
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Uppdelningen mellan det som 
är religiöst och världsligt 
existerar inte inom Islam. 
Religion och vardagsliv hör 
ihop.”   
– En kvalitativ läromedelsstudie av 

religionsböcker ämnade för grundskolans senare 

år. 

Södertörns högskola  

Avancerad nivå 15 hp | Utbildnignsvetenskap | Vt 2014 

 

Av: Sam Muzaqi 
Handledare: Signe Bremer 
 



  Sam Muzaqi 

 2 

SAMMANFATTNING 

 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka ifall det förekommer tydliga mönster i 

framställandet av islam i tre stycken läromedel. Samt att undersöka ifall den kunskap som 

förmedlas är ny kunskap eller om det är en reproduktion av gamla etablerade stereotypa 

föreställningar. Bidrar framställningen/kunskapen i läroböckerna till upprätthållandet av den 

islamofobi som förekommer i samhället? 

 

Undersökningsmetoden har bestått i kvalitativa textanalyser utav tre stycken läroböcker i 

religionskunskap ämnade för grundskolans senare år. 

 

Resultatet visar att de nya läromedlen tar efter de äldre och man bibehåller samma strukturer 

och samma gamla etablerade stereotypa föreställningar om islam och muslimer förmedlas. 

Dessa etablerade stereotypa föreställningar om islam har författarna tolkat från ett specifikt 

perspektiv och det medför att de fördomar som finns om islam och muslimer i vårt samhälle 

förstärks istället för att nyanseras. 

 

Nyckelord: Islamofobi, läroböcker, religionskunskap, grundskolan.  
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”All muslims believe that…” 

A study on how Muslims are being presented in Swedish textbooks aimed for the middle 
school. 

Abstract 
 

The purpose of this essay has been to examine if there is a certain pattern in how Islam is 

being presented in three new textbooks about religious studies written in 2011 aimed for the 

middle school. The purpose of this essay is also to examine if these three textbooks provide 

the reader with an up to date knowledge about Islam or do the textbooks continue to serve the 

same old established stereotyped beliefs that do exist in the west and in this particular case, 

Sweden. Does the textbooks presentation of Islam nourish and help establish the 

Islamophobia that exists in our Swedish society? 

 

The result shows that the new textbooks follow the same pattern in presenting Islam as the 

older ones. The new textbooks provide the reader with the same old established stereotyped 

beliefs about Islam as the older textbooks have been providing us with for a long time and 

thus helping establish the Islamophobia that exists in the Swedish society.  

 

Keywords: Islamophobia, textbooks, studies in religion, middle school.  
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1. Inledning 
 

Vill en muslim idag offentligt presentera sin syn på sin tro och praktik inför en 
västerländsk publik av ickemuslimer, hamnar han eller hon snabbt i 
försvarsställning och måste bemöta islamofobiska föreställningar - hur irrelevanta 
de än kan te sig - för att uppnå trovärdighet. Avviker han eller hon från den djupt 
inrotade kunskapen om vad islam är och vad dess praktiker betyder undermineras 
snabbt åhörarnas förtroende och utsagan bemöts med irritation, förlöjligande och 
bortviftande (Gardell 2005 s.198) 

 

Mattias Gardell professor i religionshistoria och verksam vid Uppsalas universitet tar upp 

ämnet islamofobi i sin bok Bin laden i våra hjärtan (2005). 

 

Muslimerna tycks vara den gruppen av människor som man får utöva en slags kollektiv 

bestraffning gentemot relativt obehindrat i vårt samhälle idag. Detta får en historiskt 

medveten person att dra kopplingar till ett par stycken väldigt mörka perioder i Europas och 

västvärldens historia. 

 

Enligt en undersökning utförd år 2003 av Göran Larsson professor i religionsvetenskap och 

verksam vid Göteborgs universitet, så uppgav 29 % av de deltagande muslimerna att den 

moské eller församlingslokal som de tillhörde hade utsatts för hot eller skadegörelse vid minst 

ett tillfälle och ofta vid flera tillfällen efter den 11 september 2011. Moskén i Hanninge (söder 

om Stockholm) utsattes i februari 2010 för vandalism där gärningsmännen klipper upp 

stängslet för att ta sig in på området varefter de med hjälp av tillhyggen har sönder de 

extrastarka fönsterrutorna. Detta var den sjätte gången i ordningen inom loppet av 6 månader 

som moskén i Haninge vandaliserades. Även Stockholms stora moské (beläggen på 

Södermalm) har varit föremål för diverse hatbrott. Genom åren har moskén haft inbrott och 

vandaliserats vid minst ett tjugotal tillfällen, även bombhot har förekommit mot moskén där 

man har hotat att spränga moskén i bitar under fredagsbönen när det i regel är fullsatt. Utöver 

allt detta så har man fått ta emot en stor samling med brev, e-brev, tidningsurklipp, och 

fotografier som innehåller dödshot och där muslimer bland annat kallas för mördare, 

terrorister, apor, horor med mera. I ett av breven kan man läsa följande: ”Flera av er muslimer 

kan komma att skadas och i värsta fall dö. Vi kommer att fortsätta att kartlägga er och era 

barn” (Gardell 2011 s.251).  
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Den moské i Sverige som har varit mest utsatt är Islamic Centers stora moské i Malmö. År 

2003 brändes den ner till grunden, 2005 utsattes den för två stycken mordbränder, nyårsnatten 

2009/2010 utsattes föreståndaren för moskén Bejzat Becirov för mordförsök när någon skjuter 

in genom fönstret, hans liv räddades av en blomkruka som stod på fönsterbrädet. Moskén har 

även varit utsatt för ett tjugotal andra attentat mellan 2003 och 2010 (ibid., s.251).  

 

Många muslimer i Sverige idag beskriver en vardag som är fylld av hot, våld, trakasserier, 

kränkningar och diskriminering som ett resultat av att delar av majoritetssamhället inte tycks 

se dem som fullvärdiga medmänniskor på grund av deras religiösa tillhörighet. Framförallt 

efter den 11 september 2001 så upplever en stor majoritet av Sveriges muslimer att deras 

utsatthet har ökat markant (Gardell 2011).  Rapporten Islamofobi från 2006 undersökte 

skolungdomars utsatthet för våld, kränkningar och hot på grund av deras religiösa tillhörighet. 

Enligt rapporten så uppgav strax över 35 % (av de elever som själva såg sig som muslimer) att 

de har blivit hotade, slagna, retade eller utfrysta på grund av sin religiösa tillhörighet. 

 De muslimer som blir mest utsatta är unga kvinnor (ibid., s.243).  

Masifi undersöker år 2008 250 unga svenska muslimers upplevelser av hat, hot och 

trakasserier. 90 % av de deltagande uppgav att de har blivit hotade eller trakasserade av 

okända människor på offentliga platser. 70 % av de som utsattes för hot och trakasserier var 

unga kvinnor som bar slöja. Vanligast var det att kvinnorna fick höra att de var ”jävla 

muslimer”, ”terrorister”, ”mördare”, ”spöke”, ”påskkärring” ”åk hem” men i en del fall kunde 

det gå betydligt längre där okända människor försöker slita av dem slöjan, knuffar dem, 

sprutar ner dem med öl och kastar diverse föremål efter dem. Till och med i mataffären blir en 

del påkörda med kundvagn av främlingar! 10 % av deltagarna berättar att de hade blivit 

utsatta för våldsamma övergrepp på offentlig plats. En av kvinnorna i undersökningen 

(civilingenjör från Göteborg) berättar om en incident när hon är på väg hem en kväll, efter att 

ha skiljts från sina väninnor så blir hon konfronterad av ett ”ungt välvårdat svenskt par” (som 

hon uttrycker det), varpå mannen försöker knuffa ner henne på marken, när hon lyckas stå upp 

så får hon ta emot ett knytnävslag i ansiktet som ”golvar” henne! Mannens kvinnliga 

följeslagare ser bara på. Den unga muslimska kvinnan väljer att inte anmäla incidenten då hon 

fruktar att ingen kommer att tro en muslim när hennes ord står mot ”vanliga svenskars” (ibid., 

s.243). En 28 årig småbarnsmamma berättar om sina erfarenheter av antimuslimska 

trakasserier och hot som äger rum i hennes bostadsområde bestående av radhus i en bättre 

förort i södra Stockholm. Grannarna kastar ägg på hennes fönster och slänger sopor på hennes 

bil och tomt, staketet har slagits sönder och man har även klottrat ”muslimjävel åk hem” på 
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dörren och garageporten. Det finns hittills ganska få studier om hatbrott gentemot muslimer i 

Sverige men de studier som finns uppvisar alla samma mönster, muslimer hotas, trakasseras 

och utsätts för våldsbrott på grund av deras religiösa tillhörighet (ibid., s.242).  

 

Den här bilden som Gardell beskriver bekräftas även av en studie utförd i Malmö av Carina 

Listerborn 2011, docent på högskolan i Malmö, som undersöker muslimska kvinnors 

erfarenheter av det offentliga rummet. 

 

Kvinnorna blir bespottade, hånade och i en del fall tar förövarna även till våld (Listerborn 

2011:265). Händelserna sker allt som oftast i de centrala offentliga rummen, i butiker, 

kollektivtrafiken, på gatan, skolan och även på arbetsplatsen (ibid., s.267). En kvinna 

beskriver en händelse som har kommit att påverka henne väldigt mycket, när hon och hennes 

15 åriga dotter är ute på promenad så går de förbi en kvinna som helt plötsligt släpper sin 

hund efter dem (ibid., s.265).  

