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Abstract  

 

Titel: Where is the muslim diversity?  A qualitative content analysis of three textbooks in religion for 

grades 4 -6. 

Author: Sumaya Rashid 

Mentor: Staffan Nilsson 

 

The aim of this study is to examine if the Muslim diversity is present and what type of views (open 

and closed) there are in three textbooks in religion for grades 4 - 6. This type of study is important 

because other studies show that there has been a negative picture of Islam in textbooks (Härenstam 

1993; Otterbeck 2006). One of the problems that they found in their studies was that Islam and 

Muslims where portrayed as a homegeneous group. 

 

In order for me to come to a conclusion about this matter I had two questions: 

• How is Islam portrayed in three textbooks in religion for grades 4 -6 with diversity as a focus? 

• What type of views about Islam can you find in three textbooks in religion for grades 4 - 6? 

(open and closed views of islam). 

 

To answer these questions I used two methods, one method is inspired by Otterbeck (2006) and the 

other one is inspired by Runnymedes Trust (Larsson 2006, s14). The qualitive content analysis showed 

that the Muslim diversity was present in the textbooks. Some more than others. But all three textbooks 

showed that there are different types of Muslims. When it comes to the close and open views of Islam, 

the textbooks contained of both. When compared to previous studies the result showed that the close 

view of Islam has improved but it still occurs. 

 

 

Nyckelord:  Muslimsk mångfald, orientalism, islamofobi,  

Keywords: Muslim diversity, orientalism, islamophobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Innehållsförteckning 

1.Inledning ................................................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 6 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................................ 6 

2.Bakgrund ............................................................................................................................................... 7 

2.1 Läromedel förr och nu samt skolans roll i förmedlingen av kunskap ............................................ 7 

2.2 Det mångkulturella samhället ........................................................................................................ 8 

2.3 Den muslimska mångfalden ........................................................................................................... 8 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................................. 9 

3.1 Läroboksforskning ......................................................................................................................... 9 

3.2 Läromedel och islam .................................................................................................................... 10 

3.3 Lärobokens betydelse ................................................................................................................... 12 

4.Teoretisk bakgrund ............................................................................................................................. 12 

4.1 Orientalismen ............................................................................................................................... 13 

4.2 Teori kritik Orientalism och Islamofobi ...................................................................................... 13 

4.3 Islamofobi .................................................................................................................................... 14 

4.4 Sammanfattning ........................................................................................................................... 15 

5. Metod ................................................................................................................................................. 15 

5.1 Kodschema ................................................................................................................................... 16 

5.2 Runnymedes Trust modell ........................................................................................................... 16 

5.3 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 17 

5.4 Genomförande av analys .............................................................................................................. 18 

5.5 Reliabilitet och objektivitet .......................................................................................................... 19 

6.Material ............................................................................................................................................... 19 

7. Resultat och Analys del 1 ................................................................................................................... 20 

7.1Puls Religion ................................................................................................................................. 20 

Den generella strukturen ............................................................................................................... 20 
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1.Inledning 

 

Dagens Sverige är ett mångkulturellt och ett mångreligiöst samhälle. Den muslimska närvaron började 

bli tydlig under 70 - 80-talet. Det var då efterfrågan av moskéer, friskolor och lokala föreningar kom 

från troende muslimer som ville organisera sig.  Globalisering och invandring spelade stor roll för 

ökandet av den muslimska närvaron i Sverige (Larsson 2006, s7-9).   

 

Larsson (2006) skriver att det precis som i andra religioner finns olika tolkningar inom islam. Vidare 

skriver han att islam och muslimer ofta beskrivs som en homogen grupp i medier och i läroböcker. Flera 

undersökningar visar att det finns negativa föreställningar om islam och muslimer (Larsson 2006, s.23).  

Larsson skriver om öppna och stängda uppfattningar inom islam med utgångspunkt i Runnymede Trust 

modell. Han menar att öppna uppfattningar handlar bl.a. om att inte beskriva muslimer som en enhetlig 

oförändlig grupp medan stängda uppfattningar är motsatsen (se avsnitt metod). 

 

Gardell (2010) menar att om man läser den litteratur som är skrivna av olika människor från olika tider 

och under olika sammanhang om islam och muslimer, kan se komplexiteten av mångfalden och att det 

finns olika sätt att tolka Koranen på (Gardell 2010, 103). 

 

Fazlhashemi (2014) hävdar att behovet av att problematisera onyanserade och förenklade bilder av islam 

och muslimer är väldigt viktigt i dagens samhälle, med tanke på det ökade antalet muslimer i 

västerländska samhällen.  Vidare skriver han att detta även är viktigt för de ungdomar som växt upp i 

Europa eller andra länder i västvärlden. Han menar att det är viktigt att problematisera detta, då det kan 

hjälpa dessa ungdomar att hitta sin muslimska identitet. Detta genom att visa att det finns olika 

tolkningar om islam. Han menar att det är viktigt att det framställs en islam, som olika människor kan 

känna igen sig i. Istället för att visa en islam som gör att dessa ungdomar känner sig motstridiga 

gentemot sin muslimska identitet (Fazlhashemi 2014, s10-11). 

 

Med detta som bakgrund, kommer jag i denna studie analysera hur tre läroböcker inom religionskunskap 

för grundskolans mellan år framställer islam. Fokus i denna studie kommer att ligga på vilka typer av 

uppfattningar som förmedlas om islam, samt ifall den muslimska mångfalden är närvarande i 

läroböckerna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om den muslimska mångfalden är närvarande och vilka typer av 

uppfattningar som genomsyrar i tre läroböcker inom religionskunskap för grundskolans mellanår.  

 

1. På vilket sätt framställs islam i tre läroböcker inom religionskunskap för åk 4 - 6 med fokus på  

mångfalden? 

2. Vilka typer av uppfattningar om islam kan man se i tre läroböcker för åk 4 - 6?  (öppna och stängda 

uppfattningar). 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Skolverket (2006) menar att det inte finns någon allmängiltig definition av läroböcker. Vidare menar de 

att läromedel är det lärare och elever använder för att nå målen (Skolverket 2006, s.15). Utifrån detta 

citat kan läromedel innefatta olika saker så som studiebesök, läroböcker, media osv (Skolverket 2006, 

s17).  

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till läroböcker. Jag har även valt att avgränsa mig i val av 

läroböcker. Valet av läroböcker föll på tre läroböcker från tre de tre stora bolagen i Sverige. Förlagen är 

Gleerups, Natur & kultur samt Liber.  En annan avgränsning som gjorts är att jag valt att fokusera på de 

senaste upplagorna från varje bolag.  
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2.Bakgrund 

 

 I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie. Avsnittet inleds med en historisk översikt på 

hur läromedel tidigare granskat och hur det är idag. Vidare beskrivs även vilken roll skolan har när det 

kommer till att förmedla kunskap och förbereda demokratiska medborgare. I avsnittet beskrivs även det 

mångkulturella samhället och den muslimska mångfalden. Detta eftersom denna studie handlar bl.a. om 

den muslimska närvaron i läroböckerna. Det mångkulturella samhället tas upp eftersom den muslimska 

närvaron är en del av dagens mångkulturella Sverige. 

 

2.1 Läromedel förr och nu samt skolans roll i förmedlingen av kunskap 

 

Ur ett historiskt perspektiv var det läroboksnämnden som det hette då år 1938 som granskade läromedel 

i den svenska skolan. Statens läroboksnämnd granskade böckerna och bestämde vilka böcker som kunde 

användas. Det som granskades av denna myndighet var om innehållet var objektivt, sakligt och om det 

hade en koppling till det som stod i undervisningsplanen. Under 1980-talet minskade denna granskning 

av läromedel och i början av 90-talet gick den statliga granskningen bort (Skolverkets 2006, s21). Idag 

är det lärarens ansvar att granska det hen använder i sin undervisning.  

 

Larsson (2006) skriver att skolan har en viktig uppgift som handlar om att formulera och förmedla en 

värdegrund till den kommande generationen. Skolans roll är att förmedla demokratiska värderingar och 

uppfostra kritiskt tänkande elever. Skolan är en mötesplats där elever med olika bakgrunder möts, därför 

blir frågan om islamofobi aktuell i skolan menar Larsson.  Han menar att det är en mötesplats för både 

barn och föräldrar med olika trosuppfattningar. Vidare skriver Larsson (2006), att det är viktigt med 

undervisningen i religionskunskap, samhällskunskap och historia för att motverka spridningen av 

islamofobiska uppfattningar (Larsson 2006, s35-36). Han skriver vidare att det är viktigt att ge elever en 

fördjupad beskrivning av islam för att få bort dessa enahanda beskrivningar. Förutom mångfald och 

variation menar han att det bör betonas att muslimer i västvärlden och mellanöstern kan vara sekulära.  
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Vidare skriver han om att det är viktigt att tänka på att många läroböcker lämnar ett lite utrymme åt 

olika tolkningar. Vår verklighet är mycket mer komplex i det som, står i våra läroböcker. Larsson 

refererar till Said (1995) som menar att man bör diskutera islam och muslimer genom att belysa dess 

komplexitet och skriver    

 

För mig är Saids ord en uppmaning att försöka skriva på ett sådant sätt att både troende muslimer, sekulära 

människor och kritiker av islam och muslimer får en anledning att begrunda sina utgångspunkter. Oavsett om 

denna målsättning har lyckats i denna skrift eller inte, bör det vara uppenbart att alla parter har ett 

gemensamt ansvar för vårt samhälle. Det är också klart att formuleringen och realiseringen av det goda 

samhället alltid har byggt på kompromisser och ett givande och tagande. Till och med det gamla 

enhetssamhället byggde på dessa principer; ett faktum som är väl värt att reflektera över i dagens 

mångkulturella och mångreligiösa värld (Larsson 2006, s.44). 

