                                
48 Ring 2000: 96. 
49 Ring 2000: 93. 
50 Otterbeck 2005: 800. 
51 Ring 2000: 93. 
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vallfärden borde här istället innefatta anledningen, innebörden och kopplingen till religionen, samt 

tillvägagångssättet kring denna rit.52 

8.12  Tendentiöst faktaval 
Då det svenska språket är begränsat i dess ord-bank, bidrar denna brist på ordval att ord med en 

tendentiös markering bidrar till elevernas bildande av uppfattning då de läser en text. Börje Ring har 

under islam kapitlet använt sig av vad som kan anses vara ”normala” ordval då man pratar om 

islam, ord som exempelvis fundamentalist och sharia förekommer ofta i texten. Dessa ord är 

kopplade till terrorism och förtryck. Det är då författarens uppgift att visa den fulla bilden av 

innebörden av dessa ord. Sharia är inte enbart kopplat till strafflagar utan täcker in samhällsliv, 

ekonomi, familjeliv, politik etc. visserligen förekommer strafflagar i sharia men det är inte den 

fullständiga bilden. Samma bristande förklaring gäller då man beskriver de olika inriktningarna, här 

framställs fundamentalister som icke humana människor då man följer sharia lagarna och är villiga 

att ta till våld/ terrorism för att instifta ett sådant samhälle. Följande citat visar på hur författaren 

börjar med att beskriva fundamentalister. ”Enligt Islamister/fundamentalister är ett samhälle som 

inte styrs av islam ett orättvist och ojämlikt samhälle och bör därför bekämpas, även med hjälp av 

våld och terror”.53  

8.13  Fixeringen av en framställning av islam och utelämnandet av 
andra former 

Ständigt stöter man på meningar med orden ”som muslim ska man …” eller ”muslimer ber fem 

gånger om dagen” etc. en fixering vid en muslim blir ständigt representativ för alla muslimer, denna 

homogena framställning av en religion där en individuell identitet inte existerar är otroligt farlig då 

man som läsare får en fel bild av muslimer. Som läsare kan man komma till att se muslimer som en 

rad hjärntvättade robotar där en förprogrammerad benägenhet för terrorism, förtryck och erövrande 

tendenser ligger i dvala i det undermedvetna, bara för att en dag vakna till liv. Det är detta 

homogena synsätt som bidragit till rädslan och främlingsfientligheten som existerar hos människor 

som exempelvis terroristen Anders Behring Breivik, mannen som utförde terrordådet i Norge 2011. 

Breivik skrev ett manifest och i detta nämnde han teorin Eurabia som författaren Bat Ye’or skrivit 

om. Denna syftar till att beskriva hur islam och muslimerna kom att utnyttja oljekrisen under 1970 

talet för att sakta kunna erövra västvärlden med olja och invandring som vapen.54 

 

                                                
52 Otterbeck 2005: 801. 
53 Ring 2000: 100. 
54 Otterbeck, Bevelander 2006 : 24. 
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8.14  Historisk framställning av islam 
Islam har en rik historia, dock presenteras denna inte för läsarna i Religion och Sånt. Istället läggs 

väldigt lite vikt på historiken. När Muhammed tas upp nämns hans födelse och den historiska 

bakgrunden till hur Koranen kom ner till människorna genom Muhammeds hjälp. Framställning 

kring faktabakgrunden framkommer dock inte i texten, det finns flera källor, bland annat 

Haditherna och olika legender som talar om Muhammeds liv samt framställningen av koranen. I 

boken framställs dock bara en variant av hur historien gick till. Att bortse från den historiska 

aspekten av religionens ursprung och dess utveckling kan innebära att läsaren får en upplevelse av 

att religionen är oföränderlig och möjligtvis omodern i den mening att den inte är kapabel att 

integreras i den ”moderna” samhällsordningen som existerar. I ett samhälle där utveckling är av stor 

vikt krävs det av läroböckerna att kunna visa på den fulla utvecklingen av en religion för att 

förhindra en sådan fördom som att en religion är fast i ett oföränderligt stadium. Detta kan även 

vara en anledning till att människor får en missuppfattad bild av religionen och anser att alla 

muslimer är konservativa och/eller fundamentalistiska där man lägger stor vikt på gamla synsätt av 

bl.a. kvinnosyn, jämställdhet och sharia.  

En nyanserad bild av islam och dess historia är också viktig då man ser till kursplanen. ”Kunna 

relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 

vardags- och yrkesliv”.55  

För att eleverna ska kunna reflektera över hur en konservativ kontra en sekulär muslims världssyn 

tar sig uttryck, behöver de kunna sätta sig in i dess olika tänkande. En konservativs världssyn tar sig 

uttryck via den historiska tiden då profeten Muhammed levde, detta försöker sedan efterliknas i 

dagens samhälle. Den sekulära muslimen försöker istället anpassa den filosofiska läran av islam i 

ett ”modernt” samhälle. Vikten för att förstå dessa två gruppers ursprungsgrund för världssynen blir 

då en viktig del av religionsförståelsen för eleverna.  

Detta belyses även i Otterbecks textboksanalys från 2005 av läroböcker där han ser på bl.a. den 

framställning av de olika religiösa grupperna och hur man framställer deras koppling till historia i 

läroböckerna.  

