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Abstract  

Uppsatsen Läroboks-muslimer behandlar postkoloniala föreställningar och stereotyper i 
läromedel avsedda för den svenska gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att kartlägga och 
analysera hur islam och muslimer framställs i fyra av gymnasieskolans läroböcker; 
tillvägagångssättet studien använt sig av har varit att genom diskursanalysen som metod och 
med avstamp i den kritiska postkoloniala teoribildningen, kartlägga och analysera 
postkoloniala typifieringar av islam och muslimer med avgränsning på om och i sådana fall 
hur, läromedelsförfattarna skildrar: 1. Jihad, och 2. Islams kvinnosyn. Resultatet visar att den 
historiska västerländska diskurs, vilken porträtterar islam och muslimen som blodtörstig, 
våldsbejakande, kvinnoföraktande och misogyn, fortfarande dominerar och florerar i de 
granskade läroböckerna. Beträffande skildringen av jihad går det att finna en märkbar 
utveckling i en av läroböckerna som framställer begreppet komplext och nyanserat. Vad gäller 
islams kvinnosyn så präglas porträtteringen, i likhet med jihadbegreppet, i mångt och mycket 
av stereotypt och tendentiöst urval. Studiens analys- och diskussionsavsnitt behandlar hur 
dessa fynd kan sättas i ett större historiskt sammanhang och kopplas till en postkolonial 
epistemologisk produktion som stakat ut riktlinjerna för en dominerande samhällsdiskurs om 
islam och muslimer.  
  

Nyckelord: islam, muslim, läroböcker, läromedel, jihad, kvinnosyn, misogyni, invandrare, 
stereotyper, fördomar, postkolonialism, Edward Said, orientalism  
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1. Inledning 

En studie av Loris Vezzali och hennes kollegor noterade att skriftlig media precis som 

visuell media, kan påverka människors värderingar till att bli antingen mer egalitära eller 

mindre egalitära. Genom studier där skolelever fick läsa kontrastereotypa och 

kontrafördomsfulla texter fann Vezzali et al. att dessa texter hade en positiv effekt på 

intergruppattityder. De anmärkte dock att denna effekt eventuellt avtog och var begränsad i 

sitt inflytande då sådana texter inte var av stort intresse bland elever. Vezzalli och hennes 

kollegor frågade sig själva om populärkulturella texter kunde ha samma effekt på eleverna. 

För att besvara denna frågeställning undersökte Vezzalis forskagrupp vilken effekt den bland 

ungdomar allmänt populära och kända Harry Potterserien kunde ha på eleverna. Harry 

Potterböckerna och Harry Pottervärlden innehåller alla inslag av sociala hierarkier, ingrupper 

och utgrupper vilka skapar en grogrund för fördomar samt speglar den verkliga världen. 

Böckerna innehåller även två karaktärer som är varandras antagonister: trollkarlen Voldemort 

och Harry. Harry är den karaktär som har kontakt med utsatta och stigmatiserade grupper i 

bokserien.  

 

Således hade forskargruppen som hypotes att unga människor som läst flera Harry 

Potterböcker och identifierade sig med Harry Potter skulle uttrycka mindre fördomar i 

jämförelse till deras klasskamrater som inte tagit del av Harry Potterböckerna. 

Forskargruppen genomförde tre studier bland elever inom tre olika åldersgrupper och i två 

olika länder. Vezzali et al. fann att de elever som identifierade sig med Harry Potter hade mer 

egalitära attityder och värderingar än kontrollgruppen. I en annan studie fann de att de elever 

som identifierade sig med Harry Potter hade mer positiva attityder till immigranter än andra 

elever. Låg identifiering med Voldemort korrelerade med en mer positiv attityd till 

immigranter. I en tredje studie tittade forskargruppen om det fanns någon korrelation mellan 

italienska gymnasieelevers identifikation med Harry Potter och deras syn på homosexualitet. 

De fann att de elever som identifierade sig med Harry hade en mer positiv attityd till 

homosexuella än andra elever, dock fanns ingen koppling mellan om man identifierade sig 

med Voldemort och attityd till homosexuella, varken positiv eller negativ (Whitley et al., 

2016).  

 

Detta fenomen som Vezzali et al. fann i sin forskning kring skriftlig media och 

populärkulturell skönlitteratur ser vi även dominera bland läroböcker. Kjell Härenstam inleder 
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sin avhandling Skolboks-islam med en anekdot om en sjundeklass som fick skriva ned vad de 

visste om islam. En sammanställning gav vid handen följande information:  

Först trodde araberna på stubbar och stenar. Så blev Muhammed deras överman. Han 

började som kameldrivare hos en rik änkefru men fick en uppenbarelse av ärkeängeln 

Gabriel. Muhammed reste då upp fem pelare:  

1. En muhammedan får ha samma Gud som vi, men han måste kalla honom Allah.  

2. När muhammedanen ber skall han först rulla ut den lilla röda mattan. Sen tar han 

fram kompassen, får in Allah’s läge och börjar dunka huvudet mot golvet.  

3.Allmosor  

4. I månaden Ramadan har man på dagarna fasta och avhållsamhet. Men under natten 

blomstrar livet upp igen.  

5. Vallfärda ska varje muhammedan göra till mecka och försöka kyssa en liten svart 

sten. (Härenstam, 1993, s. 5) 

Härenstam kontrasterar detta mot den då gällande läroplanen Lgr -80 som slog fast att 

undervisningen i religionskunskap ska hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning 

samt förståelse och respekt för andra människors- och kulturers värderingar. Härenstam 

kommenterar detta med: ”På något sätt har man en känsla av att undervisningen i exemplet 

faktiskt hade lyckats med motsatsen” (ibid.). Det vore följaktligen av stort intresse att i 

föreliggande studie ägna oss åt att granska och analysera den information som ligger inbäddad 

i svenska gymnasieelevers skolböcker, och vilken eleverna regelbundet exponeras inför.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga postkoloniala1 föreställningar om islam och muslimer i 

läromedel avsedda för religionskunskap på gymnasieskolan.  

Frågeställningar:  

- Vilka stereotyper av islam och muslimer förekommer i de granskade läromedlen?  

- Hur går det att förstå de eventuellt förekomna stereotyperna inom ett postkolonialt 

ramverk? 

 

2.1 Avgränsningar 

De utvalda läromedelsböckernas islamavsnitt kommer att analyseras (vilket framgår senare 

under metodavsnittet) utifrån en kvalitativ metod där böckerna analyseras utifrån ett vidgat 

textbegrepp. Jag har på grund av uppsatsens beskaffenhet, då det praktiskt taget inte går att 

täcka alla aspekter, och begränsade resurser samt den limiterade tidsramen här valt att hålla 

mig till granskning av två aspekter:  

1. Jihadbegreppet  

2. Kvinnosynen  

 

Dessa infallsvinklar har valts ut baserat på tidigare fynd från tidigare forskning som visar på 

att framställningen av jihadbegreppet och islams kvinnosyn inte är oproblematisk (se Falaturi 

1990; Härenstam 1993; Otterbeck 2005; Berglund 2014).    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Postkolonialism och postkoloniala föreställningar kommer att ges en mer grundlig definition 
senare i studien under punkt 5 (teoretiska perspektiv och begrepp). Det kan dock 
inledningsvis sägas att den postkoloniala teoribildningen är ett förhållningssätt som förutsätter 
ett kritiskt avståndstagande av kolonialismen, inte bara ifrån kolonialismens fysiska närvaro i 
form av kolonial ockupation av andra länder, utan även av de synsätt och den kunskap som 
kolonialismen medfört.  ”Den postkoloniala teorin ifrågasätter vem som ska vara det 
kunskapande subjektet eftersom västerlandets exploatering av andra världsdelar har 
legitimerats vetenskapligt med teorier om vissa människors olikhet” (Landström, 2001, s.7). 
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3. Metod: diskursanalys  

Genom diskursanalysen som verktyg och med avstamp i en postkolonial teoribildning 

kommer följande läromedel att granskas:  

 

Tollstadius, B. & Öberg, I. (2006). Mittpunkt religionskunskap. 1. (2., [uppdaterade] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Franck, O. (2011). Lika och unika: om mening, värde och tro. (1. Uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Thulin, B. & Elm, S. (2012). Religion. 1. (3. Uppl.) Limhamn: Interskol. 

Tuveson, R. (2015). En människa, tusen världar: religionskunskap. 1. (1. Uppl.) Stockholm: 

Gleerups. 

 

Fokus kommer ligga på att analysera kvalitativa data i form av läromedelsböckerna med fokus 

på både deras implicita budskap och betydelse. Användningen av en kvalitativ analys medför 

att böckerna kommer att analyseras i egenskap av texter. Textbegreppet förutsätter analys av 

alla olika sorters uttrycksformer: bildliga, auditiva samt textbaserade, verbala som icke-

verbala. Exempel på olika uttrycksformer kan vara utseende, symboler, religion, musik, mat, 

inredning, språkbrytning, yrke, m.fl. 

 

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen är ett verktyg för att analysera kvalitativa data, och som istället för att 

fokusera på textens och bildens explicita betydelse fokuserar på dess implicita betydelse. Ett 

grundantagande inom diskursanalysen är att text och bilder inte bara används för att ”spegla” 

och skildra en existerande verklighet utan används också som verktyg för att skapa och 

upprätthålla ”verkligheten”. Med andra ord är diskursanalysen ett verktyg som dekonstruerar 

den information vi så ofta tar för givet och förutsätter att den skildrar en objektiv verklighet 

(Denscombe, 2009, s. 393). 

 

Diskursanalysens mål är att ’packa upp’ texten eller bilden för att avslöja:  

- vad människor försöker göra genom talet, texten eller bilden;  

- vilka bakomliggande antaganden som krävs för att uppnå detta (ibid.).  

 

Diskursanalysen är ett postmodernistiskt fenomen med olika teoretiker och teoribildningar. 

Bland dess stora företrädare hör Focault och Derrida. Gemensamt för deras olika 
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”utvecklingslinjer” är att de anser diskursanalysen vara ett verktyg för att analysera 

talhandlingar, texter och bilder med utgångspunkten att de aldrig ska tas för vad de är, utan att 

de ska undersökas och analyseras för att avslöja de dolda budskap som de innehåller och den 

typ av tänkande som krävs – underförstått eller outtalat – för att de ska kunna fungera 

(Denscombe, 2009).  

 

I en diskursanalys så tas information isär för att sedan avslöja hur de:  

- skapar mening;  

- innehåller dolda budskap;  

- reflekterar, genererar och förstärker kulturella budskap; 

- involverar läsaren som en aktiv och inte passiv tolkare av budskapets innehåll.  

(ibid., s. 394).  

 

Bakomliggande antaganden är det som benämns som diskurs. Diskursen är ett 

föreställningssätt som vi uttrycker oss av för att förstå verkligheten. Vi är så fångade av 

diskursen att våra ord och tankar styrs och uttrycks beroende på vilken diskurs vi förhåller oss 

till (http://www.ne.se/lang/diskurs).  

 

Denna studies diskursanalys kommer att fokusera på diskursen kring islam och muslimer (det 

som även benämns som postkoloniala föreställningar om islam och muslimer). Edward Said, 

Homi Bhabha och Avtar Brah är bland de författare som etablerat sig inom detta område. Som 

bland annat Edward Said (1978, 1997) kunnat påvisa har både den allmänna diskursen samt 

mediediskursen kring islam och muslimer historiskt sett präglats av fixering och porträttering 

av dem som blodtörstiga, våldsbejakande och misogyna trosutövare.  

 

Vid analys av kvalitativa data, under vilken diskursanalysen går under, bör forskaren tryggt 

kunna svara ja på följande frågor vilka ingår i det som benämns som ”checklista vid analys av 

kvalitativa data”:  

 

1. Har du identifierat tema och förbindelser i dataenheterna?  

2. Har du kontrollerat de framväxande kategorierna och förklaringarna genom att 

återvända till fältet?  

3. Har du arbetat in tillräckligt med detaljer för att möjliggöra en ”logg” över 

nyckelbesluten i forskningsprocessen?  
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4. Har du tillhandahållit tillräckligt med detaljer så att läsaren kan reflektera över 

forskningsfyndens överförbarhet?  

5. Har analysen undvikit att dekontextualisera innebörden i data?  

6. Har förklaringen undvikit alltför stora förenklingar av frågor?  

7. Har du kontrollerat resultatens externa validitet mot andra jämförbara studier?  

8. Har du närmat dig ämnet med ett ”öppet sinne”?  

9. Har du övervägt alternativa förklaringar?  

10. Innehåller forskningsrapporten någon reflexiv redogörelse för forskarens jag och 

dess eventuella inverkan? (Denscombe, 2009, s. 402)  

 

3.2 Metodkritik  

Som med många andra metoder finns det brister i hur diskursanalysen förhåller sig till 

kvalitativa data. En av dessa nackdelar är att det kan vara svårt att verifiera diskursanalysens 

metoder och fynd vilket beror på att metoden förlitar sig till stor del på forskarens insikter och 

intuition vid analysen. En okonventionell ståndpunkt, som hålls av vissa diskursanalytiker, är 

att diskursanalysen inte är en metod för vad vi inom forskning kallar för extern validitet – den 

verifieringsprocess där forskares resultat kan generaliseras och där andra forskare kan komma 

fram till liknande slutsatser med samma metod. Dessa diskursanalytiker menar i själva verket 

att forskningens fynd inte utgör något annat än forskarens egna fynd och dennes tolkning, 

varken mer vederhäftig eller mer vetenskaplig än någon annans (ibid.).  

 

Hur mycket forskaren än anstränger sig för att närma sig studieobjektet med öppet sinne eller 

överväger alternativa förklaringar vid analys av kvalitativa data i allmänhet och vid en 

diskursanalys i synnerhet kommer tolkningen alltid vara tätt sammanflätad med forskarens, i 

detta fall även tolkarens, ”jag” och hennes personliga övertygelser. Detta skiljer sig från den 

kvantitativa forskningens metoder där forskaren hanterar mätbara data och överlåter 

korrelation och orsakssamband till minutiösa statistiska metoder som likväl även dem i vissa 

faser förlitar sig på, och kan vara sårbara för, forskares subjektiva tolkning, men inte i samma 

utsträckning.  

 

Denscombe (2009) hävdar att forskningsfynden som en kvalitativ analys frambringar är mer 

provisoriska och försiktiga av den anledning att de anses vara resultatet av forskaren själv än 

ett upptäckande av fakta. ”Forskningen är ’självmedveten’ (…) även om det går att hävda att 

kvantitativ forskning försöker skyla över saken – som trots allt är giltig även för denna typ av 
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forskning – så innebär den kvalitativa forskningen större utsatthet för ”jagets” inblandning att 

resultaten ofrånkomligen måste hanteras på ett mer försiktigt sätt.” (Denscombe, 2009, s. 

399).  

 

Problematiken kan exemplifieras med föreliggande studie där vi tar avstamp i en postkolonial 

teoribildning, vilket framgår mer detaljerat senare under avsnittet teoretiska perspektiv och 

begrepp, och som skulle kunna sägas utgöra denna studies filter eller nät med vilken vi 

granskar de läromedel som är våra studieobjekt. Det innebär således att vi ser på materialet 

med ”postkoloniala ögon” och att vi på detta sätt riskerar att förbise alternativa slutsatser som 

vi måhända hade kunnat upptäcka med ett annat ”filter”. En läsare som ser på världen och 

följaktligen på texterna med andra ”ontologiska glasögon” kommer sannolikt dra andra 

slutsatser vid sin analys. Det är därför viktigt att betona skillnaden mellan studiens reliabilitet 

och forskningsfyndens externa validitet. Studien använder den postkoloniala teoribildningen 

som sitt mätinstrument av den anledning att denna teori förefaller vara mest kongruent med 

forskningens reliabilitet, d v s att vi i vår forskning mäter det vi avsett att mäta och inget 

annat. Om dessa fynd och studiens slutsatser sedan går att överföra och generalisera till mer 

eller mindre allmängiltiga sanningar bör vi däremot vara mer försiktiga med som det 

accentuerats ovan.   