 

 

 

 

Med detta sagt kommer nästa avsnitt handla om det mångkulturella samhället och dess komplexitet. 

 

2.2 Det mångkulturella samhället 

 

Roth (1996) beskriver att ett mångkulturellt samhälle består av flera kulturer. Vidare beskriver han att 

det idag finns mångkulturella europeiska länder som har en mångfald av olika religioner, etnicitet och 

språk (Roth 1996, s12). Han skriver även att det kan uppstå konflikter i ett mångkulturellt samhälle 

eftersom traditioner kan komma i krock med andra gruppers kulturer. Roth (1996) skriver vidare att 

utbildningen har en viktig roll, när det kommer till att diskutera majoritetskulturens värderingar. Det han 

försöker säga är att diskussion kring vilka värde och vilken kunskap som ska förmedlas i skolan blir 

oundviklig då skolans ska förbereda eleverna för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle (Roth 

1996, s45). 

2.3 Den muslimska mångfalden 

  

Fazlhashemi (2014) professor i islamiskteologi och filosofi vid Uppsala universitet, skriver att om man 

ser på den allmänna debatten i väst finns det en tendens av att islam och muslimer beskrivs som en 

enhetlig grupp. Vidare skriver han att detta kan bero på att det finns muslimska företrädare som pratar 

om en sann och riktig tolkning av islam. Fazhalashemi (2014) talar om den muslimska mångfalden och 

att den kan beskrivas på olika plan. Han skriver om att muslimer lever i olika verkligheter med olika syn 

och olika förhållningssätt till religionen och världen utanför. Sen finns det även grupper som har en 

politisk tolkning av islam (Fazhlhashemi 2014, s7). Vidare menar han att trots att det finns en uppenbar 

mångfald bland muslimer, förekommer det tendenser av en förenklad bild av islams olika tolkningar. 
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Det som är utmärkande för denna förenkling är att det inte görs en skillnad av de olika tolkningar av 

islam, som exempelvis bokstavstrogna, moderna, konservativa osv (Fazlhashemi 2014, s8). 

Larsson (2006) belyser också den muslimska mångfalden då han skriver att det inte funnits en 

konsensus om hur islam ”egentligen” ska tolkas. Den muslimska världen menar han genomsyras av 

olika tolkningar som varierar från land till land, från tänkare till tänkare och över tid (Larsson 2004, 30). 

 

3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt följer en redogörelse för tidigare forskning som berör denna studie. Inledningsvis börjar 

avsnittet allmänt om läroboksforskning, därefter går avsnittet in på islam i lärobockforskningen och 

avslutningsvis vilken betydelse läroboken har för undersvingen.  

3.1 Läroboksforskning 

 

Selander (1990) visar i sin undersökning att det i läromedel finns en distinktion mellan ” vi och dem” 

vid framställningen av länder och kulturer. Han skriver vidare att begreppen som används styr elevernas 

tankesätt om olika fenomen. I sin tur påverkar detta hur eleverna ser på omvärlden (Selander et al. 1990, 

s 3). Vidare skriver Selander (1990) att ett problem som förekommer i läroböcker är att världen delas 

upp i motsatspar så som vit-svart (Selander et al, 1990 s 20). 

Härenstam (1993) skriver i hans undersökning att de troende inte alltid känner ingen den bild som 

förmedlas i läroböcker. Detta på grund av att läroböcker förmedlar en bild av religioner på ett begränsat 

antal sidor. Religionen reduceras till ett antal punkter som anses vara basen för religionen. Han menar då 

att läroböcker förmedlar en etnocentrism. Att den svenska världsbilden är den sanna och rätta, även om 

de var vanligare i äldre läroböcker kan det förekomma i nya läroböcker. Detta genom att dela upp 

världen i ett ”vi och dem” (Härenstam 1993, s26). 

I artikeln ”Our view on the other: Issues regarding school textbooks” diskuterar Olsson aspekter och 

tankesätt med fokus på etik, ideologi och vetenskap. Hon analyserar läroböcker i religion samt vilka 

problem man ska vara uppmärksam på. Hon skriver vidare att det är viktigt att öppna upp ögonen för att 

läroböcker produceras i en viss kontext för att läsarna ska förstå vilken bild som presenteras av ” de 

andra” och varför. Detta menar Olsson gör det enklare att förklara varför fördomsfulla och orättvisa 

presentationer kan finnas i läroböcker (Olsson 2010, s.41). 
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Englund (2011) skriver i sin artikel ”vad gör läroböcker” att det finns olika perspektiv att granska och 

använda läroböcker på. Hon menar att synen på kunskap påverkar hur vi se på läroböcker (Englund 

2011, s279). Englund (2011) refererar till Zahorik som menar att det är lärartypen och lärarstilen som är 

inflytande över hur böckerna används och inte böckerna själva (Englund 2011, s283). En annan aspekt 

av läroboksanvändandet är ” lärarnas pedagogiska grundsyn eller ideologi”. Zahorik menar att det är 

detta som formar lärarnas undervisningsstil (Englund 2011, s283). Englund (2011) belyser även det 

faktum att lärarna behöver kritiskt granska och reflektera över den kunskap och bild som läroböcker 

förmedlar. Detta eftersom hennes studie visade att många av lärarna själva inte ifrågasätter vad som stod 

i läroböckerna (Englund 2011, s.285). 

3.2 Läromedel och islam 

 

Härenstam professor i religionsvetenskap gjorde år 1993 en studie om islam i läromedel. Denna studie 

utgick ifrån att det som skrivs i läroböckerna kan ha en tendens att påvisa en enkel och homogen bild av 

islam. Ur ett historiskt perspektiv visar studien hur och varför den stereotypiska bilden av islam bildats i 

västerländska länder. Medias negativa vinklig av islam är en annan aspekt som han belyser, där han 

menar att det påverkar elevers tankesätt kring islam. För att detta ska ha en relevans för 

religionsundervisningen visar Härenstam några exempel från läroböcker. Där förklarar han att det finns 

att läroboken speglar massmedia istället för att ställa sig kritiskt till det. Han menar även att förenklingar 

som exempelvis när islam översätts till ”underkastelse”, skapar en orättvis bild av alla världens 

muslimer (Härenstam 1993, 41 - 49). Som författare till läromedel finns det etiska och moraliska 

förhållningssätt. I en lärobok är det viktigt att informationen är grundad i forskning, samtidigt är det 

även viktigt att det finns utrymme för ett kritiskt förhållningsätt och problematiseringar. Vilket innebär 

att framställningen av islam och andra religioner inte får formas på ett stereotypiskt sätt (Härenstam 

1993, s.7). Enligt läroplanen ska man ta upp hur islam ser ut i dagens samhälle. Dock blir det problem 

när detta görs. Detta eftersom det förekommer en stereotypisk bild av islam. Härenstam menar att 

problemet är att det inte visas en nyanserad bild av islam. Detta menar han förstärker även bilden av 

”orienten” som Said tar upp. Där muslimer beskrivs som en konfliskapande grupp (Härenstam, 1993, s. 

56) 

År 2006 undersökte Jonas Otterbeck sju läroböcker inom religion som utgivits under 1994 - 2000 om 

hur islam framställdes. Otterbeck kom fram till att det fanns flera faktafel i texterna. Han kom även fram 

till att läroböckerna utelämnade information, vilket kan leda till missförstånd om man inte har någon 
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förkunskap om religionen.  Han menar att urvalet som står i läroboktexterna grundas på ett orättvist 

urval. Detta kan ge en ”vi” och ”dem” bild. Där islam betraktas som det andra (Skolverket 2006, s. 12). 

I artikeln” What is reasonable to demand? Islam in Swedish textbooks”. Skriver Otterbeck (2006) om 

undersökningen. I undersökningen använder sig Otterbeck av en kvalitativ textanalys som har sju 

kriterier. I undersökningen har han granskat läroböckerna utifrån sju kriterier: den generella strukturen, 

enkla fel, en förvirrande struktur och utelämnad information, tendentiöst urval, fixering vis islamism och 

osynliggörandet av annan islam, en sammanblandning av islamisk histografi och det wattska 

historieprojektet, samt islam har agens avsaknad av förståelse för makt. Samt islam har agens -  

avsaknad av förståelse för makt. Otterbeck använder en annan relevant litteratur för att påvisa att allt 

som står i läroböckerna inte alltid är korrekt. Han menar att det handlar mer om små meningar som inte 

har genomgått en kritisk granskning som kan leda till en förenklad bild av Islam och att muslimer är en 

homogen grupp. Han jämför Islam med kristendomen där det oftast ges en mer bred förklaring till dess 

utveckling och viktiga personligheter (Otterbeck 2006, s5). 