Dessa kvinnor som deltar i studien kommer från olika nationella bakgrunder, de har olika 

utbildningar, olika familjesituationer, är i olika åldrar och de kommer från olika 

socioekonomiska förhållanden. Det som dessa kvinnor har gemensamt är slöjan som de bär 

och att de av sin omgivning ses som muslimer (ibid., s.264).  

 

Dessa brott som begås gentemot muslimer kan inte avfärdas som enstaka individers 

galenskaper utan de är en del av en maktapparat som skördat politiska framgångar runt om i 

Europa de senaste åren genom att utse muslimen som det stora hotet (ibid., s.254). Efter andra 

världskriget så hade de fascistiska partierna runt om Europa ett minimalt stöd och återfanns 

enbart i det italienska parlamentet, idag däremot så finns de bruna partierna representerade i 

den svenska riksdagen, norska, danska, finska, nederländska, belgiska, franska, brittiska, 

italienska, schweiziska, tyska, österrikiska samt den grekiska riksdagen (ibid., s.254).   

 

1.1 Bakgrund 

 

Vad ligger då bakom dagens islamofobiska föreställningar som utöver kränkningar och 

diskriminering även renderar i omfattande våldsbrott gentemot muslimer i Sverige och var har 

de sin härstamning?  Mattias Gardell menar att det har varit fyra stycken idéhistoriska 
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skeenden i Europa och västvärlden som har lagt grunden för den islamofobi som vi skådar 

idag i media men också i det övriga samhället (Gardell 2011 s.45).  

Under tidig medeltid så tycks den kristna kyrkan se Islam som ytterliggare en irrlära som 

fanns i omlopp bland många andra. Muhammed ses som en falsk profet som korrumperar den 

rena kristna läran och denna syn skulle leva vidare genom kyrkan i många århundraden 

framåt men den kom även att utvecklas och bli betydligt mer omfattande i takt med att kyrkan 

försökte mobilisera arméer för korståg till det heliga landet och mot Guds fiender (det vill 

säga muslimerna). Smutskastandet av muslimer visste inga gränser där det till och med 

förekom berättelser och kyrkokonst som utmålade muslimer för att ha deltagit i Jesus 

korsfästelse och plågat Jesus med sparkar och slag på hans Golgatavandring (ibid., s.54). 

Därmed var grunden för det som vi idag kallar för islamofobi lagd. De andra tre idéhistoriska 

skeenden som kom att bli betydelsefulla i den antimuslimska framställningen är osmanska 

rikets framfart i det gamla romarriket där man kom så pass nära in på katolska kyrkans 

maktsfär att man nästan lyckades erövra Wien, det påfallande turkföraktet när osmanska riket 

försvagas samt europeiska stormakters kolonisering av nästan hela den muslimska världen. 

Därmed är den ”kunskap” som finns i västvärlden och Sverige om islam och muslimer inte 

neutral utan ett resultat av en högst medveten politisk agenda i syfte att misskreditera den 

Andre (ibid., s.45).  

 

I riksdagsvalet hösten 2010 så fick det ”fascistiska” och islamofobiska partiet (ibid., s.254) 

Sverigedemokraterna 5,70 % utav rösterna vilket möjliggjorde att de fick en vågmästarroll i 

svensk politik, men det som är mest intressant från ett lärarperspektiv är att 

Sverigedemokraterna fick 13 % utav rösterna bland svenska skolungdomar i skolvalet hösten 

2010 och därmed blev det fjärde största partiet (http://www.skolval2010.se/slutspurt.php).  

 

Som lärare har man i uppdrag att förmedla korrekta faktakunskaper men även ett stort ansvar 

för att fostra kommande generationer svenskar till att bli demokratiska samhällsmedborgare 

där mångfald av alla slag ska bejakas så även den religiösa mångfalden. Detta är läroplanen 

väldigt tydlig med. Som undervisande lärare så har man läromedel som ska vara till hjälp att 

utföra detta arbete på bästa möjliga sätt. Dessa läromedel tenderar lärare generellt och av 

förklarliga skäl använda väldigt flitigt därmed blir det också väldigt intressant för mig som 

blivande religionslärare att se vilken bild av islam och muslimer som förmedlas i ett par av 

dessa böcker som är tryckta efter LGR11. Hjälper dessa läroböcker religionsläraren i hens 
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uppdrag eller kan läromedlen rentav motverka syftet att förmedla nyanserade kunskaper för 

eleverna? 

 

2. Syfte och frågeställning 
 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det förekommer tydliga mönster i framställandet 

av islam i 3 stycken läromedel, samt att undersöka ifall den kunskap som förmedlas bidrar till 

upprätthållandet av den islamofobi som förekommer i samhället. 

 

- Är kunskapen som förmedlas om islam i de nya läroböckerna ny kunskap eller är det en 

reproduktion av tidigare etablerade stereotypa föreställningar? 

 

-  Bidrar framställningen av islam i läromedlen till att främmandegöra muslimer?  

 

3. Forskningsöversikt 
 

I sin doktorsavhandling, Skolboks-Islam, analys av bilden av Islam i läroböcker i 

religionskunskap (1993), granskar Kjell Härenstam (numera professor i religionsdidaktik vid 

Karlstads universitet) bilden som förmedlas av islam i läroböckerna i religionskunskap under 

en längre period. Fram till slutet av 1960-talet så förmedlas en bild av muslimer som ett 

fanatiskt och aggressivt kollektiv. Islam förmedlas som en andra gradens religion som är 

bakåtsträvande, annorlunda och ett märkligt fenomen. Ett märkligt fenomen där det inte heller 

finns något utrymme för variationer och utveckling.  

 

Härenstam visar vidare att under perioden 1969-1980 så sker det en förändring i 

framställandet av Islam. 1969 fattas det ett beslut som ålägger läromedelsförfattarna att ha 

med ett genusperspektiv i beskrivandet av diverse världsreligioner i läroböckerna. Under den 

här perioden så kom Islam och muslimer att kollektivt bli symbolen för ojämlikhet mellan 

könen. Att det även råder ojämlikhet mellan könen i den kristna, hinduiska, judiska samt i den 

buddistiska världen tycktes inte vara värt att lyfta fram.  
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 Jonas Otterbeck, lektor i islamologi vid Lunds universitet, publicerade år 2005, What is 

reasonable to demand? Islam in swedish textbooks i tidsskriften Journal of ethnic and 

migration studies, en forskningsartikel där han presenterar resultaten av sin läromedelsstudie. 

Otterbeck granskade 8 stycken läroböcker i religionskunskap utgivna mellan år 1994 och 

2000 som var utgivna av minst 4 stycken olika bokförlag. Trots variationen av utgivningsår 

och bokförlag/författare så fann Otterbeck väldigt tydliga mönster som gick igen i alla böcker. 

Otterbecks resultat som följer nedan är fritt översatta, därmed vill jag reservera mig för 

eventuella mindre missförstånd. 

 

General structure: Läroböckerna presenterade Muhammeds liv, koranen, hadithlitteraturen, 

sharia och islams 5 pelare. Sedan kommer ett hopp som om ingenting har hänt däremellan 

fram till nutida islam där det oftast är mycket fokus kring muslimska fundamentalister. 

 

Minor errors: En del utav faktafelen är av den mindre graden, det vill säga den ”mänskliga 

faktorn” eller författarens ”lathet” att dubbelkolla informationen, medan andra typer av 

faktafel förstärker stereotypa bilder av islam och muslimer. Bägge sorten är vanligt 

förekommande i böckerna som Otterbeck granskar. 

 

Confusing structure and information omitted: Som läsare får man ta del utav olika 

berättelser i böckerna som svåra att förstå och kräver en hel del förkunskaper som författarna 

utelämnar. Dessa berättelser tenderar att göra den tilltänkta läsaren förvirrad. 

 

Tendentious choice of ”facts”: Vad väljer författarna att lyfta fram? Vilka får representera 

islam och muslimer? Det betyder inte att det som lyfts fram inte förekommer i den muslimska 

världen men här finns det tydliga tendenser på att författarna väljer att lyfta fram de mest 

konservativa och hårdföra muslimer som representanter för den stora massan. Och det blir 

också dessa konservativa muslimer som får tolka vad Sharia och exempelvis Jihad är. Det är 

överhuvudtaget mycket fokus på en vis tolkning av Jihad och Sharia som framkommer, krig 

och olika typer av kroppsstraff är det som förknippas i läroböckerna med dessa komplexa 

begrepp.  

 

The fixation on islamism and the Invisibility of other forms of Islam: Här visar Otterbeck 

att böckerna förmedlar islamistiska tolkningar av islam. Läromedelsförfattarna påpekar inte 

heller att dessa tolkningar är islamistiska utan dessa tolkningar presenteras som den sanna 
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Islam. Därmed har man bortsett från den väldiga mångfald av tolkningar som finns i den 

muslimska världen och överlåtit tolkningsföreträdet av en religion till en hårdför minoritet. 