 

 

 

 

                                                
55 Skolverket 
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8.15  Jämförelse 
Islam framställs ur ett icke historiskt perspektiv då religionen beskrivs, istället får man en homogen 

konservativ bild som blir för läsarna en representation av alla muslimer. Detta kan inte sägas om det 

judiska och det kristna kapitlen. Judendomen kapitlet är på 14 sidor och det kristna är på 30 sidor 

plus de 12 sidor som inleder de tre kapitlen om de Abrahamitiska religionerna. De båda religionerna 

framställs utifrån det historiska perspektivet. Detta ger läsarna en förståelse för de religiösas 

traditioner, men detta sätts inte i kontext med den ”moderna” världen. Ingen ”konflikt” mellan 

religion och samhälle framställs, trots det att detta existerar. I de två kapitlena om judendomen och 

kristendomen framställs de två profeterna Moses och Jesus som stora män, hjältemodiga, rättvisa 

och en förebild för människan. Profeten Muhammed beskrivs som en erövrare, politiker och profet 

för ett folk som framställs som omoderna, fördummade och konservativa.  

Kvinnan får en separat del i det judiska och kristna kapitlen, dock har man i det judiska istället valt 

att skriva väldigt kort om Lilit, Adams första fru, men här framställer man inte skillnaderna mellan 

könen.56 Det visas enbart på två skillnader inom judendomen. Här talar man då om ceremonierna 

bar- bat mitzva och när man förklarar hur kvinnor och män sitter i synagogan.57 Kristendomen följer 

även det upplägget med att ge kvinnan en egen rubrik för kvinnorna i religionen. Här beskriver man 

hur kvinnor i olika religiösa grupper har börjat motsätta sig den existerande mansdominansen i 

religionen där man kanske ska försöka se Gud som en kvinna istället. Dock presenteras inte kvinnan 

som förtryckt eller med lägre status i religionen som det görs i kapitlet om islam. 

  

                                                
56 Ring 2000: 50. 
57 Ring 2000: 40f. 
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8.16  Söka svar 
Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson 2005 

8.17  Textens struktur 
Islams kapitel i Söka svar inleds med en beskrivning av hur några muslimer i Sverige möts i en 

moské under månaden ramadan för att tillsammans bryta fastan. En kort beskrivning av islam 

kommer efter detta. Detta följs av en beskrivning av profeten Muhammed för att sedan beskriva hur 

sunni och shiaislam delades in efter profetens död. Vidare tas Koranen och haditherna upp samt en 

kort beskrivning av sharia. Boken tar upp hur muslimer ser på världen och det goda och onda som 

också finns här. Domens dag diskuteras samt Gud och vad människan är enligt islam. Vidare 

diskuteras den fria viljan inom islam och hur människan påverkas av ondskan. Söka svar nämner 

också fördomar som finns om muslimer och svenskar samt familjen inom islam. Inte förens nu 

nämns dem fem pelarna och vad dem innebär. Till sist diskuteras vad det innebär att vara muslim. 

Kapitlet om islam innefattar 33 sidor.  

8.18  Mindre fel 
Att problematisera stereotypa förståelser av islam är viktigt, särskilt viktigt är det för författare av 

läroböcker. Bilden av religioner, av islam utvecklas redan i skolan, därför är det av vikt att dem får 

en rättvis bild av religionen. Problematiseras inte stereotyper kan det leda till antaganden som att 

Koranen är den källa som bidrar med regler, vilket i sig inte är falskt, men att vara tydlig är väldigt 

viktigt. Otterbeck menar till exempel att haditherna är mycket mer viktiga när man vill etablera nya 

lagar. Koranen innehåller enligt religionsfilosofen Seyyed Hossein Nasr endast 80 verser som är 

direkt kopplade till juridiska frågor.58 Flennegård och Mattson har definitivt fått med dessa viktiga 

aspekter, men det går aldrig att vara för tydlig.  

8.19  Förvirrande struktur och utelämnad information 
Om en individ inte är bekant med islam kan det uppstå svårigheter i att förstå texter i läroböcker 

som inte är allt för tydliga. Vissa meningar i texter är svårbegripliga och inte alls så tydliga som de 

behöver vara. I Söka svar står det att ’’För att bli muslim behöver man enligt en vanlig uppfattning 

endast uttala den muslimska trosbekännelsen inför två andra muslimer’’.59  Vad innebär egentligen 

’’en vanlig uppfattning’’? Vems är denna uppfattning? Lämpligast och mer lätthanterligt vore i 

denna situation att helt enkelt beskriva processen. Att förklara om det finns olika syner på saken och 

vems tolkningar det är, vad är det man ska uttala och dessutom om det ligger ytterligare tankar och 

handlingar bakom konverteringen. Utifrån den meningen, ger författarna en bild av att inte vara 

                                                
58 Otterbeck 2005: 799. 
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insatta i islam och för den delen också osäkra i det som skrivs. 

Författarna tar upp islams fem pelare och beskriver i rubriken dem som ’’Fem pelare hjälper 

människan att leva rätt’’.60  Intressant här är översättningen av zakat, som är allmosan. Härenstam 

menar på att denna översättning kan leda till att muslimer finner det missledande. Allmosans 

innebörd och innebörden av zakat stämmer inte riktigt ihop. Allmosa är inte på något sätt en plikt, 

det är endast en gåva som man känner att man vill tilldela en tiggare till exempel. Å andra sidan är 

zakat en religiös plikt och man kan i Koranen läsa om vem som kan erhålla zakat.61 I följande citat 

diskuteras varför det kan betraktas som missledande: 

‘’Both the most diseminated translations ’’alms’’ and ’’poverty tax’’ are incorrect… The translation 