 

En annan nackdel med diskursanalysen och analys av kvalitativa data i allmänhet är att det 

finns en risk att förklaringar blir alltför förenklade. När diskursanalytikern går igenom sitt 

material och försöker hitta eventuella samband och teman, som forskaren sedan drar sina 

slutsatser utifrån, kan hon känna sig tvungen att bortse från ”inkonsekvenser”. Data som inte 

passar in, tvetydigheter och alternativa förklaringar förekommer naturligt i det sociala livet. 

Sociala fenomen är komplexa och ibland svåra att tyda, således bör denna komplexitet återges 

i forskningen och inte exkluderas; forskaren måste kunna hantera frestelsen att i sitt selektiva 

arbete, som forskning alltid är, inte förenkla frågorna (ibid.).  

 

Avslutningsvis är materialets omfattning i förhållande till den begränsade tidsramen och 

resurserna också ett problem vid analys av kvalitativa data. Det kan även utgöra ett problem 

vid analys av kvantitativa data men som många vetenskapsteoretiker understryker, och som vi 

berört tidigare under metodkritiken, underlättar förekomsten av standardiserade statistiska 

procedurer och datorprogram hanteringen av ”råa data” vid analys av kvantitativa data. 

Detsamma kan tyvärr inte sägas om kvalitativa data där exempelvis intervjuer, 
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fältanteckningar, texter och fotografier är mer tidskrävande att analysera. De beslut och 

avvägningar som åligger forskaren att ta kan vara mer betungande och för övrigt inte lika lätta 

att beskriva för läsaren i förhållande till kvantitativa data (ibid.).  

 

4. Bakgrund  

Under detta avsnitt presenteras relevant bakgrundsinformation kring lärobokens aktualitet och 

läroboksmarknadens struktur och natur. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning och 

forskningsläget internationellt och på nationell nivå inom ämnet.  

 

4.1 Läroboken och läromedelsmarknaden  

Kjell Härenstam (1993) berättar om när han vid ett tillfälle deltog vid en konferens i Lund 

som Islamic Culture Centre, vilka har som uppgift att sprida information om islam i Sverige, 

hade bjudit in till för att diskutera hur man kunde förbättra den negativa bild som existerar om 

islam i det svenska samhället. Lärare och massmediafolk var inbjudna och Härenstam frågade 

några av de deltagande muslimerna hur de såg på den svenska skolans information om islam 

varpå en man svarade:  

 

Jag går i vuxengymnasium. För en tid sedan fick vi en skrivning på islam. En fråga 

löd: varför fastar muslimer? Jag svarade så hederligt jag kunde på varför jag som 

muslim fastade. Tyvärr blev svaret underkänt. Det stod inte så i boken… Det sorgliga 

är bara, att min dotter, som går på högstadiet fick samma fråga. Hon svarade också så 

hederligt hon kunde. Hon blev också underkänd. Boken tyckte inte som vi… 

(Härenstam, 1993, s.26).  

 

Vidare hävdar Härenstam (1993) att detta exempel visar på lärobokens styrande roll, inte bara 

när det kommer till elevens inlärning, utan läroboken styr även lärarens undervisning. 

Läroboken menar Härenstam uppfattas som ”sanningsförmedlaren med stort S” och som 

verklighetens muslimer måste vika sig för (Härenstam, 1993). Detta resonemang påminner 

om det som Gardell (2010) argumenterar för i boken Islamofobi där han menar att det finns 

sanningsregimer som bestämmer vad som anses vara autentisk information om islam och 

muslimer och vad som inte anses vara representativt för dem. Gardell skriver: 

Islamofobi handlar inte om islam utan om föreställningar om islam och skall muslimer 

nödvändigtvis ansluta sig till vårt samtal om islam gör de bäst i att bekräfta det vi 



 

11 
 

säger. Annars ljuger de, vilket enligt en populär antimuslimsk utsaga sägs vara en 

religiös plikt i islam. Som vi kommer att se har den islamofobiska kunskapsregimens 

bestämningar av vad islam är och hur muslimer är producerats trots tillgång till mer 

vederhäftig information. Islamofobi orsakas inte av islam och kan inte korrigeras av 

islam. (Gardell, 2010).  

I detta hänseende blir läroboken väldigt ofta normen för vad korrekt kunskap är, och är inte 

sällan den enda källan som eleverna hämtar kunskap från. Genom att ha prov på t.ex. olika 

avsnitt i läroboken blir den också en måttstock för kunskap (Ylikiiskilä, 2006).  

En berättigad fråga dessa dagar, och som Härenstam ställde i sin avhandling redan 1993 är: 

Har läroboken spelat ut sin roll? Är läroboken utdaterad? Mot bakgrund av det vidgade 

läromedelsbegreppet argumenterar Härenstam (1993) att centrala läromedel fortfarande spelar 

en mycket viktigt roll i praktiken trots SOU:s förslag i granskningen Läromedel i skolan – 

frågor kring läromedel i undervisningen och lek- och arbetsmaterial i förskolan om att slopa 

begreppet centrala läromedel i gällande förordningar. Centrala läromedel definierar 

Härenstam som läroböcker, läseböcker, arbetsböcker etc. och därför menar han att centrala 

läromedel är mycket intressanta studieobjekt för den som vill veta vad elever i svenska skolor 

faktiskt läser (Härenstam, 1993).  

Även Selander (1988) hävdar att forskning om läroböcker visar att läroboken har en otroligt 

viktig roll i att överföra kunskaper till elever. Vid sidan om läraren är läroboken det viktigaste 

redskapet för undervisning. Om eleverna inte vågar lita på det som står i läroboken och tappar 

förtroende för den kan deras skolgång bli väldigt osäker. Vidare menar Selander (1988) att 

läroboken motsvarar ämnet och kursen pga. att den blir grunden för hur undervisningen 

uppfattas och vad utbildningen bör handla om. Undersökningar visar också att lärare styrs av 

läroböckerna speciellt i fråga om stoffurval och sekvensering. Det bör också nämnas att 

läroböcker skapas i en kontext som påverkar textens innehåll och utformning. Innehållet styrs 

direkt av staten genom läroplaner och kursplaner, därför kan läroboken ses som en spegelbild 

av hur ett samhälle tänker om kunskap och olika ämnen, samtidigt som den också är ett medel 

för påverkan. 

I rapporten Läromedlen i konsumentperspektiv (1979) tillfrågades 115 högstadielärare i 

samhällskunskap i vilken mån de använde olika resurser i sin undervisning. 83% kryssade i att 

de använde faktaboken i stor utsträckning, på gymnasiet motsvarade siffran 70% (Utredning 
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om läroboksmarknaden, 1979). Förvisso är dessa siffror en aningen föråldrade men 

Härenstam (1993) påstår att senare enkätundersökningar visar på samma tendens vid 

tidpunkten för hans avhandling. Färskare siffror från 2003 visar emellertid på samma mönster 

som de som presenterats ovan. Sören Levén, utbildningskonsult, utförde 2003 en 

enkätundersökning bland lärare på uppdrag av Föreningen svenska läromedel. 766 lärare 

svarade på den 22 frågor långa enkätundersökningen om lärares syn på läroböcker samt hur 

de själva använder läroboken i sin undervisning. 82% av respondenterna uppgav att de 

regelbundet använde läroboken i sin undervisning, 1,7% svarade att de aldrig använde tryckta 

läromedel (Levén, 2003).  

Statistik om läromedelsmarknaden förtäljer både monopoltendenser inom 

läromedelsförsäljningen samt lärobokens aktualitet. 1976 var de stora förlagen på 

läromedelsmarknaden: Esselte, Liber, Natur & Kultur och Almqvist & Wiksell. De tio största 

förlagen hade 1976 86% av marknaden (Härenstam, 1993). Därefter förstärktes 

monopoltendenserna genom uppköp av de tidigare jättarna på läromedelsmarknaden genom 

att Liber köpte upp både Almqvist och Wiksell samt Esselte. Färskare siffror från 2010 visar 

att Liber som idag ägs av riskkapitalföretaget Bridgepoint Capital med sitt säte i 

Storbritannien dominerar marknaden med 40% och intäkter på 472,7 miljoner svenska kronor 

(se Tabell 3) (Sundin, 2012). 1989 uppgick Libers marknadsandelar till 64% (Härenstam, 

1993).  Dessa siffror om läroboksmarknaden kan möjligtvis förklara anledningen till 

läromedlens enformiga framställning; det är inte heller sällsynt att ett bokförlag förlitar sig på 

några enstaka läromedelsförfattare, inte sällan gymnasielärare, som även skriver nyare 

upplagor anpassade efter kraven i den dagsaktuella läroplanen och de senaste 

styrdokumenten.  

De läromedel som är föremål för granskning i föreliggande studie har nämnts tidigare under 

metodavsnittet men kan nämnas igen för att tydliggöra vilka bokförlag de tillhör:  

 

Franck, O. (2011). Lika och unika: om mening, värde och tro. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Thulin, B. & Elm, S. (2012). Religion. 1. (3. uppl.) Limhamn: Interskol. 

Tuveson, R. (2015). En människa, tusen världar: religionskunskap. 1. (1. uppl.) Stockholm: 

Gleerups. 
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Tollstadius, B. & Öberg, I. (2011). Mittpunkt religionskunskap. 1. (2., [uppdaterade] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Det kan vara värt att nämna att samtliga läroböcker som kommer granskas i denna studie 

används på en stor gymnasieskola i Dalarna där ca. 550 elever läsåret 2016/2017 fick sin 

skolgång.  

 

Som vi emellertid kan se i Tabell 3 är två av de läroböcker vi ämnar att granska (Lika och 

unika, Mittpunkt religionskunskap) i föreliggande studie utgivna på förlaget Studentlitteratur 

vars intäkter 2010 uppgick till 234,7 miljoner kronor. En lärobok (En människa, tusen 

världar) är utgiven av Gleerups utbildning som ägs av Svenska missionskyrkan och hade 

2010 intäkter motsvarande 152,8 miljoner kronor. Läroboken Religion 1 är utgiven av 

Interskol med intäkter som 2010 uppgick till 5,4 miljoner kronor (se Tabell 3) (Sundin, 2012). 

Vi har således en hierarkisk ordning bland de förlag som gett ut läroböckerna där två böcker 

getts ut av en stor aktör på läromedelsmarknaden, en bok av en medelstor aktör och slutligen 

en bok av ett förlag som får representera en av de mindre aktörerna.   
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(Sundin, S. (2012). Ökad integration och koncentration: den svenska bokmarknaden i 

förändring. Läsarnas marknad, marknadens läsare : en forskningsantologi. (s. 283-328)  

Vi kan således konstatera att läromedel i allmänhet och den tryckta läroboken i synnerhet inte 

är död utan tvärtom, högst levande och i stor grad påverkar och styr det kunskapsmässiga 

urval som ligger till grund för svenska gymnasieelevers inlärning.  

4.2 Tidigare forskning  

4.2.1 Internationell forskning  

1988 påbörjades det i Tyskland ett internationellt forskningsprojekt av The Islamic Scientific 

Academy of Cologne som inkluderade kristna och muslimska medlemmar, 
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universitetsprofessorer, lärare, religiösa ledare och lokala samhällsarbetare engagerade i 

religionsutbildning. Syftet var att titta närmare på bilden av islam i läroböcker. Den tyska 

forskargruppen uppnådde sitt mål och sammanställde sitt resultat i 8 volymer samt 

distribuerade 25 000 kopior av forskningen i bara Tyskland. Projektet involverade akademiker 

i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz, Italien, Grekland, 

Norge, Sverige, Danmark, Finland m.fl. Bland de universitetsprofessorer som företrädde 

projektet fanns professor Abdoldjavad Falaturi som 1988 utkom med boken Islam in religious 

education textbooks in Europe och översattes till engelska 1990 (Falaturi, 1990). Falaturis 

studie är ett resultat av tre års forskningsarbete av vad han kallar ”the common 

missunderstanding of Islam in West Germany textbooks” vars resultat han anser kan 

generaliseras till de flesta läroböcker i Storbritannien.  

Falaturi (1990) konstaterar att den bild som ges i de läroböcker han och forskargruppen 

granskat är tendentiösa, ensidiga och negativa. Han menar också att innehållet inte stämmer 

överens med den forskningsstandard vars funktion är att förmedla kunskap om islam. 

Vad gäller islams gudsbild konstaterar Falaturi (1990) att läroböckerna framställer relationen 

mellan människa och Gud på två olika sätt. Å den ena sidan beskrivs Gud som allsmäktig, 

men vars godhet hamnar i skymundan för viljan att döma och underkuva människan. På den 

andra sidan står människan makt- och viljelös utan någon kontroll över sitt öde och helt 

utelämnad till antingen Guds nåd och barmhärtighet eller till straffet i det nästkommande 

livet. Det är en människo-gudsrelation som inte karaktäriseras av ömsesidig kärlek utan 

snarare lidande och rädsla, och relationen mellan Gud och människan av en dömande och 

härskande Gud.  

I Falaturis granskning (1990, s. 26) av hur läroböckerna porträtterar koranen hävdar Falaturi 

att det finns tre signifikanta faktorer som återkommer:  

- Koranen representerar Guds vilja 

- Det är ett verk av profeten Muhammad, vilken skrev Koranen som en analogi och 

parafrasering av gamla- och nya testamentet.  

- Koranen är central i den islamiska doktrinen och orsakar fatalism.  

Vad islams kvinnosyn anbelangar hävdar Falaturi (1990) att läroboksförfattares fokus kring 

ämnet kan ha att göra med religionsöverskridande äktenskap mellan muslimer och kristna. 
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Falaturi menar att läsaren får intrycket att det rör sig om en fortsättning och ett befästande av 

islams negativa bild i allmänhet såsom ämnet behandlas i läroböckerna. Läroböckerna 

koncentrerar sig på de fenomen i det islamiska livet – individuella, sociala, juridiska, privata, 

offentliga – där kvinnan innehar en ofördelaktig position utan att den islamiska bakgrunden 

beskrivs. Det är också väldigt sällan mannens skyldigheter och plikter i familjen och i det 

sociala livet kontrasteras mot det som beskrivs om kvinnan. Samtidigt är denna tendens, att 

redogöra för islams kvinnosyn, inte sällan förbehållen islamavsnittet: ”It would have been 

fair, if the textbooks had explained the position of women in the Old and New testaments, and 

the history of the two other monotheistic religions until today.” (Falaturi, 1990, s.60).  

Ett centralt inslag i temat om kvinnosynen i islam är polygyni/polygami. Och en av 

läroböckerna, Impulse zur Verantwortung, går så långt som att de, enligt Falaturi, varnar tyska 

tjejer, och uppmanar de till att tänka till innan de bestämmer sig för att gifta sig med en 

utländsk muslimsk man, vilket Falaturi exemplifierar genom nedanstående utdrag från den 

tyska läroboken:  

Consideration:  

What is the position of women in Islam, what is it in Christianity?  

What must be considered if a girl of Christian belief gets married to a Muslim? 

(Falaturi, 1990)  

Beträffande islams utbredning konstaterar Falaturi (1990) att det i läroböckerna skildras som 

externt våld på icke-muslimer och kristna i synnerhet. Tillvägagångssättet i hur islam spridits 

skildras på olika sätt, emellertid ses islams utbredning som djupt inrotat i islams doktrin. Inte 

sällan skildras ”det heliga kriget”, som jihad ofta översätts med, i samband med islams 

utbredning. Andra böcker ger jihadbegreppet en mer nyanserad och korrekt definition genom 

att hänvisa till ordets lexikala betydelse där jihad betyder strävan eller ansträngning för Guds 

sak.   