År 2006 gjorde Härenstam en studie på uppdrag av Skolverket. I undersökningen utgick han från 

dåvarande läroplanen Lpo94 och Lpf94:s kursplaner i ämnet. Samt låg fokus på grundskolan senare år 

och läroböcker fram till 90-talet (Härenstam 2006, s46). I rapporten kom han fram till att bilden av islam 

i läroböckerna förbättras. Härenstam menar att det bilden av islam blivit mer nyanserad och mindre 

stereotypiskt. Denna förändring hävdar han, beror på att läromedelsproducenter frågar experter på 

området innan böckerna trycks. En annan anledning är att det nu förtiden finns experter inom islam som 

förekommer i media. Det kan vara intressant att undersöka om man kan se samma mönster och 

utveckling i läroböcker för mellanstadiet samt läroböcker som följer lgr11. 

Sammanfattningsvis kan man säga att läroboken har en stor påverkan på hur elever ser på deras 

omvärld. Det har tidigare funnits en stereotypisk och onyanserad bild av islam i läroböcker. Enligt 

Härenstam (2006) senaste undersökning har denna bild av islam förbättras. Med dessa resultat i åtanke 

blir det intressant att undersöka utvecklingen efter Härenstam (2006) rapport. Det som skiljer sig från 

min undersökning är att Härenstam (2006) undersökte grundskolans senare år och gymnasieskolan samt 

böcker som utgivits fram till 90-talet. I denna undersökningen kommer fokus att ligga på grundskolans 

mellan år samt läroböcker som är utgivna från och med 2011, alltså läroböcker som utgår från den 

läroplanen som används i skolan idag. 
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3.3 Lärobokens betydelse 

 

En undersökning gjord av Levens (2003) VD på Q-Steps (ett företag som mäter kvalitén på skolor 

runtom i Sverige) visar att 82% av svenska lärare använder läroböckerna regelbundet och att det är 

endast 1,7 % som aldrig använder tryckta läroböcker. Undersökningen tydde på att majoriteten av 

lärarna ansåg att läromedel ger ett bra stöd åt elevernas lärande. Hälften av lärarna ansåg att läromedel 

hjälpte eleverna med deras hemläxor (Levens 2003). 

Englund (1999) hävdar att även om läroböcker har en stor roll i undersvingen är det läraren som kan 

påverka i vilken grad läroboken ska ha inflytande över undervisning. Hon har även kommit fram till att 

lärobokstexter blivit som en norm för kunskap. Hon anser att det är problematiskt eftersom 

läroböckernas budskap kan påverka läsarna eftersom de används så pass mycket (Englund 1999 s 328).  

I skolverkets rapport år 2006, står att läroböcker/ tryckta läromedel är idag ett dominerande läromedel i 

skolan. Lärarna använder de när de planerar och undervisar sitt arbete. Dock varier detta beroende på 

vem läraren är och vilket skolämne det handlar om (Skolverket 2006, s 25). 

 

Sammanfattningsvis har läroboken en viktig roll när det kommer till undervisning och planering och är 

den dominerande läromedel som används. Många lärare använder läroboken i sin undervisning och 

anser att läroboken är viktig när det kommer till uppfyllandet av målen. Englund (1999) belyser det 

faktum att det kan vara problematiskt då läroboken används i så hög grad (Englund 1999, s328). Detta 

är ytterligare en anledning till att undersöka om den muslimska mångfaldens närvaro och vilka 

uppfattningar som finns om islam i läroböcker. 

4.Teoretisk bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för denna undersökning, Orientalism och 

islamofobi. Dessa teorier används som utgångspunkt i dettas arbete då orientalism handlar om hur 

muslimer och orienten beskrivs som de andra utifrån ett västerländskt perspektiv. Gardell (2010) talar 

om islamofobi och menar att förenklingar och generaliseringar i läroböcker visar på islamofobiska 

tendenser.  
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4.1 Orientalismen 

  

Litteraturprofessorn Edward Said skrev år 1978 det klassiska verket orientalism. Enligt Said 

kännetecknas orientalismen av västerlandets förenklade syn på den kulturellt, religiöst och socialt 

heterogena region som kallas för orienten. Orientalismen utgår från ett maktperspektiv, som används för 

att upprätthålla västerlandets hegemoni över Orienten (Said 1997, 358). 

Orientalism kan ses som vaggan för den europeiska civilisationen. Det finns olika betydelser för det här 

ordet. En beskrivning är bl.a.  den akademiska delen. En person som studerar, skriver eller undervisar 

om Orienten, ägnar sig åt orientalism. Orientalismen innefattar även västerlandets synsätt på Orienten. 

Alltså att västerlandet tar sig makten att definiera orienten. Ett sätt att se på orientalismen grundar sig i 

en ontologisk uppdelning mellan Orienten och västerlandet. Alltså att Orienten och västerlandet är 

naturligt olika. Många sagor, romaner och samhällsbeskrivningar grundar sig i den vedertagna bilden i 

väst om skillnaden mellan Öster-och Västerlandet (Said 1997 s.65).  

Said (1997) menar att vetenskapsmän och författare visade en bild av de orientaliska samhällena som 

normaliserade att väst tog dessa samhällen under sina vingar, orienten sågs som underlägsna och 

människor som inte kunde styra sitt land (Said 1997, 76). 

Enligt Said (1997) är västvärldens kunskap om islam muslimer präglad av en kolonial maktordning. Han 

menar att västerlänningar med deras synsätt ansåg att de hade mer kunskap om orientalerna än vad de 

själva hade. Detta kan visa sig i läroböcker. Vidare skriver han att man i böcker och artiklar kan se en 

fientlig bild gentemot islam och araber från medeltiden (Said 1997, s111). Orientalismen kan ta sig i 

uttryck i läroböckerna på det sättet att islam och andra religioner beskrivs som de andra. 

4.2 Teori kritik Orientalism och Islamofobi 

  

Saids orientalism har fått en del kritik kring hans framställning av orientalismen. Det som har sagts är att 

han bl.a. är väst kritisk och stödjer islamism1 och muslimsk fundamentalism. Han har även blivit 

kritiserad för att han i hans argument gjort att alla orientalister hamnat under samma kategori. På samma 

sätt som han kategoriserat öst har även orientalisterna kategoriserats (Dabashi 2009, s70 - 71). 

 

                                                 
1 Islamism är ett sett att se på islam som en politisk enhet. Se Fazlahashemi Vems islam? s.114. 
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Halliday (1999) menar att islamofobi begreppet hindrar och försvårar genuin islamkritik. Vidare 

kritiserar han begreppet och menar att det inte är islam som tro som attackeras utan människor som 

grupperas som muslimer. På dessa grunder menar han att islamofobi istället borde kallas for anti-

muslimism. Halliday (1999) kritiserar även det faktum att främlingsfientligheten som finns gentemot 

muslimer idag, förklarats genom historiska händelser. Korstågen och belägringen av det muslimska riket 

har använts för att förklara nutida islamofobi. Han menar alltså att historiska händelser inte kan förklara 

nutida, då den historiska kontexten ignoreras (Halliday 1999, 898 - 899). 

4.3 Islamofobi 

  

Gardell (2010) menar att begreppet islamofobi är ett ganska nytt begrepp för att beskriva den rädslan 

västerlänningar har gentemot muslimer och islam. Gardell (2010) beskriver vidare att antimuslimska 

attityder växte fram innan den muslimska närvaron. Han menar att man redan innan muslimerna kom till 

Sverige hade uppfattningar och antaganden om Islam. Tankar som kom till under historiska händelser 

som exempelvis korstågen till det heliga landet, den europeiska expansionen under kolonisationstiden 

som koloniserade stora delar av den muslimska världen. Har lett till att den kunskap vi idag har om 

islam och muslimer som är präglad av maktordningar och politiskaperspektiv (Gardell 2010, s45).  

Nutida islamofobi skiljer sig från den idehistoriska islamfobin som hade koloniala, medeltida och 

politiska åsikter bakom sig enligt.  Den bilden av islam som förmedlas om islam idag har en tendens att 

skapa fördomar om muslimerna beskrivs som en homogen grupp (Gardell 2010, s 77). Larsson (2006) 

professor i religionsvetenskap menar att det är okunskap om islam som leder till generaliseringar om 

religionen. Vilket leder till att muslimerna ses muslimerna som de andra. För att det ska räknas som 

islamofobiskt behöver det inte vara ett öppet hat gentemot muslimer som förmedlas. Det kan handla om 

förenklingar och generaliseringar som visar tendenser på att islam är något som inte passar ihop med 

den västerländska kulturen (Larsson 2006, s 16). 

Innanför den islamofobiska kunskapsregimen2finns det utsagor, uppfattningar och påståenden om 

muslimer och islam som man antar att det stämmer med det vi alltid hört och vet (Gardell 2010, s 92). 

Texter om islam innehåller mångtydiga begrepp så som jihad, sharia, salafi och dimmi används på ett 

sätt som endast visar en ensidig och avskräckande bild för läsaren (Gardell 2010, s96). 