‘’alms’’ leads to confusion and turns zakat into a charitable gift, similarly to the small change 

dropped into the hat of a begger’’.62  

Å andra sidan har detta också diskuterats av Hjärpe. Hjärpe har gjort en indelning av muslimer, där 

ingår sekularister, fundamentalister, modernister och traditionalister. Enligt sekularister är zakat en 

gudstjänsthandling och inte något som religionen tvingar individen att göra. Här talar sekularister 

om allmosa, någonting som är frivilligt. Fundamentalister syn på zakat liknar vi det som diskuteras 

av Härenstam. Hjärpe menar att man utifrån fundamentalisters ide om att islam är en 

samhällsordning, kan komma fram till slutsatsen att zakat är en statlig skatt.63   

8.20  Tendentiöst faktaval 
I Söka svar har man många gånger jämfört islam med kristendomen och dessutom också 

judendomen. Texten ger en känsla av att författaren har haft kristendomen som utgångspunkt, bland 

annat kan man läsa att Jesus är den perfekta människan för kristna precis som Muhammed var den 

perfekta människan för muslimerna. Vidare jämförs Koranens betydelse för muslimer med den 

betydelse Jesus har för kristna, och Tora har för judar.64 

Precis som i Livets kurs har författarna i Söka svar valt att inkludera att islam är den religion som 

växer snabbast, dock har författarna i Söka svar preciserat detta och menar på att islam ökar som 

mest i Afrika.65 Att beskriva islam som den religion som växer snabbast är väldigt vanligt, men för 

att klargöra antaganden och stereotyper som finns om till exempel att islam är en religion som 

sprider sig aggressivt, är det av stor betydelse att förklara hur det kommer sig att religionen sprider 

sig så framgångsrikt. Är det kanske på grund av tillväxt i befolkningen? Det viktiga här är att 
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inkludera en förklaring om man som författare väljer att ha med ett sådant påstående.66 

Otterbeck talar i sin artikel om ”vi” och ”dem”, att man förklarar islam och muslimer som något 

annorlunda, och nämner här också någonting han kallar för den ’’teologiska roboten’’. Den 

’’teologiska roboten’’ kan här appliceras till när en av dem fem pelarna förklaras, bönen. Bönen 

beskrivs som den viktigaste av dem fem pelarna och ska utföras fem gånger dagligen vänd mot 

Mekka. Otterbeck poängterar att detta är normen, men muslimer personifieras här med robotar som 

har blivit givna en uppgift och är på så sätt också programmerade att utföra denna uppgift.67 

8.21  Fixeringen av en framställning av islam och utelämnandet av 
andra former 

Under rubriken sharia förklarar författarna att det är den lag som muslimerna menar att 

människorna ska rätta sig efter. Det görs ingen distinktion mellan muslimer som anser att islam och 

sharia ska påverka alla aspekter av livet och de muslimer som faktiskt anser att religion och stat ska 

särskiljas. Förklaringen hänvisas inte till till exempel det Otterbeck kallar för islamistiska 

tolkningar, utan beskrivs som någonting som är självklart för alla världens muslimer.68 

’’Inget folk står över ett annat utan varje individ är unik. Koranen gör visserligen skillnad på de 

roller en kvinna respektive en man ska ha i förhållande till varandra, men de har precis samma 

värde’’.69 

Här finns en personlig värdering av författaren i den första meningen som syftar till att detta är det 

rätta idealet. Citatet fortsätter med att beskriva en tolkning av islam som den representativa för hur 

alla muslimer ser på könsfrågan då den beskriver att muslimer ser kvinnor och män som jämlika 

men med olika roller. Detta blir i sin tur ett homogent utlåtande.   

8.22  Historisk framställning av islam 
En religions historiska utveckling är viktig, främst för att faktiskt kunna förstå att den har 

utvecklats. Så som islam såg ut från det att religionen etablerades stämmer definitivt överens med 

hur vissa muslimer ser på islam idag, men det är av vikt att också veta att andra muslimer ser 

annorlunda på sin religion. Islams historia är riklig, och har också tolkats av olika grupper på olika 

vis. Hjärpe menar till exempel att människors bild av profeten Muhammed bildas och formas av de 

berättelser dem hör och läser om honom. Man kan konstatera att det finns otaligt många texter om 

profeten, och beroende på vilka texter man väljer att plocka information från, är det den här bilden 

av honom som förmedlas. Ännu en faktor som enligt Hjärpe påverkar bilden av Muhammed är 
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huruvida man bedömer de källor man hittar som trovärdiga och hur alla handlingar och händelser 

tolkas.70 Han menar vidare att det aldrig kommer kunna helt fastställa vad som egentligen hände 

och vad som är historiskt sant, man måste istället göra ett urval på det material som finns och 

bestämma vad som är trovärdigt och vad som faktiskt är betydelsefullt.71 I Söka svar står följande 

om när Muhammed fick sin första uppenbarelse: ’’Muhammed tror att han blivit galen, men efter 

ytterligare uppenbarelser samt Khadidjas uppmuntran, tror han till slut på sin utvaldhet som 

profet’’.72 Hur säker man kan vara på att det var så här det gick till? Tillräckligt säker för att 

inkludera det i en lärobok, men den viktiga frågan här är hur betydelsefullt är det egentligen? Dem 

två raderna hade förmodligen kunnat användas till någon mer relevant och betydelsefull 

information. I Söka svar framställer man Muhammed som en stor politisk och religiös ledare, vilket 

stämmer överens med islamisters historia. Man framställer bara en tolkning av historien, man 

nämner till exempel inte att man inom sufismen ser profeten Muhammed som en tillbakadragen, 

asketisk mystik.73 Denna framställning av islam ger inte den historiska utvecklingen något utrymme 