Susanne Kröhnert-Othman professor i mångfaldshantering vid universitetet i Fliedner i 

Düsseldorf diskuterar i sin artikel Islam in textbooks: negotiating its core, its diversity and 

who belongs to it (2015), läroböckernas oförmåga att greppa vad hon kallar den 

kalejdoskopiska bilden av islam. Islam framställs som statisk och immun mot politiska och 

sociala förändringar. När islams blomstrande era i Andalusien och den Abbasidiska eran 

skildras slutar redogörelsen därhän och läsaren lämnas med ett historiskt vakuum om vad som 



 

17 
 

skett i den muslimska världen sedan dess och fram tills idag. Vi får aldrig veta hur islam 

påverkats under den koloniala och postkoloniala eran. Samtidigt präglas framställningen i 

läroböckerna av å ena sidan en eurocentrisk blick och å andra sidan en islamcentrisk blick, 

vilket Susanne Kröhnert-Othman menar har en polariserande effekt samt skapar och 

upprätthåller gränser:  

The findings of the studies we have carried out appear distinctly double-edged. In my 

view, in both the studies, “Islam” appears to act as a vehicle of symbolic descriptions 

of what can be regarded as one’s “own” and what belongs to “the other”, in each case 

with what we might call a “Eurocentric” and an “Islam-centric” variant, each of which 

seeks to establish and maintain boundaries. In this way, discussion of Islam as a 

religion serves to create unambiguity, emphasising the “core” of the faith to the 

detriment of its diversity and the social and cultural contexts in which it exists. 

(Kröhnert-Othman, 2015)  

Sällan menar Kröhnert-Othman (2015) framställs islam som en mångfacetterad religion med 

inre dynamik och variation. Istället klumpas muslimer ihop och porträtteras som en homogen 

massa, vars sociala liv bestäms och styrs av en religiös doktrin. Vissa läromedel skildrar 

islams doktrin samtidigt som de parallellt försöker möta kraven som åligger läroböckerna att 

behandla islam på ett relevant sätt för unga muslimer med utländsk bakgrund. På detta sätt 

menar Kröhnert-Othman (2015) lyckas läroboksförfattare endast främmandegöra muslimen 

som ”den religiösa andre”. Det medför att islam och muslimer ses som en exotisk religion för 

immigranter och utlänningar men aldrig en självklar del av inhemsk kultur och religion.  

4.2.2 Svensk forskning  

I artikeln Nathan Söderbloms uppfattningar om islam (1997) har religionshistorikern Christer 

Hedin skildrat hur ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866-1931) porträtterat islam i sina 

utbredda verk. Hedin (1997) konstaterar att det återkommande budskapet i Söderbloms 

böcker är att profeten Muhammed var en pseudoprofet som inte klarade av att axla 

profetskapet pga. värdsliga frestelser såsom makt samt att islam generellt är en konservativ 

religion vilken bromsar utveckling och är beroende av en sträng jurisprudens för att maskera 

sin bristande teologi. Söderblom hävdar också att det är essentiellt hos islam att vara expansiv 

och maktlysten (Hedin, 1997). Hedin menar på att denna bild av islam inte var tagen ur 

tomma intet; Söderbloms budskap delades av många under hans samtid och den vetenskapliga 

utvecklingen var tätt sammankopplad med allmänna opinionen och underbyggde den tidens 
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västeuropeiska kolonialpolitik. Jonas Otterbeck (2005) kommenterar detta: ”Jag menar att det 

är troligt att Söderbloms skrifter haft ett direkt inflytande på de läromedel som Härenstam 

(1993) studerat då Söderbloms skrifter är mycket spridda i Sverige, samt att tidsandan 

påverkade författarna” (Otterbeck, 2005)   

Detta leder oss direkt till Härenstams studie vilken betraktas som ett pionjär- och standardverk 

vad gäller granskning angående bilden av islam och muslimer i svenska läroböcker. Kjell 

Härenstam utkom 1993 med boken Skolboks-islam – analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap. Hans avhandling granskar islam och muslimer i svenska läromedel 

uppdelade i tre tidsskeden:  

 

1. Islam i läroböcker fram till 1962 – den fanatiske muslimen                                       

2. Islam i läroböcker 1962-1969 – den exotiske muslimen  

3. Islam i läroböcker 1969-1980 – den kvinnoförtryckande muslimen  

I avhandlingens sista del (del III) granskar Härenstam (1993) läromedel som har riktlinjer från 

två läroplaner, Lgr -80 för grundskolan och Lgr -70 för gymnasieskolan. Härenstam 

undersöker här tre teman: Gud, jihad samt kvinnan/familjen.   

Beträffande den första delen, Islam i läroböcker fram till 1962 – den fanatiske muslimen, 

motiverar Härenstam den gränsdragningen med att 1962 inträffande grundskolans 

genomförande och det bestämdes att kristendomsundervisningen hädanefter skulle vara 

objektiv. De ideologiska kraven menar Härenstam är således helt olika på läroböcker 

författade före 1962 och läroböcker författade efter. Med exempel från olika läroböcker visar 

Härenstam hur islam och muslimer i böcker författade före 1962 beskrivs som fanatiska, 

fatalistiska och aggressiva.  

I läroböcker författade under tidsperioden 1962-1969 präglades läroböckerna av en 

exotifierande porträttering av muslimen; en period som karaktäriserades av att 

kristendomskunskap, som det då fortfarande hette innan det kom att heta religionskunskap, 

skulle vara mer objektiv och den kristna livsåskådningen slutade vara skolans grundval. 

Kristendomsämnet skulle nu förse eleverna med ”sakliga kunskaper om olika 

trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka att påverka eleverna att 

omfatta en viss åskådning” (Härenstam, 1993). Samtidigt skulle undervisningen om icke-



 

19 
 

kristna religioner lära eleverna ”det som för de skilda religionernas anhängare ter sig som det 

viktigaste, samt om de religiösa erfarenheter, som människor gör inom dessa religioner” 

(ibid.).  

Härenstam visar hur dessa instruktioner i läroplanen sedan omarbetats och tolkats till att 

skildra islam och muslimer som exotiska fenomen. De granskade läromedlen beskriver en 

”kollektiv muslim”, som framträder involverad i för oss obegripliga handlingar. Härenstam 

(1993) hävdar att denna skildring med stor sannolikhet inte undgått att göra intryck på 

eleverna och kanske påverkar den människor än idag.  

Intrycket av annorlunda och kanske konstiga människor förstärks av rapsodiska 

formuleringar om trosföreställningar, beteendemönster etc. som skiljer sig från det 

som är gängse i vår egen kultur. Ingen information har givits om att det faktiskt finns 

saker som förenar oss med människorna, muslimerna. Skillnaderna vi/dem framhävs 

särskilt av böckernas bildmaterial, som utgörs av bilder av typen, muslimer i bön, den 

svarta stenen etc. Ingenstans vare sig i text eller bild möter oss något som på något sätt 

ger en föreställning om muslimerna som «vanliga människor» lika oss själva… 

(Härenstam, 1993).    

Perioden 1969-1980 präglas av den nya läroplanen Lgr -69 och Härenstam undersöker här vad 

som händer med bilden av islam efter införandet av den nya läroplanen. Objektivitetskravet 

gäller nu även andra ämnen än religionskunskap och begreppet internationalisering betonas. 

Med internationalisering menar läroplanen att undervisningen bör skapa en internationell 

förståelse och vilja till internationellt samarbete hos eleverna. Undervisningen ska under 

denna period förflytta fokus från det ensidigt nationella och västeuropeiska perspektivet, 

religionskunskapens uppgift blir att skapa förståelse och respekt för olika uppfattningar i 

livsåskådningar samt att icke-kristna religioner ska skildras inifrån. Det åligger läraren enligt 

läroplanen att vara ”återhållsam med egna värderingar och tolkningar som kan framstå som 

stötande för vissa elevers eller föräldrars övertygelse i livsåskådningsfrågor” (Härenstam, 

1993). Ett annat perspektiv som betonas starkt i Lgr -69 är jämlikhetsfrågor mellan könen, 

vilket kom att spela en stor roll i hur läroböckerna porträtterade islam och muslimer. Nytt för 

denna period är också att undervisning om islam nu krupit lägre ner i åldrarna och tas upp i 

läromedel avsedda för lågstadiet vilket inte förekommit innan.  
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I de granskade läromedlen för denna period (1969-1980) framställs islam som en 

kvinnoförtryckande, utvecklingsfientlig och förlegad religion. I en av läroböckerna, Sexans 

religionskunskap, sägs det att: ”Kvinnans ställning inom islam är tjänarinnans. Till och med i 

paradiset är hennes enda uppgift att tjäna mannen” (Härenstam, 1993).  

I avhandlingens sista granskningsdel (Del III) undersöker Härenstam (1993) som tidigare 

nämnts kategorierna Gud, jihad och kvinnan/familjen. Böckerna har sin utgångspunkt i två 

läroplaner: Lgr -80 för grundskolan och Lgr -70 för gymnasieskolan. Här framkommer det att 

många av läroböckerna framställer islams gudsbegrepp som något exotiskt (muslimerna tror 

på en annan Gud, Allah, än kristna och judar) samt att gudsbegreppet präglas av en despotisk 

och tyrannisk Gud inför vilken muslimen är totalt undergiven och underkastad (jfr Falaturi, 

1990). Jihad översätts med «heligt krig» och beskrivs som en metod för islams utbredning. 

Detta kontrasterar Härenstam med att ingen av muslimerna översätter ordet jihad med «heligt 

krig». Härenstam hänvisar även till författaren Falaturi som hävdar att begreppet «heligt krig» 

är helt oislamiskt och en feltolkning av termen (Härenstam, 1993).  

Beträffande kvinnan/familjen och hur detta tema behandlas i läroböckerna visar Härenstams 

resultat att islam framställs som kvinnoförtryckets religion med väldigt konservativa och 

antikverade regler och traditioner. I en av läroböckerna, Religion och liv 3, tas den kvinnliga 

omskärelsen upp och dess samband till islam. Läroboken slår fast att det förvisso inte är en 

tradition som är utbredd över hela den muslimska världen samtidigt fixerar sig läroboken vid 

denna fråga genom att boken ger eleverna repetitionsfrågor om ämnet. Därutöver anges det i 

facit till repetitionsfrågorna att kvinnlig omskärelse ändock är utmärkande för islam. 

Härenstam (1993) tar här upp skillnaden mellan ideal och praxis, teologiska föreskrifter och 

vad som i själva verket är utbrett bland muslimer och hur läroböckerna alltför ofta fokuserar 

på det förstnämnda (jfr Berglund, 2014b).  

Ca. 13 år senare efter avhandlingen Skolboks-islam genomförde Härenstam på uppdrag av 

Skolverket en granskning som låg till grund för rapporten En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker – underlagsrapport till 

Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund” (2006). Härenstam konstaterar i 

denna rapport att ”när det gäller islam informerar läroböckerna mest om krig och konflikter. 

De muslimer som möter oss i dessa läroböcker representerar i huvudsak militant islam. Det 
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resultat som jag fick i min äldre undersökning om islam i svenska historieböcker står sig än.” 

(Härenstam, 2006).  

Vi har tidigare under under avsnittet tidigare forskning och i samband med presentationen av 

Christer Hedins studie nämnt Jonas Otterbeck som är professor i islamologi. Han har precis 

som Härenstam, dock inte i lika stor omfattning, ägnat sig åt att granska bilden av islam och 

muslimer i läroböcker. I artikeln Vad kan man egentligen begära? (2005) granskar Otterbeck 

åtta läroböcker från olika förlag; studien började med en begäran av religionslärare i Malmö 

som ville att de läromedel de använde i sin undervisning skulle bli granskade. Otterbecks 

studie resulterade i att han sammanfattade sin kritik mot de granskade läromedlen enligt det 

som följer:  

 

- Den generella strukturen 

Otterbeck (2005) konstaterade att i de läromedel han granskade fanns ett påfallande mönster 

som han kallar för ”den generella strukturen”. Han hävdar att vissa teman återkommer i de 

flesta böckerna. Exempelvis brukar böckerna redogöra för Muhammeds liv, presentera 

Koranen och även haditherna om än lite kort, läroböckerna berättar om de fem pelarna, sharia 

tas upp och även sociala levdandsregler med fokus på familjen. När läroböckerna beskriver 

nutida islam brukar detta oftast ske i anslutning till fundamentalism men det händer även att 

det riktas ljus mot islam och muslimer i Europa. Avsnittet om islam brukar omfatta 13-38 

sidor och bildmaterialet brukar täcka 12-38% av utrymmet.  

 

- Enkla fel 

Här belyser Otterbeck (2005) det faktum att det förekommer många enkla fel av teologisk 

karaktär i läroböckerna. Detta bottnar i, menar Otterbeck, att författarna inte problematiserat 

stereotypa föreställningar om islam. Ett exempel som nämns i artikeln är ett påstående som 

nämns i en av läroböckerna: ”Koranen består till stor del av regler, såväl religiösa som 

juridiska” vilket Otterbeck avfärdar genom att referera till Seyyed Hossein (1966) som menar 

på att endast 80 av Koranens 6236 verser har juridisk karaktär; enligt Jørgen Baek Simonsen 

är det endast 300 verser som innehåller föreskrifter för vad en muslim får eller inte får göra. 

Andra fel som Otterbeck belyser är allt från hur Muhammed får sin första uppenbarelse till 

slarvig användning av begrepp som ”sunnah” samt svepande förklaringar av fundamentalism. 

Otterbeck konstaterar dock att dessa ”slarv” inte är det mest intressanta att utforska, det som 

är av särskilt intresse är de fel som uppstår pga. blindhet hos författaren och bidrar till att 
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reproducera förhållanden och strukturer som författarna själva kanske inte valt att skriva 

under på. Exempelvis att författarna kan vara blinda för genusaspekten och osynliggöra 

kvinnor (Otterbeck, 2005).   

- En förvirrande struktur och utelämnad information 

Otterbeck belyser här författares tendens att lägga fram texterna så pass massivt att en icke-

bevandrad läsare kan ha mycket svårt att förstå texten. Författarna tar felaktigt för givet att 

eleven känner till viss information som kan vara nödvändig för att skapa en helhetsbild eller 

för att överhuvudtaget kunna bryta ned texten. Vissa stycken mystifierar mer än vad de 

klargör och många delar presenteras utan vidare förklaringar.  

 

- Tendentiöst urval 

Både Otterbeck och Härenstam (1993) är överens om att ibland behöver inte det som sägs 

vara felaktigt utan snarare rör det sig om selekteringen och urvalet av det som presenteras. I 

synnerhet när det kommer till hur texterna tar upp sharia, vilket nästan uteslutande sker med 

fokus på hududstraff2. Andra exempel på tendentiöst urval är när en av läroböckerna 

presenterar verser från Koranen där vi först erbjuds att läsa första suran i Koranen (ingressen) 

som består av sju verser, sedan en vers om vinförbudet, en vers om hududstraff, tre verser 

som tar upp jihad och avslutningsvis en vers om att det inte skall finnas något tvång i 

religionsfrågor. Otterbeck skriver: ”Vi bör ställa oss frågan varför författaren har valt att låta 

dessa exempel vara de som utgör representationen, exempel som faller in i det mönster som 

Said (1978) kallar orientalism (…)” (Otterbeck, 2005).  