Ytterliggare exempel på läroböckernas fixering kring islamism menar Otterbeck är att de även 

är tydliga med påpekandet av att Islam inte bara är en religion utan en politisk ideologi också 

som berör alla aspekter i livet. Något som en majoritet utav världens muslimer inte skulle 

hålla med om. Läroböckerna ger olika exempel som ska stärka den tesen. 

 

Islamic historiography and Montgomery Watts historiography project: A juxtaposition 

of sources: Läromedelsförfattarna intar ingen kritisk hållning gentemot de muslimska 

källorna vilket de bör göra menar Otterbeck, då dessa berättelser som återges ofta 

nedtecknades ett tag efter Muhammeds död. Författarna återger dessutom en väldigt homogen 

bild av islams tidiga historia och Muhammeds liv vilket är problematiskt då det alltid funnits 

en mångfald av berättelser.  

 

Islam has agency, or the lack of understanding of power: På ett naivt sätt presenteras islam 

som en homogen religion som är lätt att förstå och förklara, författarna tycks inte alls ha 

reflekterat över vems tolkning av islam som de presenterar. Ingen hänsyn tas till att kön, klass 

och position I samhället spelar en viktig roll när det gäller vem som får stå för tolkandet av 

islams urkunder, riter etc. Man problematiserar inte den maktfaktor som kan tänkas ligga 

bakom många tolkningar av islam utan de presenteras som allmängiltiga bland muslimer.  

 

På senare år så har läromedelsanalyser kommit att bli ett alltmera populärt uppsatsämne bland 

högskola och universitetsstudenter i Sverige. Inte minst så är det populärt bland många 

studenter att analysera kapitlen om islam i religionskunskapsböckerna. En enkel sökning på 

Google.se, Uppsatser.nu eller Diva-portal.org genererar en uppsjö av uppsatser som 

analyserar Islamkapitlen från diverse infallsvinklar. En av uppsatserna som går att finna är 

Jamil Akkawis Islam i skolboken, framställningen av islam och muslimer i två 

religionsböcker för gymnasiet från år 2010, Södertörns Högskola. Akkawi använder sig också 

av Otterbecks metod i granskandet av religionsböckerna och hans uppsats kommer i delar att 

fungera som inspiration men också som en ”uppsatsguide” för den här uppsatsen.  

Jag har dock inte lyckats finna någon uppsats som granskar kapitlen om islam i de läromedel 

som är skrivna efter LGR11 och som är avsedda för religionsundervisningen för grundskolans 

senare år.  
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För att underlätta granskningen av den information och kunskap som läroböckerna förmedlar 

så kommer jag att använda mig utav samtida forskare inom islam.  

 

Anne Sofie Roald är professor i religionsvetenskap och verksam på Malmö högskola. Roald 

är specialiserad inom islam och år 2005 skrev Roald boken Islam, historia, tro och nytolkning. 

Roalds bok ger en väl omfattande grund om mångfalden inom islam och bland muslimer som 

kommer i första hand att vara behjälplig i granskandet utav ”faktakunskaperna” som 

läroböckerna förmedlar.  

 

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap och verksam vid Göteborgs universitet. 

Larsson har islam som sitt forskningsområde och han har bland annat skrivit boken Att läsa 

koranen 2006, som här kommer att användas som ett komplement till Roalds bok i 

faktagranskandet utav religionskunskapsböckerna.  

 

Mattias Gardell är professor i religionshistoria och verksam på Uppsala universitet. Gardell 

skrev år 2011 boken Islamofobi, där han belyser den stereotypa och homogena bilden av islam 

och muslimer som porträtterats genom tiderna och som fortfarande porträtteras i västvärldens 

skrifter samt tal. Gardell belyser bland annat vad dessa fördomar leder till i praktiken i vårt 

samhälle. Gardell diskuterar kortfattat även hur läroböckerna i religionskunskap bidrar till 

”Andrefieringen”, alltså främmandegörandet av muslimer. Gardells bok kommer att vara ett 

viktigt verktyg i granskandet av läroböckerna för att se ifall de tillskriver muslimer 

”egenskaper” som kan framstå som främmande i en västerländsk kontext.  

 

4. Material/avgränsningar 

 
Jag har valt att undersöka 3 stycken läroböcker som är skrivna efter LGR11, dessa läromedel 

är Religion och Liv 7-9, 2011, skriven av Leif Berg och Gunilla Rundblom. Bok nummer 2 är 

Religion, 2012, skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring, Bok nummer 3 är boken Religion B 

7-9, 2011, skriven av Mats Molund. 

 

Valet föll på just dessa böcker av den anledningen att dessa var de enda böckerna som var 

skrivna efter LGR11 och som fanns att tillgå under november månad 2013 på Kungliga 
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Biblioteket i Stockholm. En trolig förklaring till varför det förekom så pass få böcker som är 

skrivna efter LGR11 kan vara av den anledningen att det finns en del läromedel från de större 

bokförlagen som är tryckta bara något år innan LGR11 trädde i kraft. Man kan mycket väl ha 

gjort den bedömningen att det inte är ekonomiskt hållbart att trycka nya läromedel så nära 

inpå varandra. Alla vi som har varit verksamma i grundskolan i någon mån blir ganska 

omgående medvetna om att införskaffandet av nya läromedel generellt inte är högt prioriterat 

av skolledningen.  

 

5. Metod  
 

Jag har valt att göra en kvalitativ textanalys dels utifrån Jonas Otterbecks teman/metod som 

han använde sig utav i sin läromedelstudie What is reasonable to demand? Islam in swedish 

textbooks (2005). Jag kommer även att använda mig av Lennart Hellspongs kvalitativa 

kunskapskritiska textanalys (Hellspong 2001 s.142). Den kunskapskritiska analysens syfte är 

att se efter vilken slags kunskap en text ger och därefter prövar man den kunskapen kritiskt 

(ibid., s.143). Hellspong har utvecklat en färdig mall för hur man ska gå tillväga i 

användandet av metoden där man ställer en rad olika frågor till texten. Jag kommer att 

använda mig av enbart ett par av dessa frågor då alla frågor som finns med i modellen inte är 

relevanta för mitt syfte. Några utav frågorna som jag ska använda mig av när jag tillämpar den 

här metoden är: Ger texten nya kunskaper, nya fakta, nya tolkningar eller rör det sig om 

tidigare kunskaper? Gör den kunskap som texten vill förmedla anspråk på att vara objektiv 

eller tillåter den sig att vara subjektiv i den meningen att den förmedlar en kunskap från en 

viss synvinkel? (ibid., s.144).  

 

 De olika delarna i Otterbecks metod har beskrivits mer utförligt under rubriken 

“Forskningsöversikt”.  

 

Otterbecks metod: 

-General structures of the texts 

-Minor errors 

-Confusing structures and information omitted 

-Tendentious choice of “facts” 

-The fixation on Islamism and the invisibility of other forms of Islam 
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-Islamic historiography and Montgomery Watts historiography project: a juxtaposition of 

sources 

-Islam has agency, or the lack of an understanding of power 

 

6. Teoretisk anknytning 
 

Jag har valt att använda mig av Mattias Gardells definition av islamofobi för att analysera 

materialet, samt Edward Saids teori kring hur kunskap om Orienten skapas i västvärlden. 

 

Gardells definition: 

 

”Med islamofobi avses 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” (Gardell 

2011:17) 

 

Islamofobin bygger på det essentialistiska tänkandet om hur denna religion avgör för hur 

”dessa” människor handlar och ”är”. Ständigt hör vi det talas om hur ”dessa muslimer är” som 

enbart bestäms av islam och ingenting annat (ibid., s.17). 

 

Enligt islamofobins logik så är det islam som avgör att muslimer i sin helhet bland annat ”blir 

och är” dogmatiska, fundamentalister, terrorister, våldsverkare, kvinnoförtryckare (här ingår 

också det så kallade hedersrelaterade våldet), antidemokratiska, emot yttrandefriheten, emot 

mänskliga rättigheter, antivästerländska, homofober, bakåtsträvande och de är inte heller 

rationella. De är allt detta till skillnad från ”oss” och de är dessutom ett hot mot ”oss” och 

”vårt” levnadssätt och samhälle (Gardell 2011).  

 

Den i Palestina födde litteraturhistorikern Edward Said utkom med sitt banbrytande verk, 

Orientalism 1978, och sammankopplade kunskapen om Orienten med en ideologisk 

maktutövning som hade konstruerat en fantasibild av Orienten (Björk 2011:13). Said hade 

inspirerats av Michel Foucaults diskursbegrepp, där Foucault hävdar att all kunskap står i ett 

nära förhållande till maktutövning (ibid., s.13). Bilden av Orienten i västvärlden menar Said 

konstrueras och etableras med hjälp av ett antal stereotyper som framställer Orienten och dess 
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invånare som annorlunda och underlägsna väst. Orienten ses som irrationell, exotisk, erotisk 

och despotisk, med det kristna västerlandet är rationellt, välkänt, moraliskt och rättvist (ibid., 

s.13). Denna negativa bilden av Orienten som västvärldens motpol bidrar bland annat till att 

förstärka den egna självbilden som överlägsen menar Said (ibid., s.13).  

  

Said menar vidare att konstruktionen om Orienten kan vara "manifest" likväl som "latent". 