i beskrivningen av islam och stämmer överens med islamisters framställning av islam. Dem vill inte 

erkänna att islam faktiskt har utvecklats, och därför kritiserar de också bildandet av sufi, shia islam 

och den filosofiska utbredningen inom islam. Därför är historia inte viktigt för dem och kan till och 

med betraktas som farlig enligt Otterbeck.74 Utöver det att man nämner profeten Muhammeds 

historia, lämnas väldigt lite eller ingen plats åt andra historiska händelser i Söka svar. Islam 

framställs i läroboken som en homogen religion som inte har utvecklats alls. Detta bevisas också i 

författarnas val att inte inkludera människor som har haft stor betydelse i utvecklandet av islam. 
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72 Flennegård, Eriksson 2005: 205. 
73 Otterbeck 2005: 806. 
74 Otterbeck 2005: 806. 
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8.23  Jämförelse  
Om man tittar till utrymmet som de tre världsreligionerna ges i Söka svar är det kristendomen som 

givits mest plats. Bilder och uppgifter inkluderat har kristendomen totalt 29 sidor, judendomen 19 

sidor och islam har 25 sidor. Utvecklingen av kristendomen och dess historia behandlas mycket mer 

invecklat och får också större utrymme än de andra två religionerna. Vidare är det endast avsnittet 

om judendomen som behandlar dess syn på män och kvinnor, vare sig dem är jämlika eller inte 

under en egen underrubrik. Det som är intressant här är hur det kommer sig att författaren har gjort 

ett urval i de tre religionerna och ansett att det är viktigt att behandla kvinnan och mannens roll i 

endast judendomen. Respektive roller har också behandlats inom islam, men som en del av 

underrubriken ’’Familjen är livets kärna’’.75 En fråga som är relevant här är varför kvinnans roll 

inom kristendomen aldrig tas upp?   

I framställningen av kristendomen i Söka svar framhävs religionens faktiska utveckling. Detta görs 

bland annat genom att reformatorn Martin Luther nämns. I kapitlet om islam visas inga tecken på 

att religionen faktiskt har utvecklats och förändrats, förutom att man nämner uppdelningen av sunni 

och shiamuslimer efter Muhammeds död. Man nämner till exempel inte väldigt viktiga personer 

inom islam som har haft stort inflytande i dess utveckling. Personer som Abu Hamid Muhammad 

al-Ghazali eller Abu Bakr Muhammad Muhyi-d-din ibn Arabi. 

Texterna visar på det Masoud Kamali kallar för andrafiering, där religioner som till exempel islam 

ses som ’’de andra’’, som någonting främmande.76 Främst inom islam, utgår författaren från 

kristendomen, religionerna värderas i förhållande till kristendomen.  

Redan i början av kapitlet till Kristendomen ges en mer positiv bild av religionen, där författaren 

har skrivit ’’Kristendomen – försoningens religion’’ medan islam förklaras som ’’Islam – den 

allomfattande religionen’’. Judendomen beskrivs som förbundens religion.  
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8.24  Relief A plus 
Nils-Åke Tidman, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson och Magnus Hermansson 2006 

8.25  Generell struktur 
I Relief A är islam kapitlet indelat i fyra sub-kapitel, där den första är ”Rit och liv” här beskrivs 

religionen först kortfattat med en inledning. De fem grundpelarna blir sedan fokus för denna första 

del. Den andra ”Tro och etik” syftar till att ge en bild av hur muslimer ser på Gud samt att ge en 

förståelse för Koranens innebörd och innehåll. Del tre ”Kultur och samhälle” syftar till att ge en 

historisk och politisk utvecklingslinje för läsarna. Profeten Muhammeds liv öppnar upp denna del 

och fortsätter sedan vidare till bildandet av muslimska grenar, sharia etc. Den sista delen i islam 

kapitlet är ”Islam i Europa” här tas det upp hur islam kom till Europa. Samt hur livet för en muslim 

ser ut i Europa. Även hedersmord tas upp i denna del. 

 

8.26  Mindre fel 
I delen ”Rit och liv” tas ramadan upp, här beskrivs ramadan som ”[...]en intensiv men inspirerande 

tid” av en kvinna vid namn Leyla.77 Författaren av kapitlet beskriver Leyla på följande vis ”[...] 

Leyla, som bär den traditionella huvudbonaden men också har moderna värderingar och finner sig 

väl tillrätta i det svenska samhället”.78  Författaren har här framställt Leyla som unik då hon trots sin 

omoderna traditionella huvudbonad lyckats ta till sig av den moderna värdering som existerar i 

västvärlden. Liknande fel förekommer då man skildrar islam som omodern eller rent fördummande.  

Man beskriver hur olika riter utförs eller hur traditioner bevaras men man förklarar inte innebörden 

i upprätthållandet av dessa traditioner. Denna brist i att ge en utvecklande bild som gynnar läsaren 

ger istället grund för att döma och dumförklara en kultur. Följande citat visar närmare på detta. 