 - Fixeringen vid islamism och osynliggörandet av annan islam 

Denna aspekt handlar om att läroböckerna oftast stirrar sig blinda på ett särskilt tvärsnitt av 

islams mångfacetterade dimensioner. Olika sorters tolkningar och grupper förekommer sällan 

och om de förekommer är det kort och under separata rubriker; de fyra rättsvetenskapliga 

lagskolorna används inte utan istället är det Jan Hjärpes modell från boken Politisk islam 

                                                

2 Otterbecks (2005) förklaring av hududstraff: ”I islamisk teologi är hududstraffen de straff 
som Gud fastställt i Koranen till ett antal namngivna brott. Hadd (pl. hudud) betyder gräns 
och straffens utmäts av menigheten för sådant där personer överskridit Allahs gränser. Detta 
är en del av sharia men en del som inte används i de flesta muslimska samhällen och samfund.
” 
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(1983) läroböckerna använder där islam delas upp i det Hjärpe kallar för fyra idealtyper för 

hur muslimer ser på relationen mellan religion och politik: Sekularism, traditionalism, 

modernism och fundamentalism. Och inte sällan är det fundamentalistiska åsikter, som 

Otterbeck benämner det, som får stå som representationen av islam.  

 

- En sammanblandning av islamisk historiografi och det wattska historieprojektet 

Med det wattska historieprojektet avses det projekt som Montgomery Watt påbörjade på 

1950-talet och som innebar ett islamistiskt förhållningssätt att se på den islamiska 

historiografin där politik och teologi sammanflätas. Otterbeck anser att läroböckerna förhåller 

sig okritiskt till de traderingar och återberättelser som finns i islams urkunder utan att se till 

trovärdigheten och hur autentiska dess skildringar är. En annan dimension av denna 

sammanblandning är att den islamiska historiografin ses som statisk, samtiden och det 

förflutna smälts samman, resultatet blir att de islamiska texterna betraktas som oföränderliga 

utan någon historisk dynamik vad gäller tolkning, omtolkning, exeges och teologiska profiler 

som reformerat hur lärda ser på heliga texter och begynnande historiska händelser.  

 

- Islam har agens – avsaknad av förståelse för makt  

Beträffande ”Islam har agens”, så menar Otterbeck den svepande formuleringen att Islam i 

texterna behandlas som om det vore en ”juridisk person” med egen agens. I en av 

läroböckerna kan vi läsa att: ”Islam ser familjen som en enhet och som samhällets 

grundstomme” (Otterbeck, 2005). I läroböckerna ”gör” islam saker, islam ”anser”, islam 

”påbjuder”. ”Detta sätt att skriva visar att författarna överhuvudtaget inte betänker 

maktfaktorerna bakom tolkningar. Frågor som ”vem tolkar?” och ”vems tolkning för jag 

fram?” kan inte ha ställts under skrivprocessen.” (Otterbeck, 2005).  

Religionsvetaren Jenny Berglund ifrågasätter i sin artikel Swedish religion education: 

objective but marinated in Lutheran Protestantism? (2014a) det västerländska anspråket på att 

skildra islam och andra religioner objektivt. Snarare menar Berglund att den kunskap vi har 

om islam är marinerad i luthersk protestantism. Med detta menar Berglund att vår förståelse 

präglas av en förförståelse som är den luthersk protestantiska vilket påverkar vår 

religionsundervisning i allmänhet och läroböcker specifikt (Berglund, 2014a). Berglund 

(2014b) anser att detta inte är något att förvånas över, lika lite som vi inte förväntar oss att 

smaken av marinaden vi marinerat köttet i inför sommargrillningen går att få bort. Däremot 



 

24 
 

menar Berglund bör vi bli mer medvetna om att smaken finns där och att historiska skeenden 

påverkat vår ontologi och hur vi ser på världen (Berglund, 2014b) 

I en jämförelse med läroböcker i Indonesien, som är ett land med konfessionell 

religionsundervisning, konstaterar Berglund (2014b) att den generella strukturen för 

läroböcker i religionskunskap i Sverige är: mannen, boken och tron, oavsett vilken 

världsreligion som presenteras. I kapitlet om islam exempelvis är det ofta Muhammed, 

Koranen och islams doktrin och trossatser som presenteras. ”I indonesiska skolböcker ser det 

mycket annorlunda ut. Där är det istället bön, gärningar och renhetsföreskrifter som ger den 

övergripande strukturen för läroböcker och därmed pekar på indonesisk förståelse av religion” 

(Berglund, 2014b). Berglunds slutsats är inte att läroböcker i Indonesien skulle vara bättre 

eller sämre utan snarare menar hon kan läromedelsgranskning säga oss mycket om den 

förståelse av religion vi har i Sverige då läroboksproduktionen mer är en avspegling av vår 

förståelse än sanningssägare med stort S. De indonesiska läroböckerna konstaterar Berglund 

(2014b) har ett större fokus på levd religion än på trossatser och doktriner, något som 

motverkar stereotypa uppfattningar hävdar Berglund. Att lägga större fokus på levd religion 

menar Berglund är en aspekt där svenska läroböcker skulle kunna ta efter de indonesiska.  
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5. Teoretiska perspektiv och begrepp 

5.1 Postkolonial teoribildning 

Den kritiska postkoloniala teoribildningen är ett förhållningssätt som förutsätter ett kritiskt 

avståndstagande av kolonialismen, inte bara ifrån kolonialismens fysiska närvaro i form av 

kolonial ockupation av andra länder, utan även av de synsätt och den kunskap som denna 

kolonialism medfört.  ”Den postkoloniala teorin ifrågasätter vem som ska vara det 

kunskapande subjektet eftersom västerlandets exploatering av andra världsdelar har 

legitimerats vetenskapligt med teorier om vissa människors olikhet” (Landström, 2001, s.7). 

Landström menar att postkolonial teoribildning och postkoloniala kritiker understryker att 

västerländsk humaniora och samhällsvetenskap inte bara bekräftar tidigare kunskap utan tar 

även upp ny kunskap och nya idéer om etnicitet och kulturella skillnader som ger signaler till 

andra människor om att de bör hålla sig på sin plats, inom sin kultur och nation (Landström, 

2001, s. 9).  

 

Vidare så diskuterar författaren att det viktigaste begreppet i den koloniala exploateringen 

varit begreppet ”ras”. Forskningsprocessen där den västerländska vita mannen forskar om och 

har tolkningsföreträde över icke-vita (ibid, s.7). Landström menar på att det går att se ett 

tydligt samband mellan rasforskningen och kolonialismen, vars höjdpunkter sammanträffar 

med varandra under 1800-talet. Landström tillsammans med andra postkoloniala kritiker 

hävdar att detta visar på hur rasforskningen legitimerat kolonialismens systematiska 

exploatering och förnekelse av människors värde och rättigheter. En forskning som skapat en 

världsordning där västvärlden påstås ha monopol på den ”sanna kunskapen” och är det 

kunskapande subjektet (Landström, 2001, s.8).  

 

Postkolonialismen som politisk rörelse har enligt Landström haft för syfte att arbeta mot och 

förändra de orättvisor som västerlandets exploatering av andra världsdelar fört med sig under 

historiens gång. Det är en bred akademisk teoribildning som behandlar allt från dagspolitik till 

kunskapsteori. Den är varken enhetlig eller motsägelsefri vilket gör den dynamisk. 

Discipliner, argument och erfarenheter bryts mot varandra menar Landström (2001). Det finns 

dock en röd tråd, vilket är att all postkolonial teori är kritisk mot den kunskap om människan 

som producerats av västerlandets dominerande samhällsvetenskap och humaniora, då denna 

kunskap haft för syfte att legitimera geopolitiska orättvisor (Landström, 2001, s. 7).  
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Den postkoloniala teoribildningen ställer sig kritisk till de som påstår sig ha 

tolkningsföreträde, det postkoloniala kritiker benämner som det ”kunskapande subjektet”. I 

samband med andra världskrigets slut förlorade även den vetenskapliga rasismen sin 

legitimitet men kategorier som etnicitet, kultur och religion tillåter att subjekt/objekt-

relationen mellan människor upprätthålls. ”Etniska och kulturella olikheter får motivera 

vetenskapliga studier om «de andra», som objekt för den västerländska vetenskapen och 

därmed som underordnade.” (Landström, 2001, s. 9).  

 

Vad gäller subjekt/objekt-strukturens orättvisa maktrelation och hur den bevaras så är det en 

sak för postkolonialismens kritiker att packa upp och avslöja. Hur dessa orättvisa strukturer 

kan upplösas menar Landström är en annan sak där kritiker kommer med olika lösningar på 

de problem de pekar ut (Landström, 2001, s. 9).  

 

Edward Said lade med sitt verk Orientalism (1978) grunden för den postkoloniala 

teoribildningen när han framförde svidande kritik mot de föreställningar som väst producerat 

om Orienten. Han hävdar att postkolonialismen bygger på skapandet av dikotomier där den 

västerländska identiteten är skapad utifrån föreställningen om den västerländska befolkningen 

som rationell, upplyst och frihetssträvande, medan de koloniserade människorna och deras 

kultur motsvaras av de motsatta egenskaperna. Han menar att de koloniserade länderna och de 

människor som bebott dem, har tillskrivits, och tillskrivs fortfarande, egenskaper som radikalt 

skiljer dem från kolonisatörerna (Said, 2000).  

 

Hur skulle då den postkoloniala teoribildningen vara relevant för en studie om stereotypa 

framställningar i svenska läromedel när Sverige aldrig haft kolonier? En frågeställning som 

tas upp och analyseras på djupet i boken Maktens (o)lika förklädnader i en artikel författad av 

Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari. Författarna menar att det inte är 

ovanligt att många reagerar med skepsis när det hävdas att det förekommer koloniala mentala 

strukturer även i Sverige. Sverige har aldrig varit en kolonial makt på samma vis som t.ex. 

Storbritannien, Tyskland eller Nederländerna. Emellertid så har kolonialismen inte bara 

inneburit en faktisk ockupation i form av landområden, utan även bidragit till att skapa en 

ideologi vars syften varit att rättfärdiga kolonisering genom att systematiskt porträttera de 

koloniserade folken som Den andre (Paulina de los Reyes et al., 2002, s.18).  

 

Hur Sverige blev en del av det koloniala arvet kan enligt de Los Reyes et al. (2002) spåras till 
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upplysningens idétradition. ”Sverige blev aldrig en kolonialmakt, men den koloniala 

mentaliteten är i högsta grad närvarande i den svenska idéhistorien” (Paulina de los Reyes et 

al., 2002, s.18) Ett påstående som författarna underbygger genom att argumentera för hur 

rashygienismen på 1930-talet snabbt fick fäste i Sverige. Denna ideologi vars vetenskapliga 

validitet ansågs vara trovärdig mötte väldigt få kritiker och framställdes som en vetenskaplig 

sanning som var svår att ifrågasätta. (ibid.) 

 

Slutsatsen är att även om den rasbiologiska eran tagit slut så är det dessa idéströmningar som 

ligger bakom dagens kulturrasism. En kulturrasism där sökandet efter en svensk identitet inte 

grundar sig på en rasmässig indelning av befolkningen utan snarare är det ”kultur” som tagit 

rasbegreppets plats och som dominerar retoriken. (ibid, s. 19) 

 

5.2 Fördomar och stereotyper 

Psykologiforskningen definierar stereotyper som: ”standardiserade och generella 

föreställningar kring människors attribut, personlighetsegenskaper och inte sällan beteenden 

av en specifik grupp eller en viss kategori människor (Holt, 2015). Inom psykologin har 

kognitionspsykologin länge varit det dominerande perspektivet för hur man ser på det 

mänskliga psyket och beteendet och där scheman är ett återkommande begrepp. Scheman är 

en social navigator vilka utgörs av komplexa kognitiva nätverk som är de verktyg vi använder 

för att förstå och orientera oss i diverse sociala miljöer och även för att bearbeta fysiska 

stimuli. Scheman är lagrade representationer som förvärvats genom åtskilliga repetitioner och 

exponeringar av snarlika stimuli och situationer. Dessa scheman berättar således för oss hur vi 

bör uppträda i en given situation baserat på tidigare eller likartade erfarenheter (Gilovich, 

2016). Inom detta fält betraktas stereotyper som scheman av olika sorters människor: poliser, 

hispanics (latinamerikaner), yuppier (strebrar) etc. Stereotyper, som är ett slags schema, har 

till uppgift att guida oss i våra tolkningar och beteenden, dock är det mer regel än undantag att 

de leder till missförstånd, felaktiga appliceringar och kan till och med tillfoga skada i 

mänskliga interaktioner (ibid.).    

 

Sociologen Anthony Giddens (2003) understryker att även om rasbegreppet tillkommit sent 

under historien så har fördomar och etniska motsättningar varit vanliga och anser därför att vi 

bör skilja på dessa begrepp. Fördomar menar han är åsikter eller attityder som en grupp 

människor har om en annan grupp, medan diskriminering är det faktiska beteendet gentemot 

dem (Giddens, 2003, s. 232). Fördomar inkluderar förutfattade meningar om en individ eller 
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grupp som grundar sig på hörsägen istället för erfarenhet. Dessa förutfattade meningar är 

svårförändrade och bäraren av dem ändrar sällan sin åsikt på basis av ny kunskap och 

information. Giddens nämner att det även förekommer positiva fördomar, det är 

föreställningar som individen har om den egna gruppen och om grupper som individen själv 

är medlem i. De negativa fördomarna som termen ”fördom” oftast förknippas med har vi ofta 

om andra grupper. Den person som har starka fördomar mot en viss grupp av människor 

vägrar låta dessa komma till tals (Giddens, 2003, s.232). Vidare nämner Giddens att fördomar 

bottnar i stereotypa uppfattningar som han definierar som fasta och rigida beskrivningar av 

grupper av människor. Dessa stereotyper används ofta om etniska minoritetsgrupper, han ger 

exempel på stereotypen om att svarta personer skulle vara musikaliska eller att alla kinesiska 

studenter är hårt arbetande och duktiga. Giddens menar också att stereotyper rymmer ett visst 

mått av sanning, men är samtidigt starkt överdrivna (ibid.).  

Stereotypa idéer förankras i kulturella uppfattningar och är mycket svåra att utrota, de utgör 

även grova förvanskningar av verkligheten menar Giddens. Att ensamstående mammor lever 

på socialbidrag och inte vill arbeta, en relativ vanlig uppfattning i Storbritannien, är enligt 

Giddens ett exempel på en vanlig stereotyp åsikt som saknar grund i verkligheten.  

Författaren bakom boken Stereotyper, kognition och kultur Perry Hinton, nämner i 

inledningen av sin bok att den utgår ifrån uppfattningen att stereotypering innebär att 

människor inte betraktar andra människor som individer utan utifrån vilken kategori de tillhör. 

Författaren exemplifierar detta genom ”rödhåriga personer”; när han eller hon bedöms så 

bedöms personen inte som individ utan tillskrivs de stereotyper som kategorin ”rödhåriga” 

innefattar (Hinton, 2000, s. 10).  

 

Han går vidare med att berätta om att forskare generellt sett är överens inom psykologin när 

det gäller definitionen av en stereotyp och nämner tre viktiga komponenter i vad en stereotyp 

är och hur den uppkommer: 

 

1- En grupp människor känns igen på en viss egenskap. Som exempel ges nationalitet, 

religion, kön, etnicitet, hårfärg etc.  

2-  Gruppen tillskrivs ytterligare egenskaper. Exempelvis att rödhåriga är temperamentsfulla.  

3- När vi konstaterat att en viss person har en egenskap (nationalitet, hudfärg, religion) så 

tillskriver vi personen de stereotypa egenskaperna. Om en person konstateras vara skandinav, 
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så kan vi dra slutsatsen – utan att ha sett personen – att han/hon har blåa ögon, blont hår och 

är lång. (Hinton, 2000, s. 13)  

Författare är överens om att forskningen om stereotyper inom samhällsvetenskaperna inleddes 

med Walter Lippmanns bok Public opinion som utkom 1922. Lippmann introducerade där 

begreppet stereotyp och även sina synpunkter på hur och varför stereotyper används – 

”stereotypen” användes dessförinnan enkom i relation till tryckkonsten där stereotypen 

motsvarade den mall av gips eller papier-maché för att trycka upp ett exemplar. Bland annat 

nämner Lippmann att stereotyper används som en mekanism för att försöka förstå vår 

komplexa värld. Det är en förenkling av den svårbegripliga världen och är således en tolkning 

av hur vi tror att saker och ting förhåller sig och inte hur de i verkligheten förhåller sig.  