Den manifesta orientalismen innebär att "kunskap" konstrueras medvetet missvisande. Den 

latenta orientalismen innebär att forskaren omedvetet och trots hens goda vilja förmedlar en 

felaktig bild av det som studeras då man i regel tenderar att utgå ifrån en etablerad 

kunskapsregim om Orienten. Resultatet blir således enligt Said att ”kunskapen” som läsaren 

får om Orienten snarare rör sig om författarens/forskarens föreställningar snarare än verklig 

kunskap om Orienten (ibid., s.14).  

  

 

6.1 Begreppsdefinition och bakgrund 

 

Islamism är ett begrepp som förekommer en del i den här uppsatsen och har varit relevant i 

granskandet av läromedlen. Islamism är ett komplext paraplybegrepp som jag finner behöver 

förklaras tydligare för läsaren för att på så vis förenkla förståelsen utav viktiga delar av 

uppsatsen. Islamismens uppskomst och dess spridning förklaras också för att underlätta för 

läsaren att förstå dess sammanhang. 

 

 Islamism är ett paraplybegrepp för diverse reformgrupper/rörelser där islams urkunder 

vanligtvis tolkas på ett visst sätt för att passa in i aktuella politiska ställningstaganden i 

samhället (Roald 2005 s.225). Målet är att få till en/flera islamiska stater. Dessa grupper 

förespråkar väldigt olika tillvägagångssätt till hur man förverkligar en islamisk stat och de har 

även olika tolkningar av islam. De islamister som hörs och syns mest är dock de mest 

hårdföra och konservativa. Ett vanligt förekommande fenomen bland de mer hårdföra och 

militanta islamisterna är att man lyfter fram Muhammeds roll som militärledare och krigare 

för att rättfärdiga sin egen agenda, eller att islam skulle vara en ideologi för både det privata 

och det offentliga där allt hänger ihop. Ett annat exempel som många hårdföra islamister har 

för sig är den ofta ganska så snäva definitionen av vem som är muslim, eller vad islam är eller 

inte. Man menar att islam är och kan enbart vara på ett visst sätt och inte på flera olika sätt 
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som det är i verkligheten. Bland de första islamistiska rörelserna finner vi de som uppstod på 

den indiska halvön under 1800-talet som en konsekvens av den brittiska kolonialismen men 

också gentemot en del lokala islamiska seder och bruk (ibid., s.225). Även i den arabiska 

världen uppstår islamistiska rörelser under början av 1900-talet som en konsekvens av 

västerländsk kolonialism. Den islamistiska rörelse som varit mest betydelsefull i arabvärlden 

är Muslimska brödraskapet (al-ikhwan al-muslimun), Egypten 1928. Idag är man en 

världsomfattande organisation där man utöver arabvärlden även förekommer i Afrika, Asien, 

Europa och Nordamerika. Muslimska brödraskapet menar också att islam är en alltomfattande 

ideologi för den enskilde människan, samhället och staten, allt hänger ihop. Detta gäller i 

regel för merparten av de islamiströrelser som finns världen över. Muslimska brödraskapet 

propagerar dock inte för en revolutionär omdaning av samhället, vilket en del andra 

islamiströrelser gör, men man vill få till en islamisk stat genom att öka den islamiska 

medvetenheten bland folket genom diverse fredliga verksamheter. Man bedriver till exempel 

skolor, universitet, öppna föreläsningar. Denna medvetenhet om islam som lösningen på 

individens samt samhällets problem kommer sedan att resultera i att folket själva kommer 

vilja ha ett teokratiskt styre enligt brödraskapet (ibid., s.231-235).  
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7. Undersökning 
 

7.1 General structures of the texts?  

 

 Läroböckerna presenterade Muhammeds liv, koranen, hadithlitteraturen, sharia och islams 5 

pelare. Sedan kommer ett hopp som om ingenting har hänt däremellan fram till nutida islam 

där det oftast är mycket fokus kring muslimska fundamentalister. 

 

Leif berg & Gunilla Rundblom, Religion och Liv 7-9 

 

Kapitlet inleds med en intervju med en ung pojke vid namn Amir från Egypten som berättar 

om sin stora dröm att en gång i livet få uppleva vallfärden till Mecka. Sedan introduceras 

Muhammeds liv och gärning på ett par sidor fram till år 732, alltså 100 år efter Muhammeds 

död. Sedan följer en problematiserande diskussion om huruvida islam spreds med svärdet 

eller ej, samt en jämförelse med hur kristendomen spreds där resultatet blir att spridningen av 

religionerna var ungefär likartad. En presentation av Allah , koranen och de 5 pelarna innan 

författarna kommer in på nutid.  

 

Ingrid Berlin & Börge Ring, Religion 

 

Kapitlet inleds med att Muhammeds liv och gärning presenteras på ett par sidor. Sedan följer 

en presentation av koranen, de 5 pelarna, sunna/hadither och sharia. Efter sharia presenteras 

de olika riktningarna inom islam, sunni och shia, för att sedan hoppa över till nutid och 

fundamentalism.  

 

Mats Molund, Religion B 7-9 

 

Kapitlet inleds med att författarna skriver lite allmänt om islam, att det bland annat är 

världens näst största religion och att anhängarna kallas muslimer. Därefter så beskrivs de 5 

pelarna innan man kommer in på Muhammeds liv (där även koranen beskrivs). Muhammeds 
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liv och gärning upptar halva kapitlet. Muslimsk mångfald följer och här beskrivs skillnaden 

mellan sunni, shia och sufismen. Resten av kapitlet tar upp livet som muslim idag. 

 

Strukturen i de 3 olika läroböckerna är i stora drag densamma. Fokus ligger på Muhammeds 

liv och hans gärningar för att sedan hoppa fram till nutid. 1400 år av teologisk utveckling 

osynliggörs i och med det hoppet som författarna till de 3 läroböckerna väljer att göra. Det här 

sättet att framställa islam i läroböcker på menar Mattias Gardell är väldigt problematiskt, och 

det bidrar till att islam och muslimer ses som ett tidlöst vara, som aldrig utvecklats eller har 

någon historia efter islams första tid, fast i medeltiden med allt vad det innebär, (Gardell 2011 

s.66). Läromedelsförfattarna har inte obegränsat med utrymme till sitt förfogande när de 

skriver om världsreligionerna, med ett visst undantag för kristendomen som får mycket mer 

utrymme än de andra. Man skulle dock kunna vara lite kreativ som författare och prioritera på 

ett annorlunda sätt. Exempelvis så förekommer det massvis med bilder som tar mycket 

utrymme i alla 3 böckerna, bilder som kanske inte behöver vara med alla gånger. Framförallt 

så bör många utav dessa bilder inte vara med istället för en diskussion om den teologiska 

utvecklingen som har skett under 1400 år och som är väldigt väsentlig dels för att förstå de 

olika grenarna av religionen idag, men också den mångfald av tolkningar som har förekommit 

genom åren och som visar på att islam inte varit enhetligt någonsin efter Muhammeds död. 

Här finns det utrymme för förbättring och mycket potential i nyanserandet av bilden av islam 

och muslimer som Mattias Gardell visar upp.  

 

7.2 Minor errors? 

 

 En del utav faktafelen är av den mindre graden, det vill säga den ”mänskliga faktorn” eller 

författarens ”lathet” att dubbelkolla informationen, medan andra typer av faktafel förstärker 

stereotypa bilder av islam och muslimer. Bägge sorten är vanligt förekommande i böckerna 

som Otterbeck granskar. 

 

Leif berg & Gunilla Rundblom, Religion och Liv 7-9 

 

”I en del muslimska länder är lagarna utformade så att det noga följer vad som sägs i koranen” 
(Berg 2011 s.305). 
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 Det här citatet antyder att lagstiftningen i de muslimska länder som ”noga” följer koranen 

skulle då vara likadan, vilket inte alls stämmer överens med verkligheten. Anne Sofie Roald 

menar att koranen är ett komplext verk och som är svår att förstå om man bara läser den rakt 

av, (Roald, 2005 s.45). Därmed har det i den muslimska världen efter Muhammeds död 

utvecklats metoder som bland annat påminner mycket om den moderna bibelforskningens 

hermeneutiska metod, där man betonar vikten av att förstå utgångspunkten och kontexten för 

de bibliska händelserna, (ibid, 2005 s.46). Resultatet blir då att man i de muslimska länder 

som i olika utsträckningar använder sig av sharia har möjligheten att använda sig av de 

principer/tolkningar som lämpar sig bäst för omständigheterna, därmed blir det också väldiga 

skillnader mellan de olika ländernas lagstiftning, (ibid, 2005 s.111).  

 

”Uppdelningen mellan det som är religiöst och det som är världsligt existerar inte inom islam, 

religion och vardagsliv hör ihop” (Berg 2011 s. 306). Det finns givetvis en minoritet av 

muslimer som hävdar detta men den stora majoriteten av muslimer skulle inte vara överens 

om att så är fallet. Det är ytterst problematiskt och onyanserat att framföra en sådan här 

tolkning av islam som den sanna. Denna tolkning är väldigt kontroversiell bland muslimerna 

själva och den framställer dessutom muslimer som väldigt främmande och bakåtsträvande i en 

västerländsk kontext då vi här i regel hyllar (sedan ett par generationer tillbaka) det sekulära 

och rationella samhället som vi har idag, samtidigt som man ser ner på tidigare epoker där 

kyrkan hade mer makt som ett förlegat sätt att bygga upp och styra samhället på.  