”Varje år besöker över två miljoner pilgrimer Mekkas stora moské. Där vandrar de sju gånger runt 

helgedomen Kaba för att komma nära, vidröra och helst kyssa den svarta stenen som är inmurad i 

ett hörn av Kaba”.79 

Visserligen stämmer det att vissa muslimer som utför pilgrimsvandringen försöker röra eller kyssa 

stenen, men detta är inte huvudanledningen till att muslimer utför pilgrimsvandringen. Det är 

istället en spirituell resa som görs i hop om att bli en bättre muslim och gå i profeten Muhammeds 

fotspår. Denna brist i information av författaren fördummar det muslimska folket. Detta påpekar 

även Härenstam i sin bok då han menar att ritualen förenklas till en etnocentrisk sägen snarare än 

den för muslimer spirituella ritual som det är.80 
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I boken beskrivs det hur mannen fortfarande har en dominerande roll, detta då man pratar om 

exempelvis moskén, där man beskriver hur det är till största del en manlig domän. Man menar på att 

kvinna har en passagerarroll i religionen, hon är undanskymd. Dock gör författaren till Relief A 

samma misstag. Han beskriver religionen utifrån ett manligt perspektiv som han sedan låter 

dominera den muslimska framställningen. Ett sådant exempel är då man talar om jämställdheten 

inför Gud under vallfärden. ”Alla pilgrimer bär samma enkla kläder, två lösa vita skynken som 

lindras runt kroppen”.81  Detta stämmer visserligen när det kommer till mannen men inte för 

kvinnorna, där finns ingen specifik klädregel förutom att de ska klä sig anständigt. Redan på 

följande sida så presenterar författaren en bild som motsäger detta citat. Där visas en äldre kvinna 

med två män, antagligen hennes söner, där de äter i den amerikanska snabb restaurangen KFC. 

Männen bär vita tygskynken och kvinnan bär en lång svart klänning med en vit sjal. Även 

Otterbeck visar på författares negligerande syn på kvinnan när religionsböcker framställ. Otterbeck 

menar att i en författares försök att visa hur mannen tar en tydligare roll i religionen så glömmer 

författarna själv att presentera kvinnan.82 

 

8.27  Förvirrande struktur och utelämnad information 
”Husayns martyrdöd är ett föredöme. Alla ska vara beredda att lida och ge sitt liv för det rätta. Hans 

död är en förklaring till att shia-muslimerna brukat visa stort mod i krig. Samma motiv finns med 

hos dagens självmordsbombare”.83  Ett av de strukturella fel som framställs är det ovanstående. Om 

självmordsbombare har Husayn som förebild är ett utlåtande som saknar basis. Detta utlåtande 

jämför också en av Shia muslimernas viktigaste figurer, Husayn med terrorismen. Ett sådant 

utlåtande är därför väldigt respektlöst och ogenomtänkt. 

 

8.28  Tendentiöst faktaval 
Syftet med boken är väldigt klart, då det är en religionsbok undgår det knappast någon att syftet är 

att förmedla kunskap om religioner. Relief A ger även en systematisk bild av islam då den tar upp 

ett spektrum av variationer, allt från profeten Muhammeds erövringar till hedersmord och kvinnlig 

omskärelse. Det är här man kan börja diskutera informationens relevans. Då det finns fördomar som 

präglar en mängd människors tänkande kring islam så är det viktigt att belysa skillnaderna mellan 

religion och pre-religiösa traditioner. Dock finner man ständigt i boken Relief A att meningar är 

markerade med fet stil då det vill framhäva en punkt, exempelvis är en mening om 
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alkoholkonsumtion. Denna mening är markerad för att framhäva förbudet. Dock finner man inte 

denna framhävning då man talar om kvinnlig omskärelse eller hedersmord. Istället skriver man 

”seden är en gammal stamtradition, som fanns före islams utbredning”.84 Relevansen i att nämna 

könsstympning under det muslimska kapitlet i boken kan frågeställas, då kvinnlig könsstympning 

inte har något med Islam att göra. 

 

8.29  Fixering vid en framställning av islam 
Bokens syfte är att ge en överskådlig bild av islam och muslimerna, genom att belysa ett så brett 

islam som möjligt. Ett försök att inte hamna i den vanliga fällan som läroböcker gör där man låter 

representera en sorts muslim som blir representant för alla muslimer, inleder Relief A islam kapitlet 

med följande citat.  

 
 Fundamentalism och terror, kvinnoförtryck och intolerans får en dominerande plats. Det avvikande är det mest 

 intressanta och därmed huvudsakligen det som medierna skildrar. Men flertalet muslimer är inte 

 fundamentalister och allt är inte svart eller vitt.85 
 

Trots detta citat och försök till att få läsarna att inse att det dem läser är en nyanserad bild av islam 

så fallerar texten genom de exempel som presenterats tidigare. Ett försök att ge en bred bild av olika 

tolkningsaspekter så som exempelvis traditionell, fundamentalistisk etc. ges i hopp om att få läsarna 

att inse att det existerar en tolkningsfråga inom tron. Dock sträcker sig denna tolkningsnyans inte 

längre än två sidor i boken. Istället för att följa det inledande citatet i kapitlet som presenterats ovan, 

väljer författaren att presentera en konservativ muslims syn på tron. Detta nämns inte vid dess rätta 

pronomen men är för en religionsvetare tydligt. 