                                                 
2  Den islamofobiska kunskapsregimen är en uppbyggt efter en ontologisk skillnad mellan väst och öst, 

kristendom och islam, vi och dem. Detta förstärks genom språk och bilder. Se Gardell Islamofobi 2010, 

s96. 
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4.4 Sammanfattning 

Utifrån min tolkning utgår dessa teorier utifrån ett vi-och dem-perspektiv. Skillnaden är att islamofobi 

handlar om en rädsla gentemot muslimer baserad på åsikter. Medan orientalismen handlar mer om 

attityder som finns i västvärlden som utgår från makt. Islamofobi och orientalism består av negativa 

stereotyper som sprids via bl.a. media och litteratur. Analysen av läroböckerna kommer sättas i relation 

till hur orientalismen skapar ett vi och dem tänkande utifrån det som anses vara annorlunda utifrån en 

västerländskontext. När det kommer till islamofobi kommer det att fokuseras på hur fördomar och 

stereotyper om islam och muslimer kan ta sig i uttryck i läroböckerna. 

5. Metod 

 

För att besvara frågeställningarna för denna studie har jag undersökt hur islam framställs i tre läroböcker 

inom religionskunskap som utgår ifrån lgr11. Denna analys av läroböcker har gjorts för att undersöka 

huruvida den muslimska mångfalden beskrivs och vilka uppfattningar som genomsyrar läroböckerna. 

För att göra detta har det genomförts en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehålls analys används 

när man ska tolka något. Svenning (2003) beskriver att den kvalitativa analysen handlar mycket om att 

forskaren försöker fördjupa sig och vill helst exemplifiera än generalisera (Svenning 2003, s159). Vilket 

är tanken men denna studie. 

I denna undersökning har läroböckernas texter bl.a. analyserats utifrån ett kodschema som tagit fram i 

linje med Bergström & Boreus (Bergström & Boreus 2005, s49). Detta analysverktyg används för att se 

om den muslimska mångfalden är närvarande i läroböckerna. En annan analysmetod som används i 

denna studie är Runnymede Trust modell, denna modell användes som ett analysverktyg för att 

undersöka vilka typer av uppfattningar som finns i läroböckerna.  
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5.1 Kodschema 

Analysverktyget som används i denna studie är inspirerad av Otterbecks ordningsmatris (Otterbeck 

2004, s59). Denna metod hjälper mig besvara min första frågeställning om ifall den muslimska 

mångfalden är närvarande detta genom att se om den är tendensiös eller om den osynliggör annan form 

av islam samt om det finns en fixering vid islamism.  

1.Den generella strukturen.  

Denna punkt finns med för att ge läsaren en bild av hur läroböckerna är uppbyggda.  

2. Tendensiöst urval i texterna.  

Ett tendensiöst urval i texterna kan vara att urvalet av information som presenteras kan ge fel bild av 

religionen. Detta kan exempelvis vara att islam beskrivs som den snabbast växande religionen dock 

beskrivs inte varför, vilket kan leda till olika tolkningar. 

3.Fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam.  

Detta kan handla om att läroböckerna beskriver muslimer som en homogen grupp och där den 

muslimska mångfalden inte beskrivs. Det kan även handla om att fokus ligger på islamism alltså 

politiskt islam. 

5.2 Runnymedes Trust modell 

 

I denna studie används även Runnymedes Trust modell som ett analysverktyg. Denna modell 

presterandes av Larsson (2006) då han använde det för att finna tendenser av islamofobi i läroböckerna. 

Modellen består av åtta kriterier (se bilaga 1) men endast tre används i denna undersökning med syftet i 

åtanke. Läroböckerna undersöks enligt analysmodellen för att finna tendenser av stängda eller öppna 

attityder gentemot islam och muslimer. Öppna attityder handlar om ett synsätt där islam och muslimer 

framställs i linje med andra fenomen i samhället, alltså att de presenteras utifrån samma förutsättningar.  

De stängda attityderna handlar om fördomsfulla, negativa och stereotypiska yttringar om islam och 

muslimer där de framställs som en homogen grupp. Modellen kan användas i media, debatter, 

läroböcker osv. I det här fallet används modellen för läroböcker (Larsson 2004, s 14). I denna 

undersökning används modellen i linje med syftet alltså att se vilka typer av uppfattningar som 

genomsyrar i läroböckerna. 
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5.3 Metoddiskussion 

Resultat av denna undersökning kan vara olika beroende på vem det är som utför den. Förförståelsen gör 

att två personer kan komma fram till olika resultat. I detta arbete har jag använt mig av två 

analysverktyg, detta för att kunna besvara mina frågeställningar. Det som är bra med att använda dessa 

analysmodeller är att de är handfasta och läsaren kan gå tillbaka och se om resultaten är rimliga. 

Otterbecks ordningsmatris kan visa en ensidig bild och man kan få en uppfattning om att boken endast 

består av tendentiösa urval och fixering vid islamism och osynliggörande av annan islam. Även om det 

förekommer betyder inte att kapitlet i sig är tendentiöst. Runnymedes Trust modell belyser både 

aspekter (öppna och stängda), vilket gör att man får en bredare bild av innehållet. 

 

Kriterier  

 

Stängda uppfattningar 

om islam  
Öppna uppfattningar om islam  

1. Monolitisk/mångsidig  

Islam framställs som en 

monolitisk och statisk 

enhet utan förmåga att 

möta förändringar.  

Islam ses som något mångbottnat 

och progressivt, med inre olikheter, 

debatter och förmåga till utveckling  

 

2. Väsensskild/förenad  

Islam ses som något 

väsensskilt och 

annorlunda – (a) det finns 

inga värderingar eller mål 

som är gemensamma med 

andra kulturer; (b) man är 

inte påverkad av andra; 

(c) man är inte influerad 

av andra.  

Islam ses som beroende av andra 

trossystem och kulturer – (a) det 

finns gemensamma värderingar och 

mål; (b) man är påverkad av dessa; 

(c) man är berikad av dessa.  

3. 

Manipulerande/uppriktig  

Islam ses som en politisk 

ideologi som används av 

individer som vill skaffa 

sig politiska och militära 

fördelar.  

Islam ses som en genuin tro som 

utövas på ett innerligt och äkta sätt 

av sina trosbekännare.  
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5.4 Genomförande av analys 

 

Som tidigare nämnt använde jag mig av två analysverktyg för att besvara frågeställningarna. Vid 

genomförandet av analysen som utgick ifrån Otterbecks ordningsmatris, läste jag först läroböckerna för 

att se om jag kan använda mig av alla hans punkter. Jag kom fram till att några av hans punkter inte 

passade in på mitt syfte eller det material som skulle undersökas. Jag valde då ut tre av hans punkter, 

varav den första är: den generella strukturen. Denna ansåg jag var viktigt för att ge en bild av hur 

läroböckerna är uppbyggda för läsaren. Den andra punkten var: tendensiöst urval i texterna denna punkt 

valdes med fokus på den muslimska mångfalden. Om texterna är tendentiösa framställs det ur en 

speciell synvinkel och därmed förvinner information. Information som kan vara viktig vid 

beskrivningen av den muslimska mångfalden. Den tredje punkten som valdes ut är: fixering vid 

islamism och osynliggörandet av annan islam. Denna punkt valdes ut eftersom om detta förekommer i 

läroböckerna, försvinner den muslimska mångfalden och fokus ligger på en politisk islam som inte 

representerar hela islam. I min analys har jag inte lagt ut alla exempel, då syftet inte är att visa hur 

många exempel det finns på varje kategori utan syftet är att se om det förekommer. Därför har jag i min 

analys exempelvis valt att nämna att det förekommer tendentiöst urval och gett några exempel. Att det 

finns tendentiöst urval eller fixering vid islam betyder inte alla läroböckerna i sig är tendentiösa och 

fixerade vid islamism, utan det betyder bara att det kan förekomma.  

 

Vid genomförandet av analysen med Runnymede Trust modell gjorde jag samma sak. Jag gick igenom 

läroböckerna för att se vilka kriterier som kunde vara i användningen med det materialet som jag hade 

framför mig. Därefter valdes det ut tre av åtta kriterier (se bilaga 1). I analysen tog jag inte upp alla 

exempel som passade in på en kategori, detta för att som tidigare nämnt att syftet inte är att rada upp alla 

stängda och öppna uppfattningar. Utan syftet är att se om vilka uppfattningar om islam som förekommer 

i läroböckerna. Därför har jag valt att i min analys nämna att det förekommer både öppna och stängda 

uppfattningar och därmed gett någon eller några exempel på detta. 
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5.5 Reliabilitet och objektivitet 

Enligt Bergström & Boreus (2005) handlar validitet om ifall undersökningen kan besvara den frågan 

man har ställt (Bergström & Boreus 2005, s56). Svenning (2003) menar att en undersökningens giltighet 

är beroende av hur väl metoden är utformad för att uppfylla syftet (Svenning 2003, s64). Detta är något 

som implementeras i mitt arbete för att det ska var reliabelt. 

Vidare går Svenning (2003) in på objektivitetsproblemet och menar att inom samhällsforskningen anser 

många forskare att det är omöjligt att vara objektiv. Vidare menar han att om forskare tar upp sina 

utgångspunkter och perspektiv, ger detta läsaren en möjlighet att skapa en egen uppfattning om ämnet 

(Svenning 2003, s65). 