 

”Att göra en bild eller staty av Muhammed är en omöjlig tanke av en muslim” (Berg 2011 s. 

313).  

 Muslimer inte är en enhetlig massa som fungerar likt robotar i alla situationer. Jag har själv 

sett avbildningar av Muhammed i Turkiet som räknas som ett muslimskt land. Likaså har jag 

bekanta från Iran som intygar om att det förekommer målningar på Muhammed lite varstans. 

Det mest anmärkningsvärda är dock att man på sidan 297 (Berg 2011) finner en målning på 

Muhammed där det står att målningen härstammar från det muslimska Persien, hur tänkte 

man här kan man fråga sig? Dock så är det stora problemet i beskrivandet av muslimer som en 

enhetlig massa, och det som skapar och upprätthåller de fördomar som finns i vårt samhälle 

idag. 

 



  Sam Muzaqi 

 20 

”Bönen leds av en imam, en koranlärd person” (Berg 2011 s. 313). Påståendet stämmer inte, 

bönen får i princip leddas av vem som helst. Många så kallade ”imamer” i Sverige (och 

troligtvis också i västvärlden) saknar en formell utbildning och det kan man enkelt konstatera 

genom en rundringning till landets moskéer.  

 

”Enligt koranen har mannen också rätt att ta till våld mot sin hustru om hon envist går emot 

hans beslut, koranen sura 4 vers 34 och 38” (Berg 2011 s. 316).  Vers 38 sura 4 säger 

följande: ”Inte heller älskar han dem som ger av sin rikedom så att människor ser och 

berömmer deras frikostighet och som inte tror på Gud och den yttersta dagen. Och den som 

har valt djävulen till sin förtrogne har verkligen fått en usel förtrogen”, (Bernström 2002 

s.119). Vers 34 är en lång vers som bland annat talar om mannens förpliktelser gentemot sin 

hustru, i slutet på versen så står det ”som sista utväg tillrättavisa dem (alltså kvinnan, min 

anm) handgripligen” (Bernström 2002 s.118). Detta har författarna valt att tolka som att 

koranen säger att mannen har rätt att misshandla sin hustru.  

I Koranen så finns det inte bara ett kvinnoideal beskrivet utan ett flertal. Det är också helt 

klart uppenbart att muslimer tolkar koranens texter på en mängd olika sätt, samt att man 

förhåller sig väldigt olika till dessa tolkningar (Larsson 2006 s.87). Det finns teologer som 

tolkar koranen ur ett patriarkalt perspektiv vilket gör att i deras tolkningar så får kvinnan en 

underordnad ställning, det finns dock fler olika tolkningar och läsningar av koranen som 

diskuterar och analyserar mäns och kvinnors position i samhället och ställning inför Gud. Det 

förekommer även feministiska läsningar av koranen (Larsson 2006 s.87).  

 

Mot bakgrund av detta så kan man konstatera att den tolkningen som författarna gör inte är 

representativ för världens muslimer, utan snarare en minoritets tolkning. Men återigen är det 

en tolkning som presenteras som riktig och denna tolkning är inte helt oväntat en våldsam, 

patriarkal och konservativ tolkning.  

 

Ingrid Berlin & Börge Ring, Religion 

 

”Koranen förklarar helt enkelt hur livet ska levas” (Berlin 2012 s. 94). Koranen förklarar en 

del saker om hur livet skall levas i stora drag, men det är långt ifrån tillräckligt för att få sig en 
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större förståelse. Vill man ha mer specificerade och tydligare förklaringar så är det i 

Muhammeds sunna/hadither (det vill säga tradition, levnadssätt) som man får söka svaren.  

 

”I bönen så vänder sig alla muslimer mot staden Mecka, eftersom det var där Muhammed fick 

koranen” (Berlin 2012 s. 98). Enligt den muslimska traditionen så mottog Muhammed 

koranen i omgångar under mer än 2 decennier. Under delar av dessa drygt 20 år så mottog han 

stora delar av koranen i Medina (Larsson 2006 s.39).  

 

”Moralpolisen (i Iran) ser till att muslimska lagar följs, jagar dem som inte klär sig rätt eller 

som inte lever efter islams lagar” (Berlin 2012 s. 107). Rättssystemet i Iran är inspirerat av en 

vis tolkning av islam (Gardell 2011 s.137), därmed kan inte det presenteras som islam, utan 

snarare en vis tolkning av islam. Inte heller finns det något land i världen där enbart islamisk 

lagstiftning råder, inte ens i Iran och Saudiarabien, snarare är det så och det har alltid varit en 

rättspluralism där skilda lagsystem samexisterat med varandra, (ibid., s.134).  

 

”För en muslim är det viktigt att följa koranens regler som beskriver hur man klär sig, vad 

man äter och dricker, och hur man ska uppföra sig” (Berlin 2012 s.111). Muslimer har väldigt 

skilda förhållningssätt till koranen, precis som exempelvis kristna har till bibeln.  

 

Mats Molund, Religion B 7-9 

 

”Under sin dagliga bön är världens alla muslimer vända mot Mecka” (Molund 2011 s. 7). 

Långtifrån alla muslimer ber överhuvudtaget, än färre ber dagligen. 

 

”Därför är islam också en sträng religion. Varje person bär det fulla ansvaret för sina 

handlingar” (Molund 2011 s. 10). I vilket samhälle eller världsreligion är detta kontroversiellt, 

att en människa är ansvarig för sina handlingar? Denna princip brukar vara rådande i mer eller 

mindre alla civilisationer och inom kristendomen så kan folk straffas med helvetet, hinduernas 

gärningar medför att de riskerar att återföddas i ett lågt stående kast som ett slags helvete på 

jorden exempelvis.  
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”I staden Medina byggde han (Muhammed) upp något som fortfarande framstår som en 

mönsterstat för dagens muslimer” (Molund 2011 s. 17). Muslimer är inte (som det har 

påpekats tidigare) en enda stor massa där alla tycker, tänker och agerar likadant, långtifrån 

alla muslimer är övertygade om iden att stat och religion hör ihop vilket var fallet på 

Muhammeds tid i Medina.  

 

Det är mänskligt att fela, därmed är det heller inte anmärkningsvärt att det i en lärobok i 

religion kan förekomma mindre faktafel. Det som dock är väldigt bekymmersamt med dessa 

läroböcker som också en del utav citaten ovan visar, är författarnas oförmåga att i alltför 

många fall visa på olika variationer bland muslimerna. Muslimer/islam framställs i alltför 

många fall som en variationsfri massa. Det är alltför ofta talet om att muslimerna tycker så 

här eller muslimerna vill leva så här, snarare än att belysa verkligheten där en del muslimer 

tycker si och en del tycker så, precis som i alla andra större religioner så förekommer det 

massvis med olika tolkningar och levnadssätt. Ett annat bekymmer är att de tolkningar av 

islam som man återger presenteras som den riktiga tolkningen alternativt den enda tolkningen, 

som vi såg i exemplet med koranversen och kvinnomisshandel så är det även så att man 

presenterar den mest hårdföra tolkningen av de alla. Detta sätt att skriva om islam och 

muslimer som förekommer i alla 3 böckerna bidrar till främmandegörandet av islam och 

muslimer. 

 

7.3 Confusing structures and information omitted? 

Som läsare får man ta del utav olika berättelser i böckerna som är svåra att förstå och kräver 

en hel del förkunskaper som författarna utelämnar. Dessa berättelser tenderar att göra den 

tilltänkta läsaren förvirrad. 

 

 

Leif berg & Gunilla Rundblom, Religion och Liv 7-9 

 

Författarna har med en del olika berättelser om islams tidiga historia, framförallt om 

Muhammeds liv som dominerar, men även lite berättelser om andra profeter som också 

förekommer i Bibeln för att visa på likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 
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Texterna är dock enligt min mening så pass pedagogiskt skrivna att jag skulle vilja hävda att 

man inte behöver några större förkunskaper för att förstå.  

 

 

Ingrid Berlin & Börge Ring, Religion 

 

Berlins och Rings bok känns än mer pedagogisk än Bergs och Rundbloms, här har man valt 

att ha med tecknade bilder till som följer berättelsernas handling, vilket gör det ännu lättare 

för läsaren att hänga med. Språket är vardagligt och lättbegripligt. Den här boken/kapitlet är 

helt klart anpassat för en elev som inte har några som helst förkunskaper om islam 

 

Mats Molund, Religion B 7-9 

 

Den genomgående strukturen i kapitlet om islam är inte lika pedagogisk som i de föregående 

böckerna. Författarna pendlar mellan nutid och dåtid lite väl friskt enligt min mening. Likaså i 

berättelsen om Muhammed som gör det lite onödigt komplicerat. Exempelvis så börjar 

historien om Muhammed med att man beskriver hans utseende och fysik, därefter följer en 

beskrivning av utbredningen av islam under de första kaliferna som kom att efterträda 

Muhammed. Man återgår sedan till att berätta om vilket samhälle som Muhammed byggde 

upp i Medina för att först under nästa rubrik komma in på Muhammeds barndom. Den här 

strukturen (med en hel del hopp fram å tillbaka mellan olika tidsperioder) tror jag försvårar 

inlärningsprocessen för de elever som inte har några förkunskaper om islam sedan tidigare.  

 

På det här området så tycks det ha åstadkommits en klar förbättring gentemot de böcker som 

Otterbeck granskade år 2005. 