 

8.30  Historisk framställning av islam 
Någon historisk framställning är inte klart utlagd för läsaren, istället finner man återkoppling till 

historiska händelser som påverkat rituella seder eller texter. Läsaren blir informerad när något har 

en koppling till historiska händelser så som exempelvis haditherna. Dessa beskrivs som texter där 

man finner svaren på hur en muslim bör leva för att efterlikna profeten Muhammed. Men någon 

bredare bild kring det färgrika historiska arvet som islam kom att efterlämna och även än idag 

bygger upp nämns inte något i större utsträckning. Ett försök till att ge en historisk tidslinje för 

läsarna görs på sidan 110. Här beskrivs profeten Muhammeds liv i väldigt korta drag. Även denna 

lärobok finner vi bristande i dess historiska framställning av islam. Detta är som tidigare nämnt i 
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analysen av läroboken Religion och Sånt, av ytterst vikt då religionen spelar olika stor roll för olika 

muslimer. Där vissa kopplar sin religiösa identitet till den historiska islam som existerat medan 

andra finner en sekulär identitet genom den filosofiska islam snarare än den ”traditionella” 

historiska återknytningen i ett ”modernt” samhälle. 
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8.31  Jämförelse  
Islam framställs utifrån ett perspektiv, ett nutidsperspektiv med en konservativ tolkning. Dock 

nämns andra tolkningar. Men den dominerande framställningen av texten reflekterar inte dessa 

tolkningar. Islam kapitlet sträcker sig över 28 sidor av information som inte ger något djupt 

återberättande av det historiska arvet till läsarna. Kapitlet i sin tur blir större i omfång än det judiska 

kapitlet på sina 23 sidor. Dock följer den judiska likt den kristna delen på sina 33 sidor ett djupare 

historiskt omfång där man får en tidslinje på religionens utveckling. Anledningen till vikten av det 

historiska perspektivet är som tidigare nämnt i analysen av läroboken Religion och sånt viktig då 

vissa muslimer finner sin religiösa identitet i det historiska arvet. Ett historiskt perspektiv ligger till 

grund för framställningen av judendomen och kristendomen, varför förändras detta när man 

beskriver islam? Istället har man valt att ta upp familjeheder, kvinnlig könsstympning etc. dessa 

fördomar som finns inom islam är visserligen bra att försöka bryta ner. Men skulle lika väl kunna 

finna sig till rätta i de judiska eller kristna kapitlen.  
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9  Resultat  

− Hur framställs islam i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan och finns det någon 

skillnad i framställningen av judendomen, kristendomen och islam? 

Läroboken Livets kurs, som är den äldsta av de fyra läroböckerna är den bok som mest ger en bild 

av islam och muslimer som homogen och oföränderlig i sin historiska utveckling. Islam och 

muslimer framställs bland annat som homogen då det skrivs om sharia. Det framkommer tydligt 

vilka förutfattade meningar författaren har om muslimer, då sharia förklaras som islamisk 

lagstiftning utan att inkludera det faktum att det faktiskt finns skillnader. Man nämner inte 

sekulariserade eller moderna muslimer, utan framställer istället alla muslimer som fundamentalister 

eller traditionalister. Religion är i ständig förändring, vare sig det handlar om islam eller 

kristendomen, att då påstå motsatsen ger elever en fel bild av religion. Otterbeck menar istället att 

man faktiskt ska belysa att religion ständigt utvecklas och förändras.  

Författaren skriver många gånger i Livets kurs hur troende muslimer bland annat ska uppträda och 

bete sig, och gör här heller inte en distinktion mellan dem. Författaren framställer också här 

muslimer som en homogen grupp och utesluter många muslimer.  

Kvinnan i Livets kurs framställs som underlägsen, någon som står under mannen samt också gör det 

hon blir tillsagd utan att tänka två gånger. Någonting som också kan leda läsaren till fel riktning i 

bland annat frågan om kvinnan i islam är översättningen av islam och muslimer. Författaren 

likställer orden med underkastelse, vilket enligt till exempel Falaturi kan leda till att man betraktar 

kvinnan i islam som den som är mest förtryckt.     

Läroboken Religion och sånt bidrar till att man upplever en känsla av ’’vi och dem’’, man gör en 

distinktion mellan människor i Sverige och muslimer. Svenskar framställs som individer som har en 

egen identitet där familjeidentiteten inte är så påtaglig, medan muslimer framställs som starkt 

kopplade till familjeidentiteten.  

Författaren till Religion och sånt utgår ifrån mannens perspektiv i islam, vilket bidrar till att kvinnan 

i religionen blir försummad. Bland annat visas detta när författaren diskuterar vallfärden. Man 

nämner endast vad en man benämns som när han kommer hem från vallfärden, alltså hajji, kvinnan 

och hennes benämning, hajja, inkluderas inte. Kvinnan framställs överlag som konservativ i hennes 

sätt att klä sig samt hennes roll i familjelivet. 

Precis som i Livets kurs framställs också islam i Religion och sånt som homogen, muslimer 

framställs som robotar utan någon fri vilja eller individuellt tänkande.  
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Den historiska framställningen av islam i Religion och sånt är kort, läroboken visar inte att islam 

faktiskt har en rik historia. Denna framställning bidrar till att man som läsare betraktar religionen 

som oföränderlig och en religion som alltså inte är kapabel till att moderniseras.  

Precis som i förgående läroböcker, framställs också islam som homogen i söka svar. Detta görs 

bland annat när man förklarar innebörden av zakat, vilket författaren har förklarat som allmosa. 

Härenstam diskuterar detta i skolboksislam, där det i ett citat framgår att denna översättning är fel. 

Dessutom har detta också diskuterats av Hjärpe som faktiskt menar på att synen på zakat skiljer sig 

i de olika riktningarna. Detta har inte författaren i söka svar verkat ha övervägt, utan har istället valt 

att framställa muslimer som homogena och tydligen utgått utifrån en fundamentalistisk syn. 

Man får också i söka svar en ”vi och dem” känsla, där islam och muslimer förklaras som någonting 

annorlunda. Dessutom kan man se spår av den ”teologiska roboten”, alltså att muslimer inte 

egentligen har en egen vilja och egna tankar, utan har blivit programmerade att utföra en viss 

uppgift och därför gör de också den. 