Med detta i åtanke har jag i denna undersökning försökt vara så objektiv som möjligt genom att 

redogöra för mina utgångspunkter, syfte, metod och analys. Detta har gjorts för att ge läsaren en inblick 

i hur jag gått tillväga samt för att undvika objektivitetsproblemet. 

6.Material 

 

Materialet som används i denna studie är tre läroböcker inom religionskunskap för åk 4 – 6. Dessa 

böcker valdes utifrån att det skulle vara från de tre största bolagen och att det skulle vara deras senaste 

utgivna tryckta läroböcker. Bolagen är Liber, Gleerups och Natur & kultur. De utvalda böckerna är: 

 

• Puls religion är en grundbokserie för årkurserna 4 - 6. Boken är skriven av Marianne 

Abrahamsson och är utgiven år 2011 av Natur& Kultur. Totalt är boken 171 sidor. Boken består 

av sammanlagt av 10 olika kapitel, där de olika världsreligionerna samt etik och livsfrågor 

behandlas. Sidorna som handlar om Islam är uppdelade i två kapitel, Koranen som består av 

fyra sidor och islam som innefattar 10 sidor. 

• SO-serien religion 6 är skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring och är utgiven år 2014 av 

förlaget Liber. Boken består av två delar, där den första delen presenterar de fem 

världsreligionerna. Den andra delen berättar om religionerna mer ingående. I denna bok 

behandlas islam 10 sidor. 

• Utkik Religion 4 – 6 är skriven av Senait Bohlin och är utgiven år 2015 av förlaget Gleerups. 

Boken är en bas serie för årkurserna 4 – 6. Boken består av totalt 159 sidor, med 10 olika 

kapitel. Kapitlet som behandlar Islam består av sammanlagt 17 sidor. 
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7. Resultat och Analys del 1 

 

 I detta avsnitt redogörs och analyserar resultatet utifrån Otterbecks ordningsmatris. Varje lärobok 

presenteras för sig utifrån Otterbecks ordningsmatris. Hans punkter i matrisen används som rubriker. 

Som tidigare nämnt har jag inte tagit ut alla exempel som passar in på varje kategori, utan endast tagit 

upp några. Vidare vill jag även påminna om att detta resultat inte betyder att läroboken i sig är 

tendensiöst utan det visar bara på tendenser av att det kan förekomma. 

 

7.1Puls Religion  

 

Den generella strukturen 

I denna bok är avsnittet om islam uppdelat i två kapitel, ett kapitel handlar om koranen, hur den kom till 

Muhammed och hur budskapet spreds vidare (Abrahamsson 2011, s108 - 115). Därefter går boken in på 

kapitlet om Islam. Islam kapitlet går in på hur islam spreds, olika muslimska grupper, muslimer i 

Sverige, hur man lever som muslim samt högtider och riter (Abrahamsson 2011, s116 - 127). 

Tendensiöst urval i texterna  

I texten står det angående Muhammeds uppväxt, att man vet ganska lite om Muhammeds uppväxt men 

att det måste varit spännande att växa upp i Mecka på den tiden (Abrahamsson 2011, s110). Detta visar 

tendenser på att man exotifierar arabvärlden genom att säga att det måste varit spännande att leva där på 

den tiden. Detta går in på Saids ”orienten” där man bl.a. beskriver orienten som något exotiskt och 

annorlunda (Said 1997, s78). 

I läroboken står det även  

När Muhammed kom hem från berget Hira berättade han förskräckt för sin fru Khadija vad ängeln hade sagt. 

Men Khadija lugnade honom. De bestämde sig för att gå till en av Khadijas kusiner och fråga vad det skulle 

kunna betyda. Kusinen var kristen. Han sa till Muhammed- Du har fått ett budskap till araberna från Gud 

(Abrahamsson 2011, s113). 

Detta skulle kunna tolkas som att budskapet i Koranen är till araberna. Vilket inte är fallet då som 

tidigare nämnt kommer muslimer från olika delar av världen. 

Angående mannen och kvinnans roll islam står det bl.a. att vissa muslimer anser att det är mannens 

uppgift att försörja familjen medan kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet. Sedan nämns det att 



 

 21 

muslimska kvinnor i dagens samhälle har utbildning och jobb (Abrahamsson 2011, s123). Just den sista 

meningen kan vara vilseledande då det framställs på ett sätt som att muslimska kvinnor på senare tid 

utbildat sig och jobbar. Att muslimska kvinnor utbildar sig och jobbar är inget nytt. I detta citat låter det 

som att de börjat göra det på senare det. Dock har muslimska kvinnor jobbat och utbildat sig sedan länge 

tillbaka. Exempelvis var Khadija en rik affärskvinna som levde på profetens tid (Abrahamsson 2011, 

s111). 

Vidare står det i läroboken att ” även i länder där kvinnorna själva får välja hur de vill klä sig lever 

gamla traditioner kvar ”.  Detta kan tolkas som att dessa kvinnor inte vill klä sig på det sättet och att 

anledningen till att de gör det beror på gamla traditioner. Detta går in på Said ” orienten” då han menar 

att västerlandet ser på ”orienten ” som något oförändligt och väljer att definiera orienten utifrån deras 

perspektiv om vad ”orienten” innebär. Han menar att det finns idéer om att orienten är enahanda och 

oförändlig. Dessa idéer har upprätthållit en hegemoni där Europa är överlägset orienten (Said 1997, 

s78). I det här fallet gäller det islam då islam började i Arabien som är en del av orienten Detta visar sig 

i citatet då det skrivs att kvinnornas sätt att klä sig beror på gamla traditioner.  

Denna lärobok jämför även böneutropet med sång. Böneutropet är en kallelse och att beskriva det på det 

sättet är en form av förenkling. I boken står det exempelvis” En böneutropare sjunger på ett speciellt sätt 

(Abrahamsson 2011, s122)” Detta kan kopplas till Otterbeck (2006) som menar att vissa beskrivningar 

utgår från kristendomen, han ger som exempel “gemensam sång förekommer inte under fredagsbönen” 

(Otterbeck 2006, s62). 

Vidare står det även ” Gamla traditioner lever kvar i Mellanöstern men i Indonesien är kvinnans ställning 

ungefär som i Sverige (Abrahamsson 2011, s125) ”. Citat kan tolkas som att Sverige har det ultimata sättet 

när det kommer till jämställhet och att Mellanöstern fortfarande inte utvecklats. Även i Sverige kan man 

se att traditionella könsroller finns kvar. Löneskillnaden är ett exempel, männen tjänar fortfarande mer än 

kvinnor (medlingsinstitutet 2016). 

 

I läroboken står det även ” Många har seder från hemlandet (Abrahamsson 2011, s119)”. Att använda 

begreppet hemlandet kan ses som ett sett att generalisera världens muslimer och ge en bild av en enhetlig 

kultur där variationen av traditioner och seder försvinner. Detta eftersom att traditioner och seder är olika 

beroende på vart man kommer ifrån. En annan aspekt är att det finns muslimer som är uppväxta och 

ursprungligen är från Sverige, som ser Sverige som sitt hemland. 
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Fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam  
 

I läroboken står det ”Många shiiter väntar i dag på att en ledare ska komma och skapa ett islamiskt 

samhälle”. Detta kan tolkas som att det finns en fixering vid islamism eftersom den shiitiska riktningen 

framställs som en ideologi, då det skrivs om ett islamiskt samhälle och en ledare. Även om detta kan 

förekomma inom shia riktningen är det viktigt att visa att det finns olika typer av shiiter. Det finns 

säkerligen andra aspekter om shiariktningen än att vissa vill ha ett islamiskt samhälle. Otterbeck (2006) 

belyser i hans undersökning att det kan förekomma att tolkningstraditioner döljs, detta menar han då 

gynnar islamister som får tolkningsföreträde. Han skriver vidare att det är viktigt att synliggöra vems 

tolkning som kommer fram då tolkningar skriftar över tid beroende på olika materiella och 

kulturgeografiska förhållanden (Otterbeck 2006, s69 - 70). Med detta sagt är det den islamistiska 

tolkningen som får företräde vid framställningen av shiariktningen i denna lärobok. 

7.2 So-serien Religion 6 

 

Den generella strukturen 
 

Denna bok är indelad i två delar en del som beskriver religionerna översiktligt sedan finns en annan del 

som går in på varje religion. Den första delen heter ” Välkommen till världsreligionerna ” i det kapitlet 

finns ett avsnitt som heter ” Så här tror jag” där en muslimsk flicka intervjuas och hon svarar på frågor 

om hennes religion (Berlin och Ring 2014, s10). Där finns även ett kapitel som heter viktiga platser, och 

i det kapitlet beskrivs viktiga platser inom islam (Berlin och Ring 2014, s20 -21). Sedan finns det även 

ett annat kapitel ” Syster religionerna” som tar upp de Abrahamitiska religionerna och deras likheter, 

bl.a. tas det upp gemensamma myter (Belin och Ring 2014, s 27 - 29).  Kapitlet som fördjupas sig i 

islam börjar med att kortfattat beskriva islam och de fem grundpelarna inom islam, som varje muslim 

ska sträva att leva efter. Därefter beskrivs bönen, islams heliga skrift, muslimska högtider, muslimska 

riktningar och vardagen för en muslim (Berlin och Ring 2014, s.53 - 59).  