Lippmann nämner tre utmärkande drag till varför stereotyper uppkommer och befästs:  

1- Stereotyper är ett resultat av våra kognitiva begränsningar att övergripande kunna 

begripa en verklighet som är för komplex för oss att förstå, vi skapar istället 

”förenklade bilder” som vi utgår ifrån.  

2- Dessa ”förenklade bilder” förstärks samt konstrueras av individen eller är givna av 

kulturen.  

3- Stereotyper är rigida definitionsmässigt och svåra att förändra.  

(Hinton, 2000, s. 14)  
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6. Resultat 

Under detta avsnitt presenterar studien de porträtteringar och framställningar som studien 

funnit i de granskade läroböckerna med avseende på jihadbegreppet och islams kvinnosyn. 

Resultaten skulle kunna liknas vid det koncentrat av bilder och framställningar som fastnat i 

det ”postkoloniala filtret”. Studien kommer här inte ägna sig åt någon diskursanalys eller 

diskussion av innehållet utan redogör och skildrar endast det som förekommer i böckerna 

utifrån det tidigare nämnda vidgade textbegreppet i linje med diskursanalysens metod. 

Diskursanalysen kommer tillämpas på resultaten under avsnitt 7. Diskussion och analys.  

6.1 Jihadbegreppet  

Jihadbegreppet återkommer i tre av de fyra läroböckerna denna studie granskat, vilka är:  

Mittpunkt religionskunskap (Tollstadius & Öberg, 2011) 

Religion 1 (Thulin & Elm, 2012)  

En människa, tusen världar (Tuveson, 2015)  

Enda läroboken som överhuvudtaget inte nämner termen Jihad är Lika och unika (Franck, 

2011). Vi redogör här i tur och ordning för hur de olika läroböckerna valt att skildra 

jihadbegreppet.  

 

På sid.82 i läroboken Mittpunkt religionskunskap (Tollstadius & Öberg, 2011) möter vi 

avsnittet: Jihad – det heliga kriget. Första meningen som står att läsa under rubriken lyder: 

”Enligt muslimsk tro har man rätt att med vapen försvara sin religion om den är hotad. Detta 

kallas jihad, eller det heliga kriget” (Tollstadius & Öberg, 2011). Texten fortsätter senare:  

 

Jihad betyder egentligen ansträngning och innebär att man ska försöka leva som Gud 

vill. Precis som inom kristendomen har religionen ibland används för politiska syften. 

Då är det vanligt att man hänvisar till jihad. Om man dör i strid för Gud kommer man 

direkt till paradiset. Därför slåss många utan rädsla för att dö. (Tollstadius & Öberg, 

2011, s. 82).  

 

Vid sidfoten avslutas bokens avsnitt med en frågeruta av mer analyserande och reflekterande 

karaktär som läroboksförfattarna valt att kalla Vad tycker du? Under avsnittet om jihad 

ombeds eleven reflektera över följande frågor:  

 

Terrorister eller heliga krigare? Det förekommer idag att män och kvinnor fäster 
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sprängämnen på sina kroppar och genomför attacker som innebär att både de själva 

och många andra dör.  

a) Varför tror du att de gör så?  

b) Finns det bättre och sämre sätt att kriga på? Eller är alla sätt lika dåliga? Motivera 

ditt svar? (Tollstadius & Öberg, 2011)  

 

I lärobokens marginal hittar vi löpande genom hela läroboken en frågeruta som benämns som 

”Svara på”. I samband med texten om jihadbegreppet ställs eleven frågan: ”Vad är jihad och 

när är det tillåtet?” (ibid.) Inget bildmaterial har lagts till i samband med avsnittet.  

 

I läroboken Religion 1 (Thulin & Elm, 2012) möter vi jihadbegreppet under avsnittet om 

islams historia på sid. 89. Läroboksförfattarna inleder delen om islams historia genom att 

berätta om att det efter romarrikets fall 500 e Kr existerade två stormakter: det persiska väldet 

och det bysantiska kejsardömet. På 600-talet, fortsätter författarna, uppstod en ny religion, 

islam, som enligt läroboken ”blev gnistan som spred arabernas makt som en löpeld över hela 

området” (Thulin & Elm, 2012).  

 

Lite senare skriver författarna om hur profeten Muhammed ingick i ett äktenskap med 

köpmansänkan Khadidja, vilket enligt författarna skulle ha gjort profeten Muhammed till en 

rik man.  

 

Thulin & Elm (2012) skriver:  

 

Enligt islamisk tro fick han Allahs – den ende gudens – uppgift att vara hans sändebud 

på jorden. Hans förkunnelse byggde på uppenbarelser som han fick av ärkeängeln 

Gabriel. De skrevs ned i islams heliga skrift: Koranen. Hans anhängare växte i antal. 

Muhammed var både religiös och politisk ledare. Det heliga kriget, djihad, spred lära 

och inflytande. (ibid.)  

 

I marginalen till vänster om brödtexten hittar vi små begreppsförklaringar, i anslutning till 

texten om islams historia och det fetmarkerkade begreppet jihad finner vi förklaringen av 

ordet KALIFAT, alla ord i marginalerna står med versaler:  
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KALIFAT = landområde som styrdes av en kalif. Kalifen var andligt överhuvud över 

alla muslimer och härskade över kalifatet.” (Thulin & Elm, 2012)  

 

Nederst på sidan finns en bild på en karta som visar på islams utbredning 750 tillsammans 

med bildtexten: ”Islams utbredning omkring 750. Hela området med undantag för Spanien 

och Portugal är än idag övervägande islamiskt.” (ibid.)  

 

En människa, tusen världar (Tuveson, 2015) berör begreppet jihad i avsnittet Gott och ont sid. 

193-194. Avsnittet inleds med att inom islam betraktas människan god per definition av den 

anledningen att hon  är skapad av Gud. Avsnittet tar upp den inre kamp mellan gott och ont 

som existerar inom varje människa och hur islam ser på det mänskliga egot. Tuveson (2015) 

fortsätter vidare:  

 

Denna inre kamp pågår inom varje människa. Det viktiga är att i sitt liv som muslim 

följa naturen och motverka egoismen. I det här sammanhanget är det bra att nämna 

begreppet jihad. Det har flera olika betydelser. Dels så kan ett självförsvarkrig vara 

berättigat om muslimskt territorium är ockuperat av främmande makt. Ett sådan krig 

är mindre jihad. Men jihad handlar också om människans strid mot egot och strävan 

efter att följa sin goda natur. Detta gör man bland annat genom att visa solidaritet och 

empati. Det är det större jihad. (Tuveson, 2015)   

 

Inget bildmaterial eller text i marginalen har bifogats i samband med texten.  

 

6.2 Islams kvinnosyn  

I läroboken Mittpunkt religionskunskap (Tollstadius & Öberg, 2011) är det första som möter 

oss på uppslagssidan, sid. 74-75, där kapitlet om islam introduceras, en bild på vänster sida på 

en bedjande man som fallit ned i bön med pannan mot golvet och en textsida på höger sida 

där bland annat målen för kapitlet anges. Här läser vi bland annat att målen för islamkapitlet 

är att eleven ska ”kunna redogöra för kvinnosynen inom islam” (Tollstadius & Öberg, 2011) 

Under dessa mål har vi en tidslinje där de fem stora världsreligionerna placerats ut. Det dröjer 

sedan fram till sid. 81 i läroboken innan kvinnan omnämns igen vilket inträffar under avsnittet 

«Muslimska regler» och i samband med kvinnlig omskärelse efter att manlig omskärelse 

tagits upp:  
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Nästan alla muslimska män är omskurna. Omskärelsen innebär att penis förhud skärs 

bort. Kvinnlig omskärelse (att man tar bort blygdläpparna och, i vissa fall, klitoris) har 

inget med islam att göra. I vissa områden utförs det dock, men saknar helt stöd i 

koranen. De allra flesta muslimer tar avstånd från sedvänjan (Tollstadius & Öberg, 

2011) 

 

På efterföljande sida, sid. 82, och under avsnittet «Sharia – den muslimska lagen» beskrivs 

sharialagen som mycket sträng och hård:  

 

Sharias straff är mycket hårda. En som stulit flera gånger straffas genom att en hand 

amputeras. Äktenskapsbrott ger piskning inför publik. En kvinna som varit otrogen 

kan straffas med döden genom stening (men då måste det finnas minst fyra vittnet till 

brottet) (ibid.).  

 

I marginalen till höger betonas med orange färg: ”Stränga straff enligt sharia”. Avsnittet om 

sharia efterföljs sedan av jihad – det heliga kriget, därefter ett avsnitt om moskén och sedan på 

sid. 84-85 ett bokuppslag med titeln: «Kvinnornas situation». Uppslaget inleds med att skildra 

hur kvinnorna på den arabiska halvön fick det bättre än tidigare vid islams ankomst. 

Läroboken nämner att islam idag ofta kritiseras för att vara en kvinnoförtryckande religion 

genom att man hänvisar till slöjan och kvinnlig omskärelse. Läroboken invänder mot detta 

genom att nämna att i ”islam finns egentligen inget som säger att kvinnor måste bära slöjor, 

och absolut inget om kvinnlig omskärelse” (ibid.). Läroboken tar upp att både män och 

kvinnor uppmanas att klä sig anständigt och att detta av många muslimska kvinnor tolkas som 

att man ska bära slöja. Boken poängterar att muslimska kvinnors situation kan variera mycket 

beroende vilket land de befinner sig i.  

 

I det efterföljande avsnittet «Före Muhammed» berättar boken (Tollstadius & Öberg, 2011) 

om kvinnors situation före profeten Muhammeds tid; att de ansågs vara underlägsna mannen, 

de förtingligades och betraktades samt behandlades som ägodelar i stor utsträckning. 

Muhammed tyckte detta var fel och genom uppenbarelsen och Koranen fick han stöd från 

Gud. Bland de saker som blev bättre via islams ankomst nämner läroboken exempelvis att 

kvinnor fick rätt att ärva och lagligt skydd mot orättvisor och förtryck.  
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Sedan kommer ett annat stycke med rubriken «Jämställdhet?» Här säger läroboken att islam 

påstår att mannen och kvinnan är lika värda, men att det ändå finns skillnader. Ett exempel 

som framförs är att muslimska kvinnor endast har rätt att ärva hälften av vad en man får vilket 

härleds till att mannen har ansvaret till att försörja familjen. En annan skillnad som tas upp är 

att mannen väldigt enkelt kan skilja sig från sin hustru men att en kvinna inför domstol måste 

bevisa att mannen inte tagit sitt ansvar. ”Detta är mycket svårt eftersom domaren och 

domstolen består av män, som ofta har kvar en traditionell gammaldags syn.” (Tollstadius & 

Öberg, 2011). Stycket om jämställdhet avslutas sedan med att familjen har stor betydelse 

inom islam och att det förhåller sig inom islam som det gjorde i Sverige för hundra år sedan. 

Läroboken hävdar att det ses som naturligt inom islam att mannen sköter familjeförsörjningen 

och att kvinnan sköter barnen och hemmet.  

 

Därefter kommer ett annat stycke i början på sid. 85 som heter «Hur många fruar?». 

Läroboken inleder avsnittet med att det i Koranen står att en man får har upp till fyra hustrur. 

Detta förklaras med att den arabiska halvön under 600-talet var ett område tyngt av krig, och 

eftersom många män dödades under dessa krig lämnade de efter sig många änkor. Dessa 

änkor fick då gifta sig med redan gifta män så de undgick att förbli ogifta. Läroboken 

understryker att denna företeelse, att en man är gift med mer än en hustru, inte är särskilt 

vanlig idag. Detta beror enligt läroboken på ett uttalande av profeten Muhammed där han 

uppmanar männen att älska sina hustrur lika mycket om de har mer än en, vilket ses som 

omöjligt att efterleva.  

 

Efter avsnittet om polygyni kommer sedan ett avsnitt om «Slöjan». Här nämner läroboken att 

slöjan i dess olika former, d v s att täcka ansiktet helt eller delvis, är en tradition som går 

längre tillbaka i tiden än till islam. Muhammed uppmanade att både kvinnor och män skulle 

klä sig anständigt och inte fresta varandra till utomäktenskapligt samlag. Av den anledningen 

hävdar läroboken att många kvinnor bär slöja. Tollstadius och Öberg skriver:  

  

Och en del av dem känner säkert att den utgör ett skydd mot påträngande blickar. För 

andra kan slöjan i sig vara ett tvång som minskar den personliga friheten (Tollstadius 

& Öberg, 2011) 

 

Det sista avsnittet i detta uppslag bär på rubriken «Dagens situation». Här skriver Tollstadius 

& Öberg (2011) att det kritiseras hur muslimska flickor och kvinnors situation ser ut i vissa 
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muslimska länder. Där de i vissa länder inte tillåts att arbeta eller gå i skola, vilket 

exemplifieras med 90-talets Afghanistan. Läroboken anmärker därefter att så ser situationen 

inte ut i många andra muslimska länder där kvinnor jobbar och har höga poster ”även om det 

inte är särskilt vanligt” (Tollstadius & Öberg, 2011).  

 

Läroboken hävdar att rangordningen i den muslimska familjen är sådan att pappan står över 

mamman och brodern står över systern. ”Pojkar/söner kan även ha större inflytande än sin 

mamma. Äktenskap bestäms fortfarande ofta av fadern för dotterns del.” (ibid.).  

Avsnittet avslutas med att det är viktigt att betona att många flickor och kvinnor anser de 

muslimska reglerna vara en källa till stor trygghet och som skänker de frid och balans i deras 

liv.  

 

I marginalen till höger har vi två lister där den ena heter «6:11 Svara på» och den andra 

«Fundera över». Under «6:11 Svara på» får eleverna följande frågor:  

 

a) Hur förändrades kvinnornas situation på arabiska halvön när Muhammed införde 

islam?  

b) Vilka särskilda regler gäller för muslimska kvinnor?  

c) Vilka skillnader finns mellan kvinnor i muslimska länder?  

(Tollstadius & Öberg, 2011)  

 

Under «Fundera över» uppmanas eleven att läsa i Koranen (sura 4, ”Kvinnorna”):  

 

Läs i koranen sura 4 vers 38 och fundera över vad som står där. Koranversen lyder:  

[Inte heller älskar Han] dem som ger av sin rikedom så att människor ser [och 

berömmer deras frikostighet] och som inte tror på Gud eller den Yttersta dagen. Och 

den som har valt Djävulen till sin förtrogne har verkligen fått en usel förtrogen. (Asad, 

2000)   

 

På sid. 87 i läroboken avslutas islamavsnittet med en sammanfattning. Där läser vi bland 

annat följande om kvinnans situation:  
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Kvinnornas situation är omdiskuterad i västvärlden. En del anser att kvinnorna i 

muslimska  länder är förtryckta. Många muslimska kvinnor uppfattar det inte själva 

så, medan andra gör det. Det finns stora skillnader mellan hur kvinnor har det i olika 

muslimska länder. (Tollstadius & Öberg, 2011) 

 

I läroboken Religion 1 (Thulin & Elm, 2012) möter vi den muslimska kvinnan första gången 

på sid. 90 i samband med avsnittet om «Islams heliga skrift – Koranen». Bilden visar 

beslöjade muslimska kvinnor i olika åldrar som sitter ned i en cirkel och reciterar Koranen 

som de placerat på varsitt bokställ. Bakom kvinnorna skymtar en cirkel med män som också 

dem sitter ned och reciterar koranen i vad som tycks se ut som en moské. Bildtexten lyder: 

”Den som läser sitter ner. Koranen vilar på särskilda koranställ som då ’lyfter orden till 

hjärtat’” (Thulin & Elm, 2012).  