Författaren ger inte ett så stort utrymme för islams historiska utveckling i söka svar och den historia 

som faktiskt framställs är inte vidare nyanserad. Mycket av den historia som man som läsare få ta 

del av i läroboken är oftast baserad på islamisters syn på islams historia. Även det faktum att islams 

historia inte har blivit tilldelad ett vidare stort utrymme i kapitlet om islam, visar på islam som 

homogen. Vidare vill inte islamister inse att islam faktiskt har utvecklats och detta stämmer överens 

med framställningen av islams historiska utveckling i söka svar. 

Författaren till Relief A utgår i kapitlet om islam utifrån ett manligt perspektiv och detta blir också 

konstant genom kapitlets gång. Detta kan bland annat märkas när man diskuterar klädregler under 

vallfärden. Här utesluts kvinnan helt, då man bara nämner på vilket sätt männen klär sig.  

Den andra delen av den första frågeställningen behandlar eventuella skillnader i framställningen av 

judendomen, kristendomen och islam. I läroboken Livets kurs framställs kristendomen som viktig 

och central. Man kan bland annat se detta i utrymmet som ges de tre världsreligionerna. 

Kristendomen har givits hela 44 sidor i dess kapitel, medan kristendomen, judendomen och islam 

har betydande färre sidor till sitt förfogande.  

Författaren till Livets kurs hade tydligen kristendomen som utgångspunkt när kapitlet till islam 

skrevs. Han gör hela tiden jämförelser, ibland liknelser mellan de två religionerna. Detta 

framkommer dock inte under kristendomens kapitel, de vill säga att det görs jämförelser eller 

paralleller utifrån islam. Som tidigare presenterats under den här delen av uppsatsen som benämns 

resultat, har islam en stor historisk utveckling. Utvecklandet av dess historia har bland annat skett 

med hjälp av flera reformatorer eller teologer som inte nämns i kapitlet om islam. Däremot nämns 
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till exempel reformatorn Martin Luther inom kristendomen, vilket bidrar till att förstärka 

framställningen av kristendomens historiska utveckling på ett sätt som inte sker för islam. Det ger 

en bild av islam som en religion som ser precis likadan ut från det att den uppstod, vilket vidare 

leder till en syn på islam som homogen.  

Någonting som också förstärker synen på islam som homogen och kristendomen och judendomen 

som heterogen är författarens förklaringar till vem som betraktas som kristen eller jude osv. I Livets 

kurs har man som tidigare nämnt förklarat en troende muslim med hjälp av ett antal punkter, vilket 

faktiskt exkluderar många muslimer ur islams gemenskap. Däremot har man i kristendomen och 

judendomen inte haft en lika homogen beskrivning av vem som är kristen respektive jude. Detta 

diskuteras av Otterbeck, vad islam egentligen är. Han kommer fram till, med hjälp av 

islamforskaren W.C. Smith att islam faktiskt är det muslimer anser att islam är. Detta gör det svårt 

att faktiskt definiera en troende muslim och vad islam är.  

Det finns också i Religion och sånt en skillnad i utrymmet mellan de tre religionerna, precis som i 

Livets kurs. Kapitlet som behandlar kristendomen har fått 30 sidor till sitt förfogande, medan 

judendomen har 14 sidor respektive 12 sidor för islam.  

Profeten Muhammed framställs i Religion och sånt som erövrare och politiker bland annat, medan 

profeterna Moses och Jesus framställs i kristendomen och judendomen som bland annat förebilder 

för människan, rättvisa osv. Vidare framställs kvinnan i islam i läroboken Religion och sånt som 

förtryckt, medan författaren i kapitlen om judendomen och kristendomen inte gör detta.  

Antal sidor som har givits de tre världsreligionerna i Söka svar skiljer sig inte mycket åt, i alla fall 

inte om man jämför med tidigare nämnda läroböcker. Kristendomen har 29 sidor medan islam har 

25 sidor, dock är det faktiskt judendomen som får minst utrymme i Söka svar med sina 19 sidor.  

Kristendomen i Söka svar framställs som en religion med en faktisk historisk utveckling, författaren 

nämner bland annat reformatorn Martin Luther. Förutom det att författaren nämner uppdelningen av 

riktningarna shia och sunni inom islam, kan man inte som läsare se mycket mer spår än de av att 

religionen faktiskt har utvecklat och förändrats.  

I Söka svar kan man se spår av det Masoud Kamali kallar andrafiering och författaren utgår främst 

utifrån kristendomen när han skriver om islam. 

Kristendomen i Söka svar har 33 sidor till sitt förfogande, islam har 28 sidor medan judendomen 

har 23 sidor vilket inte varierar så mycket om man ser på tidigare behandlade läroböcker.  

Islam i Relief A framställs som konservativ dock är det den enda boken som faktiskt behandlar de 

olika riktningarna inom islam. Alltså fundamentalism, traditionalism, sekularism och modernism., 

dock är dem inte så djupgående som dem hade kunnat vara. I Relief A förlorar kvinnan sin roll i 
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islam och precis som i förgående böcker har inte mycket fokus lagts på islams historiska utveckling. 

Har det skett en förändring i framställningen av islam i läroböckerna efter elfte september 2001? 