 

 

Tendensiöst urval i texterna  
 

Angående mannen och kvinnans klädsel stod det  

 

I den muslimska traditionen finns också ett krav på att både män och kvinnor ska klä sig värdigt, det vill säga 

med stil och inte utmanande. För kvinnans del handlar det mycket om att dölja sitt hår och sin kropp. Slöjan 

talar om att kvinnan tar religionen på allvar (Berlin och Ring 2014, s.58). 
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Citatet tar upp det faktum att både männen och kvinnan ska klä sig värdigt, dock följer en beskrivning 

på endast hur kvinnan ska täcka sig. Fokus ligger i beskrivningen på hur kvinnan ska dölja sin kropp. 

Även fast författaren nämner att det inte står särskilt mycket i koranen om slöjan (Belin och Ring 2014, 

s58). Information om vad det innebär att mannen ska klä sig värdigt tas inte upp här. Vidare står det att 

slöjan visar att kvinnan tar religionen på allvar. Detta kan uppfattas som att de som inte bär slöja inte tar 

deras religion på allvar. Det väcker även frågor om vems tolkning eller åsikt detta är, som tidigare 

nämnt finns det olika tolkningar och åsikter inom islam (Larsson 2006, s30).  

 

Fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam  

I läroboken står det   ”Den andra riktningen heter shia. 10 – 15 % av alla muslimer i världen är 

shiamuslimer. Inom denna riktning finns det särskilda religiösa ledare som förklarar innebörden i 

Koranen. Dessa ledare måste shiamuslimer följa (Belin och Ring 2014, s57).  Detta kan tolkas som 

fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam. Mångfalden och olika 

tolkningsföreträdanden försvinner i denna meningen. Läroboken framställer endast denna form av shia, 

som får representera hela den shiitiska befolkningen. 

7. 3 Utkik Religion 4 – 6   

 

Den generella strukturen  
 

Boken inleds med att berätta om vad islam är. Sedan berättas det om Muhammed ganska djupgående. 

Vidare går kapitlet in på islam efter Mohammed, islams olika riktningar: shia och sunni och islam i 

Sverige. Sedan skrivs det om koranen och berättelser i koranen. Kapitlet går sedan in på islams fem 

pelare, där varje pelare beskrivs. Kapitlet beskriver även högtider och riter, den islamska kalendern och 

det finns även en rubrik som heter ”islam på flera sätt”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

(Bohlin 2016, s. 54 - 73). 

 

Tendensiöst urval i texterna  
 

I läroboken stod det att det i Koranen inte finns lika många berättelser som det finns i Gamla och nya 

testamentet i Bibeln (judarnas och kristnas heliga skrifter). Däremot finns det många råd och regler om 

vad som är rätt och orätt (Bohlin 2016, s. 50). Det är två saker som jag finner problematiskt med denna 

text, för det första utgår man från kristna och judiska texter för att beskriva islam och för det andra står 

det att koranen handlar om råd och regler.  Härenstam (1993) kunde i sin undersökning se en tendens av 

att det fokuserades på skillnader mellan religioner och främst i förhållande till kristendomen. Han menar 
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att likheterna med kristendomen togs sällan upp och muslimen framställdes som främmande (Härenstam 

1993, s131). Det andra problemet att koranen handlar om regler. Gardell (2010) belyser detta och menar 

att koranen inte är någon lagbok och att det finns en islamisk rättsvetenskap. Denna rättsvetenskap är till 

för att skapa ett lagsystem genom att analysera källor och tolka svåra traditionssamlingar och applicera 

detta på situation och tid (Gardell 2010, s131).   

” En tradition som är viktig för muslimer är att tvätta sig innan man ber” (Bohlin 2016, s64). Här 

nämner författaren att muslimer bör tvätta sig innan de ber. Dock nämner inte författaren att det är en 

ritual som kallas för tvagning. Ritualen som utförs innan bönen kallas för tvagning (Abrahamsson 2011, 

s113).  Detta är en form av förenkling och kan kopplas till Larsson (2006) när han talar om 

islamofobiska tendenser i läroböcker som kan visa sig i form av förenklingar (Larsson 2006, 16). Vidare 

står det även ”Det är långt ifrån alla som kommer så nära Kaba under vandringen att de kan se, eller 

kyssa stenen (Bohlin 2016, s66) “. Författaren skriver här om vallfärden som muslimer gör och menar 

att det kommer så mycket människor att man knappt kan se eller kyssa Kaban. Detta citat kan uppfattas 

som att författaren fokuserar på saker som inte är särskilt viktiga när det kommer till Kaban. Även om 

det finns människor som skulle vilja kyssa Kaban finns det viktigare saker att belysa än just det. Detta är 

något som även förekommer i Otterbecks (2006) undersökning då han menar fakta används för att måla 

upp vallfärden till idioti. Han menar att man fokuserar på saker som inte har särskilt stor betydelse för 

självaste vallfärden (Otterbeck 2006, s62). 

Fixering vid islamism och osynliggörandet av annan islam  
 

I Läroboken står det ” I de områden där shiamuslimerna är starka är de religiösa ledarna viktiga och man 

vill att samhället ska vara mycket påverkat av religionen islam. Detta kan till exempel handla om att man 

vill att landets lagar ska utgå ifrån Koranen (Bohlin 2016, s59). Här fokuseras det på islamism, alltså 

politisk shia och mångfalden beskrivs inte. Vidare kan detta vara avskräckande för en läsare på grund av 

bilderna som media visat om muslimska länder. De lagar som står i koranen kallas sharia. Gardell skriver 

att när man talar om sharia i svensk debatt pratar man om ett straffsystem som är medeltida (Gardell 2010, 

s130). Om man nu ska ta upp detta är det viktigt att förklara vad man menar då det är väldigt olika hur 

man ser på dessa lagar. Otterbeck (2006) nämner att i hans studie fanns det liknade texter och han menar 

att det osynliggör att många i muslimska länder är väldigt upprörda över stränga tolkningar av sharia, som 

vissa har. Det finns många religiösa ledare som jobbar aktivt emot dessa (Otterbeck 2006, s64). 
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8.Resultat och Analys del 2 

 

 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys utifrån Runnymedes Trust modell (Larsson 2006, s14). Som 

tidigare sagt handlar metoden om öppna och stängda uppfattningar om islam. I denna studie kommer 

metoden användas för att analysera de tre läroböckerna som valts till denna undersökning.  Analysen är 

uppdelad utifrån de tre kriterier som valts ut. Vidare vill jag även påminna om att alla exempel på 

kategorierna inte tas upp utan endast några. 

8.1 Puls religion  

 

Monolitisk/Mångsidig  
 

 

I Läroboken står det exempelvis att det kan vara svårt att förstå vad regler som skrevs längesedan 

betyder idag och att man kan få hjälp av en imam för att förstå dessa (Abrahamsson 2011, s124). Sedan 

står det även om att alla muslimer tror på både könens lika värde, men att det finns vissa som anser att 

de har olika uppgifter (Abrahamsson 2011, s125). Det står även om muslimska kvinnors slöja, att vissa 

har det men andra har inte det (Abrahamsson 2011, s125). Heliga kriget djihad tas upp och därmed tar 

man upp att det handlar om ett krig mot sig själv snarare än ett krig med vapen (Abrahamsson 2011 

s.125).  Dessa beskrivningar är mer av den öppna karaktären då författaren belyser att det finns olika 

typer av muslimska kvinnor, vidare skriver författaren även om olika synsätt som kan finnas om djihad 

och klargör att det nödväntningsvis inte behöver förknippas med våld. Gardell (2010) menar att 

komplexa begrepp som djihad tas upp av antimuslimska författare utan någon vidare diskussion för att 

skapa skräck gentemot islam (Gardell 2010, s.70).  Här nämner författaren att djihad kan betyda flera 

saker och det är ett sätt att visa att islam är en mångsidig religion. Författaren belyser även det faktum 

att en imam kan hjälpa en att förstå vad regler som skrevs länge sedan betyder idag. Detta visar på att 

man ser på islam som en religion som utvecklas.  

 

I läroboken står det att man som muslim måste följa de regler som står i koranen. Detta påstående kan 

uppfattas att vara mer av den stängda karaktären. Gardell (2010) nämner att koranen är ingen lagbok och 

är svårtolkat (Gardell 2010, s.131). Vidare står det även att religionen alltid är närvarande för muslimer 

vid livets stora händelser (Abrahamsson 2011, s126). Detta kan uppfattas som att muslimer beskrivs 

som en homogen grupp. Som tidigare nämnt finns det olika typer av muslimer och religionen är inte 

alltid närvarande för muslimer, utan det beror på från person till person (Larsson 2006, s30).  
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Väsensskild/förenad 
 

I denna punkt belyser författaren att islam, judendomen och kristendomen har mycket gemensamt. 