 

7.4 Tendentious choice of “facts”? 

 

Vad väljer författarna att lyfta fram? Vilka får representera islam och muslimer? Det betyder 
inte att det som lyfts fram inte förekommer i den muslimska världen men här finns det tydliga 
tendenser på att författarna väljer att lyfta fram de mest konservativa och hårdföra 
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muslimer/tolkningar som representanter för den stora massan. Och det blir också dessa 
konservativa och hårdföra muslimer som får tolka vad Sharia och exempelvis Jihad är. Det är 
överhuvudtaget mycket fokus på en vis tolkning av Jihad och Sharia som framkommer, krig 
och olika typer av kroppsstraff är det som förknippas i läroböckerna med dessa komplexa 
begrepp.  

  

 

Leif berg & Gunilla Rundblom, Religion och Liv 7-9 

 

På sidan 314 (Berg 2011) finner man rubriken, Män och kvinnor i islams värld, halva sidan 

upptas av en bild tagen i Varanasi Indien på 3 stycken (muslimska kvinnor berättar texten) 

iklädda niqab. Niqab är ett plagg som täcker större delen av ansiktet och där enbart ögonen 

syns. Ett ytterst ovanligt plagg som förvisso förekommer i den muslimska världen, får alltså 

helt oproblematiskt sammankopplas med flera hundra miljoner muslimska kvinnor.  

 

Längre ner på samma sida (Berg 2011 s.314) så får man läsa att det förekommer kvinnlig 

könsstympning i delar av den muslimska världen, där själva ingreppet beskrivs detaljerat och 

där även jag som vuxen läsare börjar känna kräkreflexerna reagera och ett obehag finna sig i 

kroppen. Författarna skriver sedan att denna företeelse fördöms av islam och att det inte finns 

något stöd för detta i koranen, vilket enligt min mening blir än mer anmärkningsvärt att något 

sådant tas upp i ett kapitel om islam och att man gör en så pass stor sak av detta genom en 

väldigt detaljerad beskrivning. Möjligheten finns att författarna tänker sig nyansera bilden av 

en fördom som kan tänkas finnas mot islam och muslimer och därmed tar man upp kvinnlig 

könsstympning i kapitlet men författarna misslyckas i sådana fall med att klargöra detta. Det 

är nog inte vidare troligt att kvinnlig könsstympning skulle diskuteras och beskrivas i ett 

kapitel om kristendomen då det trots allt även förekommer i delar av den kristna världen. 

”Traditionen att könsstympa flickor har troligen existerat i tre tusen år. Sedvänjan 

förekommer bland katoliker, protestanter, kopter, falasher, muslimer och animister”. 

http://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning 

 

På nästa sida (Berg 2011 s.315) så beskrivs vad man menar är de naturliga könsrollerna för 

man respektive kvinna i islam, där källan är ”en man i moskén i Malmö”. Denne man finns 

med all sannolikhet på riktigt men varför får denne namnlöse person representera världens 
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muslimer? Har denne person någon formell utbildning inom islam? Om än så vore fallet så är 

det orimligt att en person får göras till representant för över en miljard människor världen 

över. Det är även intressant att reflektera över hur det kommer sig att den här namnlöse 

mannens position (som delas av en del muslimer) får stå som sanning utan att ifrågasättas av 

varken författarna själva eller att författarna låter andra muslimer komma till tals om denna 

stora och känsliga fråga. Som det redan har påpekats innan så finns det inte enbart ett 

kvinnoideal beskrivet i koranen och det förekommer många olika kvinnoideal inom islam 

(Larsson 2006 s.87). 

 

Författarna går in på Islam och politik (Berg 2011 s.323), där man bland annat lyfter fram 

revolutionen i Iran år 1979. Diktatorn (shahen) i Iran skönmålas som en ledare som ville 

modernisera landet och bland annat ge kvinnor rösträtt vilket fick de religiösa i landet att se 

rött och revolutionen bröt ut med de religiösa krafterna som segrare. Att det folkliga missnöjet 

gentemot den despotiske shahen var enormt i Iran nämns aldrig. Ekonomiskt och socialt 

förfall råder i Iran under shahens ledning. Väldigt många människor är helt utelämnade av 

staten till moskéernas välgörenhet, förföljandet av oliktänkande och politiska motståndare är 

standardiserat. Inte heller får man reda på att shahen hade tillsats av västvärlden (med USA i 

spetsen) efter att man hade störtat den demokratiskt folkvalde Mohammed Mosadegh (satt vid 

makten 1951-53). Mosadegh dömdes av shahen till husarrest för resten av sitt liv. Inget av 

detta tar författarna upp utan istället så ger man en helt felaktig bild av historien som är ytterst 

allvarligt, där resultatet blir att man i processen också utmålar de religiösa muslimerna i Iran 

som bakåtsträvande människor.   

 

Ett annat exempel som tas upp i avdelningen Islam och politik (Berg 2011 s.323) är 

terrordåden den 11 september 2001 i New York USA. Beskrivningen av händelserna är 

korrekt i sig men frågan är dess relevans i sammanhanget? Kan vi tänka oss att man lika 

oproblematiskt skriver om till exempel Anders Behring Breivik som ser sig själv som en 

kristen krigare, (Gardell 2011 s.282), när man avhandlar kristendomen i läroböckerna?  

Begreppen sharia och jihad diskuteras inte av författarna i kapitlet vilket enligt min mening är 

en nackdel att man inte förtydligar dessa komplexa begrepp som förknippas med en medeltida 

syn på samhället.  
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Ingrid Berlin & Börge Ring, Religion 

 

På sidan 102 (Berlin 2012) så beskriver författarna sharia och skriver mycket riktigt att det 

inte är ett enhetligt regelverk utan att det skiljer sig åt i de olika muslimska länderna. Detta är 

enligt min mening ett steg i rätt riktning. Jihad däremot nämns inte alls i kapitlet vilket får 

anses vara en nackdel då jihad i regel förknippas med heligt krig.  

Under rubriken riktningar (Berlin 2012 s.104) så beskrivs Sunni och Shia och den historiska 

splittringen lite kortfattat. Sedan får läsaren ta del av en sammanfattad krigs och 

konflikthistoria mellan Sunni och Shia på halva nästa sida. Läsaren får inte ta del utav några 

som helst teologiska skillnader som har utvecklat sig under nästan 1400 års tid mellan de två 

stora riktningarna inom islam. Vilket vore det pedagogiskt korrekta, utan istället är det fokus 

på krig och konflikter vilket förstärker fördomarna om muslimer som våldsamma och 

krigiska. En likadan framställning i läroböcker av jämförelsen mellan katolicismen och 

protestantismen vore helt otänkbar av flera anledningar, inte minst för att den inte ger barnen 

några som helst kunskaper om de olika inriktningarnas tolkning av religionen vilket också 

försvårar möjligheterna att hålla de isär och se den mångfald som förekommer. Genom sådana 

här beskrivningar så riskerar de olika inriktningarna med stora teologiska skillnader (som 

råder mellan exempelvis Sunni och Shia generellt), klumpas ihop till en variationsfri grå 

massa, en våldsam sådan dessutom.  

 

På sidan 106 (Berlin 2012) fortsätter författarna att belysa varsin inriktning inom Sunni och 

Shia. Från Shia lyfter man fram tolvsekten som är statsreligionen i Iran och närmare 90% av 

världens shiiter bekänner sig till denna riktning, även om det givetvis förekommer en 

mångfald inom denna grupp vilket aldrig lyfts fram av författarna. Av alla stora inriktningar 

som finns inom Sunni så väljer författarna att lyfta fram en av de mindre men samtidigt den 

som kanske är mest konservativ, och bland många muslimer också väldigt kontroversiell, 

nämligen Wahhabismen som också är den inriktningen av islam som Saudiarabien tillämpar. 

Saudiarabien har en befolkningsmängd på ungefär 25 miljoner, världens alla Sunnimuslimer 

uppskattas vara över 1 miljard. Man ska inte heller glömma bort att den tolkning av islam som 

förekommer i Saudiarabien har den diktatoriska statsmakten bestämt sig för, vilket inte säger 

oss så mycket om den genomsnittlige saudiern och dennes förhållande till varken islam eller 

just denna tolkning av islam. Samma sak kan sägas om tolvsekten i Iran som är regimens 
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tolkning av religionen. Detta gör hela exemplet med wahhabismen som representant för 

världens sunniter än mer anmärkningsvärd.  

 

Kvinnan och mannen i islam diskuteras (Berlin 2012 s.115). Enligt författarna så säger islam 

att kvinnans uppgift är att sköta hemmet och barnen medan mannen ska stå för försörjningen. 

Man för ingen problematiserande diskussion huruvida vems tolkning av islam det här är, vad 

denna tolkning kan tänkas bero på eller hur muslimer rent generellt lever i Sverige samt 

omvärlden.  

Diskussionen om könsroller går vidare in på äktenskapet och hur det kan vara problematiskt 

för en muslimsk kvinna att skilja sig om hon inte är nöjd med sin make i ett muslimskt land, 

till skillnad från Sverige där hon kan begära skilsmässa. En imam måste godkänna 

skilsmässan för att kvinnan ska bli fri skriver man. Valet av ordet ”fri” är intressant här, en 

ofri person kopplar vi i den här delen av världen med en förtryckt person. Författarna missar 

att nämna att islam (varken koranen eller haditherna) förbjuder maken eller makan att ta ut 

skilsmässa ifall man inte är nöjd med sitt äktenskap.  