Den andra frågeställningen i den här uppsatsen behandlar eventuella förändringar i framställningen 

av islam efter elfte september 2001 i undersökta läroböcker. Det som har framkommit är att 

förändringen egentligen inte är så ansenlig. Läroboken Livets kurs är den äldsta boken, och det 

framkommer klart och tydligt i dess framställning av islam. Religion och sånt visar på en islam som 

är väldigt konservativ i sitt tänkande och det finns ingen stor utveckling från föregående lärobok, då 

islam framställs också här som homogen. Båda läroböcker framställer muslimer på ett visst sätt, till 

exempel att en troende muslim ska be fem gånger om dagen. Söka svar är det läromedel som man 

kan påstå har utvecklats mest, men fortfarande har till exempel inte lika stort fokus lagts på islams 

historiska utveckling som hos kristendomen. I den lärobok där man faktiskt försöker framhäva att 

islam är heterogen, lyckas man, men författaren hade kunnat lyckas bättre om det var lite mer 

djupgående. Den bok som det talas om här är Relief A. Dock är det, precis som i förgående böcker, 

inte tillräckligt med islams historiska utveckling.  

Någon större utveckling i dem fyra läroböckerna kan man faktiskt inte hitta, särskilt inte när det 

gäller islams historiska utveckling.    

Undersökningen tyder på en skev bild av islam, dock är denna skeva bild inte en direkt öppen eller 

synlig bild för läsarna men fungerar på ett subtilt undermedvetet plan. Den framställning som även 

presenteras är subjektiv till sin natur och att en viss tolkning av islam, ofta en islamistiskt färgad, 

framställs som representativ för muslimer. Muslimerna blir i sin tur ett homogent folk vars 

handlingar, identitet, kultur etc är sammanlänkat från individ till individ med religionen som den 

centrala faktorn för identitetskonstruktion. 

Med detta menas att judendomen och kristendomen presenteras ur ett heterogent historiskt 

perspektiv. Fokus ligger här på den judiska och kristna utvecklingen av religionen från bildandet till 

dagens samhälle. Islam presenteras även som omodern i kontrast till den kristna religionen, även 

kvinnosynen ses som omodern då man i två av böcker har valt att ta upp könsstympning och 

hedersmord i de kapitlen om islam, trots att dessa även förekommer i kristna länder. 

Trots denna nyanserade skildringen av de olika religionerna så visar studien på att den äldsta 

lärobocken ger en klarare bild av ett homogent islam än den senaste utgivna boken, detta leder till 

resultatet att, då islam framställs subjektivt och med diverse faktafel, finner man en utveckling till 

det bättre, där ett öppnare synsätt på islam presenteras. Dock behöver presentationen av religionen 

bli tydligare i dess syfte och dess urval av fakta samt framställning. Men studien visar på att en 

sådan utveckling är i verk.   
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Sammanfattningsvis kan man se hur läroböckerna trots sin subjektiva skildring av religionerna visar 

tydligt på vad Meredith McGuire nämner i sin bok om de olika teorierna kring den substantiella och 

funktionella aspekten av religionsutövande. Indelningen mellan de två aspekterna ges läsarna då 

man förklarar lite kring den teoretiska aspekten av religionen för läsarna medan man istället 

fokuserat mycket på den funktionella. Det är detta som visar sig vara problemet då Spiros teori om 

den substantiella aspekten blivit lite förkastad i skuggan av Clifford Geertz funktionella teori som 

(medvetet eller omdevetet) dominerar presentationen av religionen.  
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10  Diskussion 

Metodiken som studien bygger på är gjord utifrån Otterbecks modell. Detta då vi ansåg att 

Otterbecks modell ger en enkel och strukturell uppbyggnad av analysobjektet genom att strukturera 

innehållet efter sju punkter. Modellen visade sig vara väldigt effektiv i vår egen uppfattning, men 

dock lämnar den vissa områden oberörda. Modellen behandlade inte den grammatiska delen av 

innehållet. Istället blev innebörden och tolkningsfrågan av texten fokus för användandet av sagd 

modell. Även bilder som utgör en stor del av läroböckerna som användes, lämnades utanför i denna 

studie då modellen som användes heller inte berör det området. Men trots det att modellen inte ger 

en analys av bilderna eller den direkta grammatiken, valdes den då den analyserar innebörden av en 

text. Detta var viktigt för oss då vi ville se om där framkommer någon negativ värdering i texten 

som presenteras för eleverna som läser läroböckerna. Otterbecks modell var därför ett medvetet val 

då vi ansåg att den gav den mest adekvata analysen av en text, trots dess negligering i att analysera 

andra komponenter av vad det som utgör en lärobok. 

 

Vad undersökning har visat på är att där existerar en subjektiv värdering i den islam som 

presenteras för läsarna i läroböcker. Denna framställning visar på att fördomar reproduceras, detta 

kan ses i hur man exempelvis beskriver islam som ”underkastelse”. Liknande fördomar är så 

vanliga att även vi som författare till denna undersökning var präglade av fördomar som vi först 

efter att ha läst litteraturen i denna undersökning kommit till underfund med.  

 

Vi är väl medvetna om att vår undersökning inte ger en generell bild av alla läroböcker eller att vi i 

vår undersökning inte gjort en djupare studie kring hur kristendomen och judendomen presenteras.  

Vi anser att en förändring av läromedlen är av stor vikt för att ge eleverna en så rättvis syn som 

möjligt på religionerna. Dock är det inte en enkel process då en objektiv framställning av någonting 

är omöjligt, då vi som författare har en värderande ställning kring allt vi skriver om.  

Vi tror att, för att minska denna fördom och subjektiva syn av en religion bör läromedlen genomgå 

en liknande undersökning av en oberoende partner där man då undersöker framställningen av 

läroböcker. Detta för att ge en så likvärdig beskrivning av alla religioner där inte en presenteras som 

mer ”modern” och ”rättvis” än andra religioner. 
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