 

På sid. 98 under avsnittet «Lagarna» diskuteras, som i förra läroboken, straffet för 

äktenskapsbrott. Läroboksförfattarna skriver:  

 

Offentligt prygling är ett vanligt straff för äktenskapsbrott, men även dödsstraff kan 

utmätas. Enligt sharia ska en otrogen kvinna stenas till döds, men det måste finnas 

fyra vittnen till brottet. I koranen är ändå eventuella straff påfallande milda i 

jämförelse med Gamla testamentet, då det betonas att Allah är barmhärtig och 

förlåtande. Det ska också betonas att majoriteten av muslimerna lever i samhällen med 

moderna lagar precis som i vårt land. (Thulin & Elm, 2012).    

 

Därefter följer ett avsnitt med rubriken «Man, kvinna, sexualitet». Här skriver (Thulin & Elm, 

2012) att enligt Koranen är det männen som har till uppgift att ansvara för kvinnorna och 

barnen och att kvinnans uppgift är att sköta hemmet. Läroboken går vidare med att beskriva 

månggifte och menar att månggifte är tillåtet enligt Koranen p.g.a. att det under profeten 

Muhammeds tid ledde till att många kvinnor blev försörjda och att det idag är tillåtet i några 

få länder men att det inte praktiseras så ofta. Vad gäller klädsel får inte kvinnan i islam klä sig 

utmanande enligt läroboken, vilket är anledningen till att många bär slöja och inte har alltför 

åtsittande kläder. Emellertid bör männen också ha täckande kläder. Orsaken till varför 

kvinnan har mindre religiösa krav än mannen härleds till att islam anser kvinnan ha svagare 

psyke. Koranen vidhåller att man och kvinna har samma rättigheter och att de är jämställda, 

anledningen till att det ändå finns olikheter, exempelvis att kvinnan ärver hälften så mycket 
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som mannen beror på att mannen har det yttersta ekonomiska ansvaret. När det kommer till 

sexuella relationer hävdar läroboken att islam endast tillåter dem inom äktenskapet. Det är av 

denna orsak män och kvinnor samt pojkar och flickor hålls åtskilda. ”Även om 

sekulariseringen gör detta svårare präglar det fortfarande den muslimska kulturen” (Thulin & 

Elm, 2012). Texten avslutas med: ”Mannen har ansvar för barnen när de inte längre ammas 

och det är hans plikt att ta hand om barnen vid en skilsmässa.” (Thulin & Elm, 2012).  

 

Under avsnittet «Man, kvinna, sexualitet» finns en faktaruta om «Slöjan – Hidjab». På bilden 

syns en beslöjad muslimsk kvinna, hon bär på en vit slöja och pratar i mobiltelefon samt bär 

på vad som tycks vara en tidning. Bakom henne skymtar en beslöjad kvinna med heltäckande 

slöja som täcker ansiktet, några pojkar och män framträder svagt i bildens ytterkant. 

Bildtexten beskriver att enligt Koranen och traditionen bör muslimska kvinnor bära 

”muslimsk dräkt” utanför hemmet. Det hänvisas till sura 24, vers 31, som lyder:  

 

Säg och till de rättrogna kvinnorna att behärska sina blickar och akta sin lem och ej 

visa sina behag undantagandes av vad som alltid är synligt därav och de må kasta sin 

slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män… (Thulin & Elm, 

2012)  

   

Bildtexten avslutas med att bruket av slöja inte påbjuds i Koranen men var vanligt i många 

andra kulturer och att många muslimer anser att slöjan ska användas när kvinnan vistas 

utanför hemmet. ”En muslimsk kvinna kan se slöjan som ett skydd och ett bevis på sin tro.” 

hävdar läroboken (ibid.).  

 

På sid. 100 följer därpå ett avsnitt om äktenskap. Läroboken menar att äktenskapet först och 

främst handlar om en ”överenskommelse mellan två människor vars ekonomiska förhållanden 

noggrant regleras.” (ibid.). Enligt Thulin och Elm (2012) får den muslimska mannen enligt 

Koranen gifta sig med vilken kvinna som helst medan den muslimska kvinnan endast får gifta 

sig med en muslimsk man. Det hävdas att skilsmässa är tillåtet för mannen som bara behöver 

begära skilsmässa medan det i kvinnans fall måste finnas synnerliga skäl till skilsmässan.  

Under avsnittet om äktenskap får eleverna en uppgift att reflektera över i form av en 

uppgiftsruta som skildrar ett fall:  
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Uppgift 2  

Mehmet och Pia är gifta med varandra. De har en son på tre år. Mehmet är muslim 

och kom från Egypten för tio år sedan. Han är svensk medborgare. Något större 

intresse av religion har han aldrig haft. Äktenskapet knakar och Pia träffar en annan 

man. Vid skilsmässan får hon vårdnaden av sonen. En dag när Pia ska hämta sin son 

på dagis finns han inte där. Mehmet har hämtat honom. Han har åkt tillbaka till 

Egypten och lämnat sonen hos sina föräldrar. När han kommer tillbaka till Sverige 

förklarar han för Pia att sonen ska växa upp i Egypten. Pia kan inte acceptera hans 

handlande. Hon vill ha son tillbaka.  

Samtala om  

1. Hur kan Mehmet motivera sitt handlande?  

2. Vad kan Pia göra i den här situationen?  

3. Tycker du att Mehmet handlar rätt eller fel?  

 

Efter Uppgift 2 kommer ett avsnitt om «Barnet» enligt islam och kvinnlig omskärelse tas upp: 

”Den omtalade kvinnliga könsstympningen har inget stöd i koranen utan är en äldre kulturell 

sed i de nordafrikanska kulturerna.” (Thulin & Elm, 2012). Vidare berättar läroboken om hur 

det förhåller sig när barnen når puberteten och att många flickor börjar bära ”slöja – hidjab – 

eller huvudduk, när de vistas utanför hemmet” (ibid.). Till höger om stycket om barnet finns 

en bild där en liten tjej med blommig slöja framträder. Hon håller i koranen och tittar rakt in i 

kameran. Bildtexten lyder: ”Efter puberteten börjar många flickor bära slöja – hidjab.” (ibid.).   

 

Efterföljande avsnitt på sid. 101 handlar om omskärelse. Thulin och Elm (2012) hävdar att 

kvinnlig omskärelse eller för att använda deras ordval ”kvinnlig könsstympning” fanns redan 

innan profeten Muhammeds tid och enligt ”sunna” är den inte rekommenderad men tillåten av 

vissa rättslärda. Läroboksförfattarna menar att kvinnlig omskärelse är en sed som praktiseras 

mest i Östafrika och att de rättslärda rekommenderar den i dess lindrigaste form. ”I 

sekulariserade länder, till exempel i Sverige, är kvinnlig könsstympning förbjuden” 

kontrasterar läroboken. (ibid.)  

 

På sid. 103 får eleven nästa uppgift, uppgift 3, som också går ut på att reflektera över och 

svara på frågor kring ett fall:  
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Du bor på en ort som har en vänort i Danmark. Din klass ska under en vecka göra ett 

studiebesök på en skola där. Ni ska delta i undervisningen. Alla ska bo tillsammans på 

ett vandrarhem. I din klass går en flicka från en muslimsk familj. Hennes föräldrar 

tillåter inte att hon reser. Studiebesöket är obligatoriskt och ingår i undervisningen.  

Samtala om:  

1. Varför säger föräldrarna nej till resan?  

2. Hur kan skolan och ni i klassen lösa problemet?  

3. Hur tror du flickan upplever situationen?  

(Thulin & Elm, 2012)  

 

Kapitlet om islam avslutas med att eleverna får i uppgift att göra en jämförande undersökning 

av alla världsreligioner. De ska ta kontakt med en troende eller någon religiös företrädare för 

den valda religionen. Bland förslagen på intervjufrågor finner vi följande:  

 

6. Hur ser er religion och kultur på människans sexualitet? Accepteras sex för 

njutningens skull? Accepteras sex före äktenskapet? Vad händer om kvinnan inte är 

oskuld när äktenskapet fullbordas? Hur ser er religion på homosexualitet och 

samkönade äktenskap?  

7. Hur ser er religion och kultur på jämställdheten mellan män och kvinnor, på äldre 

människor, på fattiga människor, på människor med dålig hälsa, människor med 

handikapp?. (Thulin & Elm, 2012). 

 

I läroboken Lika och Unika av Olof Franck (2011) möter vi redan på introduktionssidan en 

bild på sid. 275 där unga muslimska tjejer alla iklädda slöja framträder, vissa av tjejerna 

kramar om varandra. På sid. 281 under avsnittet «Andra tolkningsperspektiv» belyser 

författaren det faktum att det kan finnas mer än ett perspektiv i hur religionsutövare tolkar sin 

religion. Olof Franck (2011) skriver:  

 

Man bör påminna sig om att det i Islam, precis som i judendom och kristendom och 

andra religioner, förs en levande diskussion kring hur de heliga texterna ska tolkas 

med hänsyn till genusperspektiv. Muslimska feministteologer har framhållit att 

Koranen genom historien tolkats av män för män. Dessa teologer argumenterar för att 

kvinnors perspektiv och kvinnors frågor ska lyftas fram i tolkningsprocessen. Det 
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handlar exempelvis om hur koranens texter kan och bör tolkas i relation till frågor som 

rör jämställdhet och likaberättigande.” (Franck, 2011, s. 281).  

 

På sid. 288 under avsnittet «Etik» återkommer författaren till diversifieringstanken inom 

islam och olika tolkningar. Under rubriken «Några exempel på olika tillämpningar» berättar 

författaren om att det enligt Koranen är tillåtet för män att ha fyra fruar förutsatt att tidigare 

fruar känner till det och att mannen kan erbjuda alla fruarna lika villkor. Författaren 

poängterar dock att denna praxis inte praktiseras på de flesta håll i världen och att de flesta 

muslimska männen lever i monogama förhållanden. Texten fortsätter med att redogöra för 

olikheterna i hur muslimska kvinnor bär slöja:  

 

På vissa håll använder muslimska kvinnor burka, en slöja som täcker hennes ansikte. 

Mer vanligt är att muslimska kvinnor istället använder hijab, en slöja som inte döljer 

ansiktet. Åtskilliga muslimska kvinnor använder inte alls något slag av huvudduk. 

(Franck, 2011).  

 

Stycket avslutas med att bruket av slöja i många europeiska länder uppfattats som 

provocerande och en symbol för sexism och ojämställdhet. Författaren nämner att i Frankrike 

är slöjor förbjudna i skolorna, vilka är icke-konfessionella. Franck (2011) hävdar att bland 

bekännande muslimer finns det meningsskiljaktigheter i hur man ser på slöjan, vissa stöder 

tolkningen att slöja står för förtryck medan andra anser slöjan vara ett uttryck för ”religiös 

hemvist och en personlig identitet” (ibid.).  

 

Under fliken 14:4 får eleverna en fråga:  

 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att som i Frankrike förbjuda eleverna att bära 

sådant som kan tolkas som religiösa symboler? (Franck, 2011)  

 

Stycket efterföljs av ett nytt stycke med rubriken «Tolkningar utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv» där författaren återkommer till feminstteologers sätt att tolka 

religiösa texter. Som exempel på hur detta perspektiv skiljer sig nämns bland annat synen på 

arvsrätt och äktenskapliga relationer som enligt läroboken nytolkas utifrån en mer modern syn 

på jämställdhet och likaberättigande. Andra exempel där nytolkningar förekommer är synen 

på kärlek och äktenskap.  
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Frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män står på dagordningen för 

diskussion och reflektion i Islam precis som i många andra religiösa traditioner. Och 

inte minst aktualiseras dessa frågor när en mer traditionell tolkning av kvinnors och 

mäns roller och relationer möter och kontrasteras mot en modern tolkning där dessa 

roller och relationer uppfattas som mer eller mindre identiska: kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter, samma ansvar och samma frihet (Franck, 2011, s. 

289).  

 

Vidare fortsätter läroboken med ett avsnittet «Samhälle» med underrubriken «Styrs av 

sharia». På sid. 291 får läsaren bekanta sig med ett fall som rör handskakningsdomen 2010. 

Rubriken för detta fall är: «Får man avvika från traditionen»:  

 

I februari 2010 dömdes Arbetsförmedlingen av Stockholms tingsrätt att betala 60 000 

kronor i ersättning till en 28-årig man. Skälet till det var att man på felaktiga grunder 

hade dragit in hans aktivitetsstöd. Bakgrunden var att mannen vid ett besök på en 

arbetsplats där han eventuellt skulle göra praktik, vägrade hälsa på företagets 

kvinnliga VD med motiveringen att hans religion förbjuder män och kvinnor att skaka 

hand. Istället önskade han hälsa genom att lägga handen mot sitt bröst. Den kvinnliga 

VD:n uppgav att hon kände sig kränkt. Enligt uppgift fanns dock andra och 

kompetensrelaterade skäl till att mannen sedan inte fick praktikplatsen. 

Arbetsförmedlingen ansåg däremot att mannens beteende var skälet till att han inte 

fick denna praktikplats, vilket var tillräcklig grund för att dra in hans aktivitetsstöd. 

Detta beslut var dock enligt Stockholms tingsrätt felaktigt.” (Franck, 2011) 

 

På sid 294 och i anslutning till ett avsnitt om Muslimer i Sverige, «Många möts av 

islamofobi» och «Islam i media» där den tidigare nämnda mediaanalysen av Håkan Hvitfelt 

skildras förekommer det på efterföljande sida (294) en bild som föreställer en ung tjej iklädd 

slöja som tittar ut genom en dörr, på dörren står det ”Kvinnoingång” och under det en arabisk 

text med motsvarande betydelse. Ingen bildtext har bifogats i samband med bilden.  

 

I Läroboken En människa, tusen världar (Tuveson, 2015) stöter läsaren på en bild på sid. 177 

från ett muslimskt eidfirande i Sydney, Australien. På bilden ser vi ballonger, kakor och 
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bakelser uppdukade samt kvinnor iklädda slöja och andra obeslöjade, till höger i bilden 

skymtar en man gå förbi.  

 

På sid.178 berättar läroboken om Profeten Muhammeds dotter:  

 

Fatima (605-632) som i den muslimska traditionen beskrivs som en ödmjuk och 

gudfruktig person. Muslimer betraktar både Khadidja och Fatima som goda 

föredömen. (Tuveson, 2015) 

 

Till höger finns en bild som föreställer ”Fatimas hand”. Bildtexten lyder: ”Det här smycket 

kallas Fatimas hand. Fatima var Muhammeds dotter, och ses som ett gott föredöme.” (ibid.)  

 

På sid. 190 hittar vi ett stycke om Islamofobi. Författaren skriver här:  

 

Det finns många orsaker bakom fientligheten. En sådan är att många icke-muslimer 

sätter likhetstecken mellan islam och fundamentalism, terrorism och kvinnoförtryck. 

Forskare pekar på att många icke-muslimers uppfattning om islam och muslimer 

påverkas av nyhetsrapporteringen. (Tuveson, 2015)  

 

Några sidor senare i läroboken, på sid. 195-197 ägnas ett helt uppslag till att avhandla 

identitet, kön och sexualitet. Författaren redogör för begrepp som intersektionalitet och genus 

samt belyser att islams källor går att tolka på olika sätt. ”Det innebär att modernister och 

traditionalister kan komma fram till helt olika synsätt i sin genuskonstruktion, trots att de 

utgår ifrån samma källor” (ibid.). Läroboken understryker att det centrala i en muslims 

identitet är relationen till Gud och att människan inte reduceras till sitt kön, etnicitet eller 

socioekonomiska status. Läroboken fortsätter vidare med att nämna strömningar som kämpar 

för kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter. Bland företrädarna för den 

feministteologiska tankeströmningen nämns Amina Wadud. På sid. 197 syns Amina Wadud 

på bild iklädd slöja. Textbilden lyder: ”Amina Wadud-Muhsin (1957-) på Nordiskt Forum i 

Sverige 2014.” (Tuveson, 2015) 

 

Tuveson (2015) skriver att:  
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I Koranen står det att kvinna och man har samma ursprung, och är tänkta att 

komplementera varandra som man och hustru. De är jämlikar och ska stödja varandra. 