 

Mats Molund, Religion B 7-9 

 

Islam präglar allt i det vardagliga livet för muslimerna, i politik, underhållning, sport med 

mera. För i tiden så var religionen en naturlig del av livet även för folk i Sverige men så är det 

inte längre till skillnad från muslimerna idag (Molund 2011 s.21). Det är inte svårt att man 

som läsare som saknar vidare kunskaper om islam/muslimer få intrycket att muslimer tycks 

vara väldigt annorlunda från svenskar, då muslimerna tycks vara fanatiska när det gäller sin 

tro som ”präglar allt i vardagen”.  

 

Vidare på sidan 21 (Molund 2011) så fortsätter författarna att beskriva vad man menar var 

Muhammeds tillvägagångssätt i rekryterandet av nya anhängare som handlade mycket om hot 

från den nya guden. Samtidigt som det i fet text citeras ett par lösryckta verser från koranen 

som får muslimernas heliga bok och Gud att verka som väldigt sträng och våldsam (ibid., 

s.21).  
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Beskrivningen av hur Muhammed spred islam och skapade en sammanhållning i Medina 

bland de många olika stammarna fortsätter på sidan 24 (Molund 2011), återigen så är det 

svärdet som får tala enligt författarna. Möjligheten att folk kan ha attraherats av ett nytt 

budskap och ett annat sätt att leva samt att Muhammeds budskap försåg regionen med fred, 

där många utav stammarna hade utkämpat blodiga strider gentemot varandra under lång tid 

tycks inte vara relevanta anledningar att lyfta fram. Inte nog med att man förminskar 

Muhammeds bedrifter så lyckas man samtidigt med att falsifiera historien.  

 

Hur hårda är Guds gränser frågar sig författarna (ibid., s.32), och fortsätter sedan med 

underrubriken, straff som på Muhammeds tid, där man bland annat lyfter fram länder som 

Pakistan, Sudan, Nigeria och Saudiarabien där man stenar människor till döds för otrohet och 

hugger av händer på tjuvar. 

 

Att vara muslim idag är rubriken på sidan 33 (Molund 2011) , här får man bland annat ta del 

av två stycken intervjuer som författarna har gjort med två muslimska tonårstjejer som lever i 

Sverige. Utan att gå in alltför mycket på vad som sägs av tjejerna om islam och vilka frågor 

som ställs så kan man fundera över två saker över dessa intervjuer. Det ena är hur det 

förhåller sig att författarna väljer ut två barn som får representera livet som muslim, och att 

just dessa två barn bär slöjor!  Eftersom boken vänder sig till barn i ungefär samma ålder så 

kan jag förstå det till viss del men samtidigt finner jag det aningen problematiskt att dessa 

barn som saknar någon som helst formell utbildning om islam görs till representanter för alla 

muslimer och får svara komplexa frågor som slöjan i relation till kvinnoförtryck. Tar vi oss en 

titt runtomkring i vårt närsamhälle så kan vi enkelt konstatera att de muslimska kvinnor som 

bär slöja är en klar minoritet, varför får då inte majoriteten utan slöja som klär sig i jeans och 

t-shirt presentera sin syn på islam kan man fråga sig. Man tycks hellre vara intresserade av att 

finna det som är ”annorlunda” än det som faktiskt förenar människor åt. 

 

7.5 The fixation on Islamism and the invisibility of other forms of Islam? 

 

Här visar Otterbeck att böckerna förmedlar islamistiska tolkningar av islam. 
Läromedelsförfattarna påpekar inte heller att dessa tolkningar är islamistiska utan dessa 
tolkningar presenteras som den sanna Islam. Därmed har man bortsett från den väldiga 
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mångfald av tolkningar som finns i den muslimska världen och överlåtit tolkningsföreträdet 
av en religion till en hårdför minoritet. 

 

Leif Berg & Gunilla Rundblom, Religion och Liv 7-9 

 

På sidan 299 (Berg 2011) så finner man rubriken, Både profet och krigsledare, där texten 

berättar att Mohammed var en andlig ledare men också en världslig och att islams föreskrifter 

erbjuder de bägge delarna. Denna tolkning av islam går helt i linje med den tolkning av islam 

som merparten av islamisterna har.  

Vidare berättar författarna att även Muhammeds efterträdare utöver att vara religiösa ledare 

även var politiska och militära ledare (ibid., s.300). 

 

 ”Uppdelningen mellan det som är religiöst och det som är världsligt existerar inte inom 

islam. Religion och vardagsliv hänger ihop”. (ibid., s.306) 

 

Under rubriken, Att leva som en muslim, så får man lära sig att om man är muslim så innebär 

det så mycket mer än att bara ha en religiös tro, man måste följa ett helt livsmönster, det är ett 

visst sätt att leva. (ibid., s.306)  

 

 Författarna diskuterar olika grupper som finns inom islam. Efter en kortare beskrivning av 

skillnaderna mellan de två stora grupperna sunni och shia så ligger fokus i största allmänhet 

på islamistgrupper av olika slag. (ibid., s.322-323) 

 

 

Ingrid Berlin & Börge Ring, Religion 

 

Under rubriken, Handlar koranen bara om Gud? så skriver författarna hur koranen ganska så 

detaljerat beskriver hur män och kvinnor ska leva sina liv privat och offentligt (Berlin 2012 

s.94). Detta är inte bara felaktigt (då koranen inte ger särskilt mycket information om hur 

människan ska leva sitt liv, utöver en del generella principer) men även en islamistisk 

tolkning/läsning av koranen. 
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. ”För en muslim är det viktigt att följa Koranens regler som beskriver hur man klär sig, vad 

man äter och dricker och hur man ska uppföra sig” (ibid., s.111). Vi finner återigen en 

islamistisk tolkning av vad det innebär att vara muslim. 

Temat går igen i kapitlet (ibid., s.117), där det framgår i sammanfattningen av kapitlet att den 

som är muslim lever efter de regler som finns i Koranen.  

 

Mats Molund, Religion B 7-9 

 

Under rubriken, De fem pelarna (Molund 2011 s.10), beskriver författarna hur man som 

muslim ständigt måste arbeta för att bygga upp privatlivet och det offentliga livet/samhället 

kring Guds budskap.  

 

Under rubriken, Politiker och profet, där får man bland annat läsa om det islamiska samhället 

som Muhammed byggde upp i Medina och som än idag är målet för muslimerna påstås det 

(ibid., s.17).  

 

Temat går igen i hela kapitlet där man får ta del av Muhammeds gärningar som politiker, 

domare och samhällsbyggare i sin strävan efter att förverkliga Guds samhälle på jorden där 

det privata och offentliga i största allmänhet hänger ihop (ibid., s.24-27). 

 

Ingen utav böckerna redovisar varifrån denna islamtolkning härstammar, eller problematiserar 

denna tolkning. 

 

7.6 Islamic historiography and Montgomery Watts historiography project: a 
juxtaposition of sources? 

 

Läromedelsförfattarna intar ingen kritisk hållning gentemot de muslimska källorna vilket de 
bör göra menar Otterbeck, då dessa berättelser som återges ofta nedtecknades ett tag efter 
Muhammeds död. Författarna återger dessutom en väldigt homogen bild av islams tidiga 
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historia och Muhammeds liv vilket är problematiskt då det alltid funnits en mångfald av 
berättelser.  

 

Det förekommer ingen problematiserande diskussion kring de muslimska källorna i någon 

utav böckerna. Där man hade kunnat problematisera innehållet i de muslimska källorna ur ett 

källkritiskt perspektiv, samt belysa den mångfald av tolkningar som dels finns utav källorna 

men även den mångfald utav muslimska källor som finns i den muslimska världen. Det finns 

exempelvis enorma mängder med hadithsamlingar som olika muslimska grupper förhåller sig 

väldigt olika till och i en hel del fall kan dessa samlingar om Muhammeds liv vara direkt 

motsägelsefulla. Det finns även de muslimska grupper som menar att man bara ska ta till sig 

koranen då all hadithlitteratur är uppdiktat av människor som haft en given agenda. Detta är 

några exempel som hade kunnat vara relevanta att belysa i läromedlen och som hade berikat 

läsaren och utökat förståelsen för den komplexa mångfald som förekommer inom islam. 

7.7 Islam has agency, or the lack of an understanding of power? 

 

På ett naivt sätt presenteras islam som en homogen religion som är lätt att förstå och 
förklara, författarna tycks inte alls ha reflekterat över vems tolkning av islam som de 
presenterar. Ingen hänsyn tas till att kön, klass och position I samhället spelar en viktig roll 
när det gäller vem som får stå för tolkandet av islams urkunder, riter etc. Man 
problematiserar inte den maktfaktor som kan tänkas ligga bakom många tolkningar av islam 
utan de presenteras som allmängiltiga bland muslimer. 
 
 
Ingen av de större religionerna, även kallade för världsreligioner, är särskilt lätta att förstå och 

förklara utan vidare då de inte är homogena företeelser. Det missar författarna till de tre 

granskade läromedlen att förklara för läsaren i största allmänhet, vilket gör att det uppstår en 

väldigt förenklad bild av religionen som presenteras vilket i det här fallet är islam.  