Författaren benämner att judar, kristna och muslimer trodde och bad till samma Gud. Att det även finns 

flera personer i de judiska och kristna skrifterna som det också står om i koranen (Abrahamsson 2011, 

s54-60). Vilket ger ett förenat synsätt på islam som en religion som har gemensamma aspekter med 

andra religioner. Tidigare har muslimer beskrivits som främmande och annorlunda (Härenstam 1993,s 

81).  Denna jämförelse visar på att islam inte är så annorlunda genom att dra likheter med andra 

religioner. 

Manipulerande/ uppriktig 

Islam beskrivs som en religion där man ska leva rätt och vara god mot andra. Författaren tar även upp 

det faktum att det personliga ansvaret är viktigt och att muslimer bör tänka på vad som kan hjälpa eller 

skada andra (Abrahamsson 2011, s120 - 122). 

Vidare stod att många shiiter idag väntar på en ledare som ska se till att skapa ett islamiskt samhälle. 

Detta kan uppfattas som att islam är en politisk religion som inte är uppriktig. Gardell (2010) skriver att 

islam är en religion som ofta förknippas med våld och terror, då det är det som skrivs om i media 

(Gardell 2010, s113). Därför är det viktigt att förklara vidare vad ett ”islamiskt samhälle” betyder. Det 

är även viktigt att det framställs en bild där alla shiiter kan känna igen sig. Som tidigare nämnt finns det 

en mångfald inom islam och här syns inte den mångfalden. Då det är endast en form av shia som 

beskrivs i läroboken. Detta är något som även Otterbeck (2006) benämner i hans undersökning. Han 

menar att användningen av begreppet ”islamiska staten” ej är oskyldigt. I detta fall stod islamiska 

samhället med det är ungefär samma sak. Otterbeck (2006) menar att detta sätt att uttrycka sig används 

av fundamentalistiska muslimer (Otterbeck 2006, s66). Vidare leder detta sätt att uttrycka sig till att man 

får fel uppfattning om islam, då dessa begrepp används i läroböckerna.  
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8.2 So-serien Religion 6 

 

Monolitisk/Mångsidig 
 

Läroboken tar exempelvis upp det faktum att vissa muslimska kvinnor bär slöja och andra inte och 

skriver vidare att man kan vara en god muslim utan att ha slöja (Belin och Ring 2014, s58). Detta är då 

exempel på att islam är mångsidigt och kan utövas på flera olika sätt.  

I läroboken står då det exempelvis att det inom islam delas mat och dryck i det som är tillåtet och 

förbjudet. Skälen till dessa menar författaren att det finns i Koranen och det som står i koranen ska gälla 

eftersom Koranen är Guds ord (Belin och Ring 2014, s58). Detta är ett sätt att se på islam som en statisk 

enhet som inte har någon förmåga till förändring. Koranen kan tolkas på olika sätt och som tidigare 

nämnt menar Gardell (2010) att Koranen inte är någon lagbok och tolkas efter situation och tid (Gardell 

2010, s131).  

Väsensskild/förenad 

Som tidigare nämnt i avsnitt (metod) så består denna bok av två delar. Den första delen presenterar 

världsreligionerna kort. Det finns även ett kapitel i boken som heter syster religionerna. I kapitlet 

belyser man det faktum att kristendomen, judendomen och islam tror på samma Gud. Man belyser även 

det faktum att alla tre har heliga böcker och gemensamma myter så som myten om Adam och Eva och 

Myten om Noa och arken (Belin och Ring 2014, s27 -  29). 

 I kapitlet där världsreligionerna presenteras finns det ett avsnitt där en flicka med slöja intervjuas och 

hon tillfrågas bl.a. om hur islam påverkar hennes sätt att leva. Flickan svarar att hon måste göra en del 

saker som hennes vänner inte gör som att be, recitera Koranen och besöka moskén (Berlin och Ring 

2014, s11). Detta lutar mer åt den stängda karaktären då flickan beskriver att hon måste göra saker som 

hennes vänner inte gör. Detta visar tendenser på att islam beskrivs som något annorlunda. Det finns 

andra sätt att beskriva på hur ens religion påverkar ens liv. Det faktum att man tar upp skillnader att hon 

gör något som hennes vänner inte gör, ger en uppfattning om islam som något väsensskilt. Said (1997) 

menar att orientalismens grundläggande dogmer lever kvar vid undersökningar av islam. En dogm är att 

orienten ses på ett sätt som är enahanda och som inte har någon förmåga till förändring och han menar 

då att beskriva orienten från ett västerländskt perspektiv blir därmed oundvikligt (Said 1997, s.445). 
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Manipulerande/ uppriktig 
 

I samma intervju av den muslimska flickan får hon en fråga om vad som är speciellt med att vara 

muslim och vad hon skulle svara om någon sa något negativt om islam. Flickan nämner att hon bl.a. är 

en del av stor gemenskap och att hon älskar att tillhöra församlingen och besöka moskén. Om någon 

skulle säga något negativt om islam nämner hon bl.a. att hon ej skulle vara oförskämd tillbaka och att 

hennes föräldrar alltid påminner henne att hon ska visa att hon är en god muslim genom hennes 

handlingar. En muslim menar hon ska vara en trevlig, hälsa vänligt och vara hjälpsam (Belin och Ring 

2014, s.11). Denna framställning är av den öppna karaktären och visar att islam är en uppriktig religion. 

 

Vid benämningen av muslimska riktningar togs det upp att det inom shiariktningen finns religiösa ledare 

som förklarar innebörden av koranen och att shiamuslimer måste följa dessa ledare (Belin och Ring 

2014, s57). Detta citat kan uppfattas som mer av den stängda karaktären då shiamuslimer beskrivs som 

en homogen enhet, det finns som sagt en mångfald och det är olika från tänkare till tänkare som Larsson 

(2006) även nämner (Larsson 2006, s30). Vidare står det att shiamuslimer måste följa dessa ledare, att 

använda ordet måste låter som att shiamuslimer inte har något val än att följa dessa ledare. Vilket leder 

oss tillbaka till Said ”orientalism”. Said (1997) refererar till auktoritet som sagt att islam är ”urtypen för 

traditionella samhällen”. Said (1997) betonar att man ska lägga märka till hur man ser på islam som ett 

samhälle, religion, prototyp och en aktuell verklighet. Han menar att det är en underordning där 

västvärlden utgår från att de har ”normala” samhällen till skillnaden från islamiska samhällen och 

samhällen i mellanöstern som är politiska. Han menar att man ser på islam och mellanöstern som något 

som ej kan skilja mellan politik och kultur vilket västvärlden kan göra. Det Said försöker komma fram 

till är att det finns ett vi och de när det kommer till orienten och islam (Said 1997, s.443). Vidare visar 

detta exempel på det Said talar om. Detta eftersom att författaren beskriver den shiitiska riktningen som 

en politisk enhet och detta kan tolkas som att det finns tankar i väst om att mellanöstern ej kan skilja 

mellan politik och kultur. 
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8.3 Utkik religion 4 – 6  

 

Monolitisk/Mångsidig 

Denna lärobok tar exempelvis upp att synen på vilka regler som är viktiga i det dagliga livet skiljer sig 

år beroende på vilket land eller kultur man har. Författaren tar även upp det faktum att reglerna i 

koranen kan tolkas på olika sätt (Bohlin 2016, s.70). En annan aspekt som författaren tar upp som visar 

en mångsidig bild av muslimer är att religionen utövas på olika sätt (Bohlin 2016, s. 59).   

Väsensskild/förenad 

Denna lärobok belyser islams likheter med kristendomen och judendomen. Författaren skriver att de tror 

på samma Gud och att personer som står i de judiska och kristna skrifterna står det även om i koranen 

(Bohlin 2016, s54-68). Detta visar då mer av den öppna attityden kring islam och att man tar upp det 

faktum att islam har gemensamma aspekter med andra religioner. Enligt Said (1978) beskrivs Islam ofta 

som något annorlunda därför är det viktigt att belysa det faktum att islam inte är så främmande genom 

att visa att islam har likheter med andra världsreligioner. 

Manipulerande/ uppriktig 
 

Författaren belyser det faktum att muslimer lever enligt Guds vilja och att de har fem pelare som de 

följer för att leva enligt islam. Dessa fem pelare är trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och 

vallfärden (Bohlin 2016, 63 - 65). Detta visar på att islam ses som en uppriktig religion som utövas 

innerligt.  

I läroboken står det även att man ska leva efter guds vilja och att man ska följa sharia (Bohlin 2016, 

ss.72). Detta är något som tagits upp tidigare då Gardell (2010) menar att begrepp som sharia används 

för att avskräcka. Gardell nämner även att när man talar om sharia i svenskdebatt handlar det oftast om 

medeltida straff (Gardell 2010, s.130). Som tidigare nämnt tar Otterbeck (2006) även upp det faktum att 

man ofta döljer information om att muslimska ledare är oense om just sharia.  Därför är det viktigt att 

ifall man nämner begrepp som sharia ska det ges mer plats och problematiseras. Att nämna det lösryckt 

så där kan skapa helt fel uppfattning om islam och muslimer (Otterbeck 2006, s65). 
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9. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall den muslimska mångfalden är närvarande och vilka typer 

av uppfattningar som finns i tre läroböcker inom religionskunskap för grundskolans mellanår. För att 

undersöka detta hade jag två frågeställningar och använde mig av två analysverktyg. I detta avsnitt har 

jag tänkt diskutera kring vad jag kommit fram till. 