De är skapade för att leva tillsammans i ett äktenskap med det uttalade målet att skaffa 

barn. (Tuveson, 2015) 

 

Därefter berättar läroboken om att en muslimsk man har tillåtelse att gifta sig med upp till 

fyra fruar som han dock måste behandla lika. Läroboken accentuerar emellertid att polygami 

inte är en utbredd äktenskapsform bland muslimer. Tuveson (2015) nämner att en beräkning 

visar att endast tre av hundra muslimska äktenskap ingår i en polygam konstellation.    

 

Enligt modernistiska tolkningar är polygamin som äktenskapsform omöjlig, eftersom 

koranen betonar att alla makar ska behandlas likvärdigt. Ingen make kan ha likartade 

känslomässiga band till flera kvinnor, enligt detta tolkningsmönster. (Tuveson, 2015).  

 

Läroboken tar vidare upp den traditionalistiska synen på mannens respektive kvinnans roll 

inom familjen där mannen har en skyldighet att försörja och beskydda familjen. Kvinnan har 

rätt att skilja sig om mannen inte lever upp till försörjningsplikten. Även skillnader i 

föreskrifter och ritualer tas upp:  

 

Det finns fler rituella plikter för män än för kvinnor. Till exempel är det en skyldighet 

för mannen att besöka moskén i samband med fredagsbönen. Kvinnan har enligt 

denna syn huvudansvaret för barnens uppfostran och arbetet i hemmet. (ibid.).  

 

Tuveson (2015) skriver att trots att mannen har försörjningsplikt är det emellertid inte 

förbjudet för kvinnor att arbeta eller bidra till försörjningen. Exempel på länder där 

muslimska kvinnor arbetar nämner författaren Turkiet och Indonesien. Tuveson (2015) hävdar 

att enligt en traditionalistisk syn så bör en kvinna vara trogen lydig och tystlåten och om det 

uppstår oenighet i en fråga mellan make och hustru är det mannen som har sista ordet. Stycket 

avslutas med att redogöra för hur traditionalister ser på skilsmässa. Skilsmässan bör undvikas 

enligt traditionalister men om det skulle uppstå är det enklare för mannen än för kvinnan. 

Kvinnan måste, hävdar Tuveson (2015), ange besynnerliga skäl för att få igenom sin 

skilsmässa:  
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Utifrån sharia måste kvinnan uppge goda skäl för skilsmässan när hon vänder sig till 

en islamisk domstol eller den lokala islamiska församlingen. Sådana kan vara att han 

inte kan försörja henne, att han är impotent eller att han har en svår sjukdom. 

(Tuveson, 2015)   

 

Läsaren får sedan bekanta sig med hur traditionalister håller fast vid könssegregation när det 

kommer till män och kvinnor som inte är släkt med varandra. Modernistiska muslimer strävar 

efter att kvinnor ska få ha rätt att vara imamer i moskéerna, leda bönerna och att män och 

kvinnor ska kunna be tillsammans.  

 

I avsnittet «Sexualitet» på sid. 198 tar läroboken upp olika sorters syn på relationer och 

sexualitet. Den traditionella synen hävdar författaren är att sex bara får äga rum inom 

äktenskapet och är starkt heteronormativ. Det finns dock en aktiv muslimsk queerrörelse som 

kämpar för hbtq-muslimers rättigheter menar Tuveson (2015).  
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7. Diskussion och analys  

I uppsatsens diskussions- och analysdel tittar vi närmare på hur vi kan förstå och demaskera 

de resultat som presenterats utifrån den historiska diskurs som dominerat och dikterat samtalet 

om islam och muslimer. Vi kommer här att se att de tankefigurer vi stöter på i läroböckerna 

inte är avvikande eller unika i sitt slag utan tvärtom förlegade. Diskussionen och analysen 

kommer stödja sig på den postkoloniala teoribildningen och tidigare forskning inom ämnet 

vilka presenterats i uppsatsens första del.  

 

7.1 Jihad – det heliga kriget  

De resultat vi har funnit med avseende på jihadbegreppet är till stor del i linje med tidigare 

forskningsfynd. Jihadbegreppet tas som tidigare nämnts upp i tre av fyra läroböcker. Den enda 

boken som överhuvudtaget inte berör jihad är Lika och unika (Franck, 2011). En intressant 

aspekt med resterande tre läroböcker som alla tar upp jihadbegreppet är att det aldrig 

översätts, det används translittererat just som jihad. Det som avses med översättning i detta 

fall är inte att begreppet ges en definition, utan att jihadbegreppet konsekvent kunde ha 

använts utifrån sin svenska motsvarighet. Jämför vi med andra islamiska termer såsom 

exempelvis ”salat” (bön) så kan vi se att denna term oftast översätts och att det är den svenska 

motsvarigheten som används löpande i texten. Jag skulle vilja hävda att ordet jihad, utifrån 

den gängse diskurs om islam och muslimer, är ett stigmatiserat ord och därför inte ”neutralt”. 

Att välja att inte översätta ordet medför, frånsett om det är ett medvetet eller omedvetet val, 

att läsaren drar sig till minnes de konnotationer som associeras till begreppet.  

 

På sid. 82 i läroboken Mittpunkt religionskunskap (Tollstadius & Öberg, 2011) möter läsaren 

ett helt avsnitt som författarna avsatt för att just avhandla jihadbegreppet. Rubriken lyder: 

«Jihad – det heliga kriget». Att översätta Jihad med heligt krig är något som både Härenstam 

(1993) och Otterbeck (2005) anmärker på och ser som problematiskt. Bland de andra tre 

läroböckerna är det två som översätter jihad med heligt krig; vi finner där läroboken Religion 

1 (Thulin & Elm, 2012) där författarna skriver: ”Muhammed var både religiös och politisk 

ledare. Det heliga kriget, djihad, spred lära och inflytande” (Thulin & Elm, 2012). Vi kan 

således slå fast att 2 av 3 läroböcker som tar upp jihad felaktigt översätter det med «heligt 

krig» och i anslutning till begreppet även skildrar islam utbredning, vilket är konsistent med 

vad Härenstam (1993) funnit i sin forskning. Härenstam refererade till författaren Falaturi 

som hävdade att begreppet «heligt krig» är helt oislamiskt och en feltolkning av termen 

(Härenstam, 1993). Falaturi citerad i Härenstam (1993) skriver:  
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To summarise, it will be necassary to establish that it contradicts the essence of jihad 

when it is interpreted a «holy war». The protection of Islamic interests is no «holy 

war» either. War is never «holy» , even the defensive war is a necessary evil. (Falaturi 

citerad i Härenstam, 1993).  

 

Vi har tidigare under avsnitt 4.2 tidigare forskning redogjort för den allmänna och historiska 

diskurs där muslimer och islam framställs som våldsbejakande och expansiv till sin karaktär, 

som i fallet med Nathan Söderbloms verk exempelvis. Som Gardell (2010) och Härenstam 

(1993) påpekat sträcker sig föreställningar om islam och muslimer långt tillbaka, ända till 

korstågens tid och har sedan dess rotat sig i den västerländska folkhemsmentaliteten:  

 

De tankefigurer som producerades under dessa historiska skeenden och i mer eller 

mindre omstöpt form fördes vidare genom historien lades till grund för dagens 

kunskapsregim om islam och muslimer. Den kunskap vi har om islam och muslimer är 

således inte oskyldig, objektiv eller neutral, utan invävd i rådande maktordningar och 

politiska perspektiv.  

(Gardell, 2010)  

 

Gardell understryker att förståelsen föregås av en förförståelse och att denna förförståelse har 

sina idéhistoriska rötter som sträcker sig tillbaka till en tid då påtagliga spänningar var 

rådande mellan väst och den islamiska världen. En viktig aspekt i detta hänseende är att 

korstågen iscensatte en enhet som tidigare inte funnits, korstågen kom således inte för att 

bevara en tidigare befintlig enhet utan snarare för att skapa en. Faktum är att första gången 

namnet ”europé” används i tryck är i samband med skildringar av slaget vid Poitier 732, då en 

okänd krönikör beskrev denna nya gemenskap som mobiliseringen frambringat som 

”europenses” (Gardell, 2010)  

 

De medeltida bilder som sprids under denna tid är inte helt avvikande från de porträtteringar 

vi möter i 2000-talets läroböcker anpassade för Lgy 11. I de medeltida porträtteringarna möter 

vi bilden av profeten Muhammed som en pseudoprofet, en falsk profet som korrumperat den 

kristna läran. Under litteraturgiganten Dantes tid florerade en myt om att Muhammed 

egentligen var en kardinal som misslyckats med sina ambitioner att bli en påve och därför 

etablerat en egen religion. Under denna tid skapas också myten om att Muhammed för 
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muslimer är som Jesus för kristna med berättelser om Muhammeds återuppståndelse. Detta 

övergår sedan till mer aggressiva mytbildningar, som i fallet med den anakronistiska myten 

om att Muhammed var med och korsfäste Jesus.  

 

Under denna tid utvecklades ytterligare en berättelse som kom att stå sig: Muhammad 

var ingen idiot. Han förstod att erövra makt genom att koka ihop en religion som 

passade den arabiska massan som han kontrollerade genom svärd, hot och löften om 

rikedom i detta eller nästa liv bara de gick ut i krig för att lägga världen för hans 

fötter. (Gardell, 2010).  

 

Turkskräcken och Osmanska rikets storhetstid bidrog ytterligare till föreställningar om islam 

och muslimer menar Gardell. År 1529 belägrar osmanerna Wien för första gången och i 

samband med den europeiska tryckkonstens begynnelse och det kända Gutenberg trycks nu 

mot slutet av 1500-talet hundratals Türkenbüchlein, så kallade turkpamfletter, vilka skildrar 

turkarnas avancemang i centraleuropa. I dessa pamfletter finner vi skildringar om turkarnas 

hårresande makabra handlingar mot obeväpnade kvinnor och barn.  

 

I Turkkalendern för år 1455 manades en kristen furste per månad att dra ut i krig mot 

Guds fiender. Alstret avslutades med en bön om att Gud skulle bistå de kristna att 

döda alla turkar i ”Turkiet, Grekland, Asien och Europa”. Det skulle inte finnas någon 

turk kvar i världen. Turktrycken – ibland skrivna på vers för att framföras till välkända 

melodier – bidrog till att sprida skräck bland allmänheten. Turkarna var ”otrogna 

vargar”, ”Mahometanska bestar”, ”hundar”, ”gudlösa barbarer”, ”Antikrists 

härskaror”, som skövlade kyrkor, brände kloster, skar upp gravida kvinnors magar, 

våldtog jungfrur, omskar barn och ritualslaktade kristna för att använda deras blod i 

diaboliska nattvardsceremonier. (Gardell, 2010).  

 

Vi kan således se att den västerländska diskurs om islam och muslimer vilar på historiska 

politiska spänningar mellan väst och öst vilket onekligen bidragit till det urval vi gör när vi 

behandlar islam i allt från läroböcker till populärkultur. Vi har i vårt resultat hittat många 

exempel som underbygger just idén om västerländsk besatthet kring det muslimska våldet.  

 

I läroboken Mittpunkt religionskunskap av Tollstadius & Öberg (2011) är den första 

meningen eleven får läsa under rubriken «Jihad – det heliga kriget»:  



 

48 
 

Enligt muslimsk tro har man rätt att med vapen försvara sin religion om den är hotad. 

Detta kallas jihad, eller det heliga kriget. (Tollstadius & Öberg, 2011).  

 

Här finner vi även det Otterbeck benämner som islams agens utan hänsyn till hermeneutik och 

tolkningsprocesser. Vi finner dock senare i Tollstadius och Öbergs lärobok ett försök till 

nyansering när de skriver: 

 

Jihad betyder egentligen ansträngning och innebär att man ska försöka leva som Gud 

vill. Precis som inom kristendomen har religionen ibland används för politiska syften. 

Då är det vanligt att man hänvisar till jihad (ibid.)  

 

Men istället för att problematisera detta ytterligare faller den efterföljande texten tillbaka till 

svepande formuleringar och stereotypa föreställningar när läroboksförfattarna skriver: ”Om 

man dör i strid för Gud kommer man direkt till paradiset. Därför slåss många utan rädsla för 

att dö.” (ibid.). Och som om detta inte vore tillräckligt får eleverna vid sidfoten reflekterande 

frågor där dem ställs frågor om terrorister, heliga krigare och självmordsattacker:  

 

Terrorister eller heliga krigare? Det förekommer idag att män och kvinnor fäster 

sprängämnen på sina kroppar och genomför attacker som innebär att både de själva 

och många andra dör.  

a) Varför tror du att de gör så?  

b) Finns det bättre och sämre sätt att kriga på? Eller är alla sätt lika dåliga? Motivera 

ditt svar?” (Tollstadius & Öberg, 2011)  

 

På detta sätt blir den våldsbejakande dimensionen ett centralt inslag i avsnittet om islam och 

det blir naturligt för läsaren, oavsett försök till nyansering, att associera detta till ”mainstream-

islam”. Edward Said menar på att det finns tre faktorer som bidragit till den politiserade 

bilden av araber och muslimer:  

 

Three things have contributed to making even the simplest perception of the Arabs 

and Islam into a highly politicized, almost racious matter: one, the history of popular 

anti-Arab and anti-Islamic prejudice in the West, which is immediately reflected in the 

history of Orientalism; two, the struggle between the Arabs and Israeli Zionism, and 

its effects upon American Jews as well as upon both the liberal culture and the 
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population at large; three, the almost total absence of any cultural position making it 

possible either to identify with or dispassionately to discuss the Arabs or Islam. 

Furthermore, it hardly needs saying that because the Middle East is now so identified 

with Great Power politics, oil economics, and the simple-minded dichotomy of 

freedom-loving, democratic Israel and evil, totalitarian, and terroristic Arabs, the 

chances of anything like a clear view of what one talks about in talking about the Near 

East are depressingly small. (Said, 2003, s. 26-27) 
 

I Tollstadius & Öbergs (2011) lärobok ombeds eleven inta vad som förefaller vara en 

teologisk och rättsvetenskaplig position och ståndpunkt, när de i bokens marginal under 

«Svara på» får frågan: ”Vad är jihad och när är det tillåtet?” (ibid.) Hur har 

läroboksförfattarna tänkt att en gymnasieelev ska svara på när det är tillåtet att utföra jihad? 

Vilken slags jihad avses här och hur har eleven getts verktyg att avgöra när, enligt islam, det 

kan vara tillåtet att utföra det? Detta exempel må vara av sådan kaliber att det hamnar under 

kategorin för vad Otterbeck (2005) i sin kritik av läroböcker kallar för ”förvirrande struktur 

och utelämnande av information”.  

 

Läroboken Religion 1 (Thulin & Elm, 2012) lägger fokus på jihadbegreppets expansiva 

funktion med bilder och redogörelser om islams utbredning. Pengarna Muhammed påstås ha 

fått från köpmannaänkan Khadidja gjorde honom till en rik man och ”det heliga kriget, 

djihad, spred lära och inflytande.” (Thulin & Elm, 2012).     

 

Den mest nyanserade redogörelsen av jihad hittar vi i läroboken En människa, tusen världar 

(Tuveson, 2015) där begreppet förekommer under avsnittet «Gott och ont» på sid. 193-194. 