Religion och tolkningar av religionen är inte objektiva och oberoende företeelser utan en 

produkt av bland annat samhället som religionerna verkar i därmed har vi en mängd med olika 

variationer av vad muslimer tolkar som sann islam exempelvis, eller vad kristna tolkar som 

sann kristendom. Rent generellt så har det varit, och är så än idag i stor utsträckning, män med 

en viss position i samhället som har fått stå för den ”korrekta” tolkningen av islam, 

kristendomen och de andra världsreligionerna. Dessa män som har tolkningsföreträdet har 

genom tiderna haft och har än idag många gånger en övertygelse av hur exempelvis samhället 

bör se ut och därmed kan man välja att tolka de religiösa urkunderna på ett sånt sätt som 



  Sam Muzaqi 

 32 

passar ens agenda/övertygelse. Författarna till de tre granskade läromedlen missar att belysa 

detta för läsaren vilket medför att bilden tenderar att bli dels ensidig men också att en specifik 

tolkning av islam förmedlas som den sanna eller alternativt den enda. 

 

8. Resultat 
 

- Är kunskapen som förmedlas om islam i de nya läroböckerna ny ”kunskap”eller är det en 

reproduktion av tidigare ”kunskaper”? 

 

”Kunskapen” om islam som de nya läroböckerna förmedlar följer ett identiskt mönster som 

även förekommer i de äldre läromedlen som Otterbeck har granskat. Innehållet (eller 

faktakunskaperna) är mer eller mindre identiska trots att det skiljer sig ungefär tjugo år mellan 

böckerna. Det är svårt att hitta ny kunskap och nya infallsvinklar som presenteras om islam 

och muslimer i dessa tre läroböcker, utan istället så finner vi reproduktioner av tidigare 

”kunskaper”.  ”Kunskaper” (som det redan har påpekats tidigare i den här uppsatsen) som 

kritiserats ordentligt de senaste tjugo till trettio åren där man bland annat har bevisat i många 

fall vara direkt felaktiga, tolkade från ett specifikt perspektiv där de ofta förstärker stereotyper 

istället för att motarbeta sådana vilket är skolans uppgift. Ändå så verkar all denna omfattande 

och berättigade kritik inte få några som helst effekter när det är dags att skriva nya läromedel i 

religionskunskap, åtminstone inte i den färdiga texten som presenteras i läroböckerna. Vad 

detta kan tänkas bero på är nog enklast att förstå med hjälp utav Edward Saids teori om hur 

kunskapen om Orienten uppkommer och upprätthålls i västvärlden.  

Said använder begreppen ”manifest” samt ”latent” för att beskriva hur kunskapen om 

Orienten framställs och sedan upprätthålls, där den ”manifesta” kunskapen syftar till att 

medvetet konstruera missvisande kunskap, så innebär den ”latenta” kunskapen att 

forskaren/författaren omedvetet förmedlar en felaktig bild då man utgår utifrån en redan 

etablerad kunskapsregim om Orienten som i det här fallet presenteras av islam, (Björk 2011 

s.14). Said har i sitt banbrytande verk, Orientalism 1978, visat och sammankopplat kunskapen 

om Orienten med en ideologisk maktutövning som hade konstruerat en fantasibild av 

Orienten (ibid., s.13). Numera är jag övertygad om att det rent generellt snarare rör sig om en 

”latent” orientalism som Said pratar om när man skriver om islam och muslimer i svenska 

läromedel ämnade för grundskolan. Detta skulle jag vilja hävda beror på (precis som Said 

visar) att det sedan lång tid tillbaka har etablerats en specifik kunskapsbild av vad islam 
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förmedlar eller hur muslimer är. Denna kunskapsregim tycks också precis som Said påpekar 

vara en mycket svår uppgift att förändra. För precis som Otterbeck har visat i sin studie så 

råder det ingen tvekan om att läromedelsförfattarna använder sig utav tidigare utgivna verk 

när det är dags att skriva nya läromedel vilket också är fallet med de läromedel som har 

granskats i den här uppsatsen och där ny kunskap och nya infallsvinklar lyser med sin 

frånvaro. 

 

- Bidrar framställningen av islam i läromedlen till att främmandegöra muslimer? 

 

Islamofobin bygger på det essentialistiska tänkandet om hur denna religion avgör för hur 

”dessa” människor handlar och ”är”. Ständigt hör vi det talas om hur ”dessa muslimer är” som 

enbart bestäms av islam och ingenting annat (Gardell 2011 s.17).  

Det är en genomgående trend i alla de tre granskade böckerna att i stora drag framställa 

muslimer som en variationsfri massa. Vi finner gott om exempel i böckerna (som jag har lyft 

fram) där man tillskriver alla muslimer samma tankar eller förhållningssätt till diverse saker 

inom islam eller livet generellt, och där det är islam som avgör för hur muslimer tänker och 

agerar.  

 

Gardell menar vidare på att islamofobins logik säger att det är islam som avgör att muslimer i 

sin helhet bland annat ”blir och är” dogmatiska, fundamentalister, terrorister, våldsverkare, 

kvinnoförtryckare (här ingår också det så kallade hedersrelaterade våldet), antidemokratiska, 

emot yttrandefriheten, emot mänskliga rättigheter, antivästerländska, homofober, 

bakåtsträvande och de är inte heller rationella, (Gardell 2011). Merparten utav dessa 

”egenskaper” förekommer, om än i olika omfattningar, genomgående i de tre granskade 

böckerna utan att författarna problematiserar dessa fördomar. I många fall ser vi direkta 

förstärkningar istället som i exemplet där författarna menar att koranen stödjer 

kvinnomisshandel, att muslimer/islam inte skiljer på det offentliga och privata, eller att 

dagens muslimer skulle vilja ha en stat precis som på Muhammeds tid, eller när man lyfter 

fram politisk islam där exemplen enbart består i totalitära regimer och terrordåd utan någon 

som helst problematisering utan bara presenterar det som ”objektiv” fakta. Här hade man 

exempelvis med fördel kunnat lyfta fram det muslimska brödraskapet som ägnar sig åt 

politisk islam men med enbart demokratiska medel, och som Roald påpekar är den mest 

inflytelserika islamistgruppen i den muslimska världen. Men återigen så är det de militanta 

minoriteterna som får synas och höras.  
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De få gånger som författarna försöker lyfta fram olika riktningar inom islam så är det 

nästintill uteslutande de mest konservativa och hårdföra minoriteterna som lyfts fram ändå, 

det vill säga olika islamistiska grupper vars förståelse och tolkningar av islam författarna 

själva har lånat och tillskriver det som sann islam. Om författarnas intention var att visa på 

den mångfald som förekommer i den muslimska världen så är det inte optimalt att lyfta fram 

hårdföra och ofta våldsamma minoriteter som snarare förstärker fördomarna som Gardell 

beskriver än nyanserar dem. Man kan med fog hävda att framställningen av islam och 

muslimer i läroböckerna porträtterar en bild som dels den stora majoriteten utav muslimerna 

inte känner igen sig i men som också är väldigt långtifrån en västerländsk kontext och de ideal 

vi hyllar här.  

 

 

 

 

9. Resultatdiskussion 
 
Vad är rimligt att kräva av läromedel i religionskunskap som är ämnade för grundskolans 

senare år? Författarna har ett begränsat utrymme till sitt förfogande och att då få med ”allt” 

om en världsreligion där man lyckas göra alla muslimer, kristna, hinduer eller judar tillfreds 

är nog ett omöjligt uppdrag. Läromedlen ska även vara pedagogiskt utformade för att på bästa 

möjliga vis förenkla för mottagaren att kunna tillgodogöra sig kunskapen, därmed kan det 

finnas behov för att göra vissa generaliseringar för att hjälpa eleverna att bygga upp en grund 

som de sedan kan bygga vidare sina kunskaper på. Dessa generaliseringar måste man dock 

vara väldigt försiktig med för det är en sak att påstå att muslimernas heliga bok är koranen 

och en helt annan att påstå att islam säger att kvinnan är underordnad mannen exempelvis, 

eller att muslimer/islam inte skiljer på det privata och offentliga vilket förekommer i 

böckerna. Läromedelsförfattarna har inte ett helt okomplicerat uppdrag men jag anser att 

resultaten som framkommer av den här studien men också tidigare studier uppvisar ett 

oroväckande mönster. Till att börja med så bör författarna upphöra med att ta efter tidigare 

”kunskaper” som tidigare läromedel har förmedlat om islam och söka sig till helt andra källor. 

Att bryta det här mönstret måste vara prioritet nummer ett. I Sverige idag så finns det gott om 

väldigt kunniga religionsvetare och religionshistoriker som man kan ta hjälp utav för att 
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skriva ett kapitel om islam. Informationen är tillgänglig på ett helt annat sätt idag än vad 

kanske var fallet för tjugo eller trettio år tidigare. Med hjälp utav dessa religionsvetare så 

skulle man ganska enkelt kunna undvika direkta faktafel, men än värre dessa svepande 

generaliseringar som ofta får muslimer att framstå våldsamma, fanatiska, kvinnoförtryckare, 

samt att man då skulle kunna förmedla den mångfald av tolkningar och levnadsvanor som 

förekommer bland muslimer världen över istället för den enda tolkning som förekommer nu.  
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