 

1.På vilket sätt framställs islam i tre läroböcker inom religionskunskap för åk 4 - 6 med fokus på  

mångfalden? 

Generellt sätt beskrevs den muslimska mångfalden på ett eller annat sätt i alla tre läroböcker. I Utkik 

Religion 4 - 6 fanns en rubrik som hette Islam på flera sätt, under rubriken förklarades att muslimer 

utövar deras religion på olika sätt beroende på vart man kommer ifrån och att dessa muslimer tolkar 

religionen på olika sätt (Bohlin 2016, s70). Författaren visar en medvetenhet om den muslimska 

mångfalden genom att beskriva att islam kan utövas på flera sätt. I Puls religion 2011 står det ” Enligt 

alla muslimer har kvinnor och män samma värde - enligt vissa muslimer har de olika uppgifter i livet” 

(Abrahamsson 2011, s.25).  Författaren belyser att muslimer har olika synsätt på kvinnan och mannens 

roll. I So-  religion 6 skriver författaren ” men många muslimska kvinnor bär inte slöja. De menar att en 

god muslim kan man vara utan slöja ”. Här visar författaren också en medvetenhet om mångfalden 

genom att beskriva att alla muslimska kvinnor inte bär slöja och att det finns olika åsikter om vad det 

innebär att vara en god muslim.  

 

Det jag kommit fram till i denna fråga är att läroböckerna skiljde sig vid synliggörandet av den muslimska 

mångfalden. En lärobok (Utkik religion 4 - 6) finns det som sagt en rubrik som heter islam på flera sätt, 

där den muslimska mångfalden beskrivs ganska ingående (Bohlin 2016, s.70). I De andra två läroböckerna 

Puls religion 4   -6 och so-religion 6 finns det inga rubriker som behandlar mångfalden på det sättet. Dock 

nämndes det i läroböckerna. I Puls religion 4 – 6 exempelvis, beskrevs det i olika avsnitt, under rubriken 

”kvinnor och män” stod det om olika åsikter kring mannen och kvinnans ansvarsfördelning, kvinnans 

klädsel. Med ansvarsfördelning menar författaren, vem som ska försörja familjen och vem som ska ta 

hand om hemmet och vad det finns för åsikter kring detta (Abrahamsson 2011, s125). I So-serien 6 stod 

det inte så mycket förutom att vissa muslimska kvinnor bär slöja och andra inte (Berlin och Ring 2014, 

s58). 
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2.Vilka typer av uppfattningar av islam kan man se i tre läroböcker för åk 4 - 6? 

 

För att kunna besvara denna frågeställningen använde jag mig av Runnymedes Trust teoretiska modell. 

Som tidigare nämnt är denna modell uppdelad i öppna och stängda uppfattningar om islam. I denna 

undersökning har jag i min analys använt tre av åtta kriterier.  

 

Utifrån analysen kunde jag utläsa att läroböckerna i stort sätt genomsyrade av öppna attityder om islam. 

Även om det kunde förekomma stängda uppfattningar om en viss kategori, fanns det alltid en öppen 

uppfattning också.  Exempel på detta är att det i läroboken So-serien religion 6 under kategorin 

Mångsidig/monolitiskt. Författaren beskrev här att visa muslimska kvinnor bär slöja och andra inte, vilket 

visar en bild av att islam är en mångsidig religion som kan utövad på olika sätt. I läroboken stod det även 

om matregler inom islam. Om detta skrev författaren att dessa regler stod i koranen och därmed är det 

dessa regler som gäller eftersom det är Guds ord. Denna beskrivning kan ge en uppfattning om att islam 

ses som en statisk enhet som ej kan förändras. 

I Puls religion 2011 står det ”Många shiiter väntar i dag på att en ledare ska komma och skapa ett 

islamiskt samhälle där alla gör det rätta (Abrahamsson 2011, s119) ” I So-serien reiligon 6 står det ” 

Inom denna riktning finns det särskilda religiösa ledare som förklarar innebörden i koranen. Dessa 

ledare måste shiamuslimer följa (Börje och Ring 2014, s57)”. I Utkik religion 4-  6 står det” I de 

områden där shiamuslimerna är starka är de religiösa ledarna viktiga och man vill att samhället ska vara 

mycket påverkat av religionen islam (Bohlin 2016, s59)”. Gemensamt för alla tre läroböcker är att det 

kunde uppfattas som att läroboksförfattarna såg shia inriktningen som en politisk enhet. Fazlhashemi 

(2014) professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet skriver att politisk shia inte är 

allmängiltig och även om det finns en politisk shia ska detta inte representera hela den shiitiska grenen 

(Fazlhashemi 2014, s. 125).  En annan gemensam aspekt i läroböckerna är att Koranen beskrevs som en 

lagbok (Abrahamsson 2011, s124; Börje och Ring 2014, s58; Bohlin 2016, s.60). Som tidigare nämnt är 

inte Koranen någon lagbok, utan det finns olika tolkningar som anpassas efter situation och tid (Gardell 

2010, s131). 
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Som avslutning vill jag säga att det finns väldigt mycket forskning om islam i läroböcker. Därför var jag 

i början skeptisk till denna undersökning. Dock fann jag en intressant ingång genom att undersöka om 

den muslimska mångfalden och vilka typer av uppfattningar som finns i tre läroböcker från 

grundskolans mellan år. Denna ingång är intressant eftersom att tidigare forskning visat (Otterbeck 

2006; Härenstam 1993) att muslimer ofta beskrevs som en homogen grupp. En annan aspekt som gjort 

att jag varit skeptisk är för att jag är själv muslim. Dock stoppade det inte mig utan jag tog det som en 

utmaning att göra denna studie och vara så objektiv som möjligt genom att förklara mitt syfte, metod, 

utgångpunkter och tillvägagångsätt som djupgående som möjligt. 

Det som varit nytt och intressant i denna studie är det faktum att den muslimska mångfalden behöver 

belysas mer. Uppfattningar kring islam (shia) som en politisk enhet förekommer i läroböcker. En annan 

aspekt som borde belysas är synen på koranen som en lagbok, som ofta förekom i läroböckerna. Viktigt 

att även påpeka är att jämfört med tidigare forskning (Otterbeck 2006; Härenstam 1993) har det skett en 

utveckling dock krävs det ännu mer utveckling för att nyansera undervisningen om islam. Detta är 

viktigt med tanke på den negativa bilden som finns om islam och muslimer i samhället idag. 
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11.Bilagor 

Bilaga 1: Öppna och stängda uppfattningar om islam  

 

Kriterier  

 

Stängda uppfattningar om islam  Öppna uppfattningar om islam  

1. Monolitisk/mångsidig  
Islam framställs som en monolitisk och statisk 

enhet utan förmåga att möta förändringar.  

Islam ses som något mångbottnat och 

progressivt, med inre olikheter, debatter 

och förmåga till utveckling  

 

2. Väsensskild/förenad  

Islam ses som något väsensskilt och annorlunda – 

(a) det finns inga värderingar eller mål som är 

gemensamma med andra kulturer; (b) man är inte 

påverkad av andra; (c) man är inte influerad av 

andra.  

Islam ses som beroende av andra 

trossystem och kulturer – (a) det finns 

gemensamma värderingar och mål; (b) man 

är påverkad av dessa; (c) man är berikad av 

dessa.  

 

3. Underlägsen/annorlunda  

Islam ses som underlägsen västvärlden – 

barbarisk, irrationell, primitiv, sexistisk.  

Islam ses som något annorlunda än 

västvärlden, men inte som underlägsen, 

utan som en jämbördig part.  

4. Fiende/partner  
Islam ses som våldsam, aggressiv, hotande, 

stödjer terrorism, är delaktig i konflikten mellan 

kulturer.  

 

Islam ses som en verklig och potentiell 

partner i gemensamma projekt och i 
lösningen av delade problem.  

 

5. Manipulerande/uppriktig  

Islam ses som en politisk ideologi som används av 

individer som vill skaffa sig politiska och militära 

fördelar.  

Islam ses som en genuin tro som utövas på 

ett innerligt och äkta sätt av sina 

trosbekännare.  

 

6. Kritikavvästvärlden 

avvisas/beaktas  

 

Islamisk kritik av västvärlden avvisas utan 

reflektion.  
Kritik av västvärlden och andra kulturer 

beaktas och diskuteras.  

7. Diskriminering 

försvaras/kritiseras  

Fientliga attityder gentemot islam avvänds för att 

legitimera diskriminering och uteslutning av 

muslimer i samhället.  

Debatter och avvikande uppfattningar från 

islam minskar inte viljan att bekämpa 

diskriminering och uteslutning från 

samhället.  

 
8.Islamofobi ses som något 

naturligt/problematiskt  

 

Anti-muslimska attityder accepteras som något 

naturligt och ”normalt”.  

Kritiska attityder till islam är föremål för 

kritisk diskussion, speciellt om de är 

felaktiga eller orättvisa.  

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