Vi finner i denna lärobok vad jag anser vara en mer rättvisande och trogen uppfattning om 

jihadbegreppets översättning och innebörd inom islam. Detta genom att behandla kampen 

mellan godhet och ondska som finns inom oss alla och strävan (jihad) efter att kämpa mot 

sina begär och lustar. Läroboksförfattaren skriver:  

 

Men jihad handlar också om människans strid mot egot och strävan efter att följa sin 

goda natur. Detta gör man bland annat genom att visa solidaritet och empati. Det är 

det större jihad. (Tuveson, 2015)  
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Denna nyansering är också mer representativ för hur muslimer själva använder ordet och 

något som smugit sig in i populärkultur och musik. I hiphop-låten ”Ensam” av rapparen 

Carlito och soulartisten Aleks lyder refrängen: 

  

Ingen här vill medge det 

Det är en ensam värld 

Även om du inte ser det 

Kan kännas ensamt här 

Men är det någonting jag har lärt 

Kommer fortsätta va' revolutionär 

För ingen här vill se den tyngd jag bär 

Jag är på min jihad, sanningen är att 

Väl ner i graven är man ensam där, ensam själ (Carlito, 2014)  

 

Nyhetsrapporteringen är emellertid inte lika nyanserad utan går mer i linje med den 

övergripande bilden som återspeglas i läroböckerna, något som även Härenstam (1993) lyfter 

fram. Härenstam skriver:  

 

Den information som skall ges eleverna blir naturligtvis i hög grad påverkad av de 

bilder och föreställningar eleverna fått tidigare och från annat håll än skolan. En 

skenbart ”objektiv” undervisning, med mycket ”å ena sidan” och ”å andra sidan” kan i 

realiteten öka på befintliga fördomar och förstärka förutfattade meningar. (Härenstam, 

1993) 

 

Håkan Hvitfelts analys av mediebilden av islam visar på att stereotyper som frodas i 

nyhetsinslagen är mer en regel än ett undantag. Av 627 analyserade TV-inslag mellan åren 

1991-1995 fann Hvitfelt att endast 15% av inslagen inte hade någon form av våldsanknytning. 

Av de 85% som hade våldsanknytning hade 39% koppling till krig och 23% koppling till 

terrorism. Samtliga inslag var från aktuellt (SVT1), Rapport (SVT2) och nyheterna på TV4 

(Brune 2001, s. 79). Det märkliga sammanträffandet är det faktum att Håkan Hvitfelts 

undersökning faktiskt nämns i en av läroböckerna och som är den enda av de granskade 

läroböckerna som inte tar upp jihadbegreppet överhuvudtaget, nämligen läroboken Lika och 

unika av Olof Franck på sid. 293 under avsnittet om islamofobi. Om sammanträffandet är ett 

resultat av slumpen eller snarare ett genomtänkt och utstuderat val låter jag vara osagt.  
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7.2 Islam – kvinnoförtryckets religion  

Resultaten beträffande hur de granskade läroböckerna återger islams kvinnosyn betygar att det 

inte är fråga om någon ögonfägnad vi har att observera. En snabb översiktlig bild av 

läroböckerna ger vid handen resultatet att det finns en slags besatthet i att skildra islams och 

muslimers förhållande till kvinno- och jämställdhetsaspekter. I Tollstadius & Öberg (2011) är 

bland det första eleven får bekanta sig med vid introducerandet av islamkapitlet målen, där 

eleven efter avslutat kapitel bland annat bör ”kunna redogöra för kvinnosynen inom islam” 

(Tollstadius & Öberg, 2011) 

 

Vi märker således mycket tidigt att det finns något som tangerar en spänning och där det 

nästan förutsätts och insinueras att det skulle finnas något påfallande problematiskt med islam 

och muslimers kvinnosyn. På sid. 81 i läroboken tas kvinnlig omskärelse upp. Men innan dess 

gör boken ett synnerligen märkligt påstående, Tollstadius och Öberg hävdar att ”nästan alla 

muslimska män är omskurna. Omskärelsen innebär att penis förhud skärs bort.” (Tollstadius 

& Öberg, 2011). Som läsare hade det uppskattats att ha någon statistik eller källa på ett så 

magstarkt påstående. Vi får sedan en i mitt tycke väldigt detaljerad redogörelse för en 

makaber kvinnlig könsstympning, läroboksförfattarna skriver:  

 

Kvinnlig omskärelse (att man tar bort blygdläpparna och, i vissa fall, klitoris) har 

inget med islam att göra. I vissa områden utförs det dock, men saknar helt stöd i 

koranen. De allra flesta muslimer tar avstånd från sedvänjan. (Tollstadius & Öberg, 

2011).  

 

Vi ser här ett exempel på det Otterbeck benämner som tendentiöst urval. Det må vara välment 

från läroboksförfattarnas håll och att avsikten var att sticka hål på en felaktig föreställning om 

islam och muslimer, men icke desto mindre hamnar denna information under islamkapitlet i 

läroboken och blir ett inslag i den information som presenteras om islam. Vilket medför att 

denna information göder och förstärker den rådande diskurs århundraden av ackumulerade 

historiska skeenden hjälpt till att konstruera.  

 

Ett annat dessvärre misslyckat försök till problematisering och nyansering är när läroboken 

diskuterar hur islam idag ofta kritiseras för att vara en kvinnoförtryckande religion genom 

hänvisningar till exempelvis slöja och kvinnlig omskärelse. Läroboken invänder dock mot 

detta genom att nämna att ”i islam finns egentligen inget som säger att kvinnor måste bära 
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slöjor, och absolut inget om kvinnlig omskärelse” (Tollstadius & Öberg, 2011). Läroboken tar 

upp att både män och kvinnor uppmanas att klä sig anständigt och att detta av många 

muslimska kvinnor tolkas som att man ska bära slöja. Det kan till synes förefalla som att 

ovanstående information är problemfri; det problematiska med denna information är dock att 

den gör anspråk på vad islam är, samt tillskriver islam en egen agens som Otterbeck (2005) 

belyst i sin forskning. Det finns ingen förståelse här för maktförhållanden och 

tolkningsprocesser i denna framställning. Otterbeck framhåller att:  

 

Texterna bör ses igenom vad gäller fördomar som ofta formar valet av vad texterna 

ska handla om. Detta sker på två sätt. En del reproducerar fördomar, andra vill bemöta 

fördomar. Sharia är ett utmärkt exempel. Vissa nämner sharia som primitivt på grund 

av huvudstraffen, särskilt då stympningsstraffen. Andra nämner stympningsstraffen 

för att säga att dessa är ovanliga. I båda fallen ägnas uppmärksamhet åt denna aspekt 

av sharia. Vi får inte veta något om vad sharia handlar om i ett större kontext, hur 

sharia används, upplevs, efterföljs eller revideras, vilken symbolisk funktion sharia 

fyller i politik och så vidare. Tidigare val som blivit traditioner styr urvalet allt för 

mycket. Det som tas upp bör kontextualiseras och förklaras. (Otterbeck, 2005) 

 

Bland de läroböcker vars framställning av islams kvinnosyn jag i denna granskning funnit 

vara mest problematisk är läroboken Religion 1 av Thulin och Elm. Jag vill hävda att Thulin 

och Elms porträttering stundtals är ett pedagogiskt och didaktiskt hot och rentav skadlig för 

undervisningen skulle jag vilja hävda. Som lärare skulle det aldrig falla mig in att använda 

denna lärobok eller ens tänka tanken att sätta boken i en elevs händer. Det kan upplevas som 

en väldigt häftig reaktion mot en lärobok som må ha andra förtjänster, dock argumenterar jag 

i det som följer varför boken, i synnerhet i sina uppgiftsexempel, förser läsaren med ren och 

skär islamofobi samt rasistiska föreställningar.  

 

I Uppgift 2 får läsaren träffa Mehmet och Pia som är gifta med varandra och har en son på tre 

år. Mehmet är muslim och kommer från Egypten. Redan här märker den kritiska läsaren att 

något är fel. Mehmet är ett turkiskt namn och den turkiska motsvarigheten på namnet 

Muhammed. Ingen, eller väldigt få, med ursprung i Egypten bär på namnet Mehmet. Vi 

märker således att författarna använder sig av ett svepande sätt att uttrycka sig på och 

hopklumpningar av muslimer. Vi får sedan veta att äktenskapet knakar och att Pia träffar en 

annan man. Vid skilsmässan får hon vårdnaden av sonen. En dag när Pia ska hämta sin son på 
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dagis finns han inte där. Mehmet har hämtat honom. Han har åkt tillbaka till Egypten och 

lämnat sonen hos sina föräldrar. När han kommer tillbaka till Sverige förklarar han för Pia att 

sonen ska växa upp i Egypten. Pia kan inte acceptera hans handlande. Hon vill ha son tillbaka.  

Till råga på allt så ska eleverna samtala om detta fall och de får frågor till sin hjälp:  

 

Samtala om  

1. Hur kan Mehmet motivera sitt handlande?  

2. Vad kan Pia göra i den här situationen?  

3. Tycker du att Mehmet handlar rätt eller fel?  

(Thulin & Elm, 2012)  

 

Det har tidigare i denna studie konstaterats att de stereotyper som präglar den västerländska 

synen på etniska minoriteter och religioner som klassificeras som främlingar har djupa 

historiska rötter som går ännu längre tillbaka i tiden än till kolonialismens era. Synsättet om 

kvinnoförtryckande invandrarmän i allmänhet och muslimska män i synnerhet utgör i detta 

fall inget undantag. De existerande stereotyperna om kvinnoförtryckande muslimska män kan 

förklaras av uråldriga myter och sägner om bl.a. turkar och araber som bedriver vit slavhandel 

och tillfångatar vita vackra kvinnor som konkubiner (Catomeris, 2004, s. 163). 

 

Den efterföljande uppgiften, Uppgift 3, är inte heller den bättre. Här får eleven ett annat fall 

där läsaren ställs inför ett dilemma:  

 

Du bor på en ort som har en vänort i Danmark. Din klass ska under en vecka göra ett 

studiebesök på en skola där. Ni ska delta i undervisningen. Alla ska bo tillsammans på 

ett vandrarhem. I din klass går en flicka från en muslimsk familj. Hennes föräldrar 

tillåter inte att hon reser. Studiebesöket är obligatoriskt och ingår i undervisningen.  

Samtala om:  

1. Varför säger föräldrarna nej till resan?  

2. Hur kan skolan och ni i klassen lösa problemet?  

3. Hur tror du flickan upplever situationen? (Thulin & Elm, 2012)  

 

Vi ser här ett exempel på den klassiska typifieringen av ”invandrartjejen” och 

”invandrarkvinnan” som florerar i nyhetsrapporteringen och mediala porträtteringar av 

muslimer specifikt och invandrare i allmänhet. Ylva Brune, docent i journalistik och 



 

54 
 

masskommunikation vid Göteborgs universitet nämner i sin artikel Invandrare i mediearkivets 

typgalleri, typifieringar i dagstidningar från 1970-talets mitt och framåt. Typifieringarna visar 

att dagens journalistik fortsatt på samma bana och att samma typifieringar reproduceras idag i 

nutida mediehändelser (de los Reyes et al., 2002, s. 153).  

 

I både Uppgift 2 och 3 i läroboken Religion 1 av Thulin och Elm stöter vi både på 

porträtteringen av invandrarmannen och invandrartjejen. Enligt Brune är den första 

existerande bilden av invandrarmannen den som porträtteras i relation till kvinnans frihet och 

jämställdhet. Han är den som i desperation slår, straffar och förtrycker kvinnan för att han 

styrs av krafter utanför sig själv. Han är antingen styrd av kulturen där hedern till varje pris 

måste skyddas, eller så är det religionen islam med verser från Koranen eller haditherna som 

är bakom männen och deras kvinnoförakt och förtryck. Den andra stereotypen fokuserar inte 

på kulturen och religionen som den huvudsakliga källan till männens kvinnoförtryck och 

brottsliga beteende. Där är det istället männens maktlöshet och prestigeförlust som de 

upplever i Sverige som är den huvudsakliga orsaken, samtidigt som deras hustrur och döttrar 

lockas av det nya landet som erbjuder dem friheter och möjligheter. Invandrarmannen 

revolterar således mot denna lockelse genom ett kontrollbehov och våld (de los Reyes et al., 

2002, s. 176). 

 

I Uppgift 3 stöter vi på ”Invandrartjejen” som enligt Brune beskrivs i kontrast till den etniskt 

svenska unga kvinnan (ibid.). Man utgår från att de svenska unga kvinnorna har egenskaper 

som de unga invandrarkvinnorna inte besitter. En ung svensk kvinna har – i motsats till en 

ung invandrarkvinna – frihet, pojkvän, roligt, korta kjolar, använder sig av p-piller, sexuell 

frihet, tillåts att gå på disco, o.s.v.. Den unga invandrarkvinnan blir en negation av allt det 

som en svensk ung kvinna är, och i media kommer det upprepande nyhetsrapporteringar om 

unga invandrarkvinnor som rymmer. De gestaltas som hjältemodiga och viljestarka då de 

brutit med sina familjer och då de envisas med att förverkliga sin dröm om att bli som alla 

andra svenska unga kvinnor. Hennes familj, i synnerhet hennes bror och far, är hennes 

antagonister som hotar och jagar henne (de los Reyes et al., 2002, s. 178). 

 

I Religionskunskap 1 av Tollstadius och Öberg hävdas det att:  

 

Rangordningen i den muslimska familjen är sådan att pappan står över mamman och 

brodern står över systern. Pojkar/söner kan även ha större inflytande än sin mamma. 
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Äktenskap bestäms fortfarande ofta av fadern för dotterns del. (Tollstadius & Öberg, 

2011).  

 

Enligt Ylva Brunes undersökning gestaltas invandrarkvinnan som underordnad och psykiskt 

instabil. Hon är motsatsen till de goda demokratiska värden vi har i vårt västerländska 

samhälle, som t.ex. självständighet och jämlikhet. Enligt gestaltningen är det inte hennes eget 

fel, utan det är yttre faktorer (som kultur och religion) som trycker ned invandrarkvinnan. Den 

hierarkiska och patriarkaliska familjesituationen orsakas av hennes u-landsbakgrund. 

Slutsatsen är att hon – till skillnad från mannen – är dubbelt förtryckt; förtryckt av religionen 

och kulturen samt underordnad p.g.a. sitt kön (de los Reyes et al., 2002, s. 154). Påståendet 

ovan om den hierarkiska ordningen i muslimska familjer ligger även i linje med den 

dominanta diskurs som porträtterar ”invandrarkillar” som den stereotyp som gestaltas i 

anslutning till kvinnornas frihet och strävan efter jämställdhet. (ibid.)  

 

Det som genomsyrar dessa exempel är att islam och muslimer ses som negationen av vad vi 

anser vara västerländska ideal och humanistisk värdegrund. Något som Edward Said 

påpekade när han skrev att den mediala bilden av islam leder till skapandet av dikotomier där 

den andre får stå för vad vi inte själva förknippar oss med, ”A very serious consequence is 

that Americans have a scant opportunity to view the Islamic world except reductively, 

coercively, oppositionally. ” (Said, 1997). Ylva Brune menar också på att i kontrast till denna 

gestaltning av invandrare och muslimer blir konsekvensen att ”Sverige” och ”svenskhet” 

laddas med en utopisk och idyllisk valör, där den etniske svensken är bärare av värderingar 

som frihet och jämställdhet (se Tabell 2) (de los Reyes m.fl. 2002). Det är endast genom att 

”dom” blir till ”vi” och genom att inrikta sig på ”svenskhet” som invandrarkvinnorna kan 

frigöra sig. Dessa typifieringar av invandrarkvinnor blir inte bara kulturella och 

nationalistiska utan har således även en kolonialistisk karaktär (de los Reyes et al. 2002, s. 

178).  
          

Tabell 2, (Källa: de los Reyes et al. 2002) 

Frihet (svenskhet) Förtryck (invandrare/muslim) 

Modernitet Religion/tradition 

Individuell frihet Familjelojalitet 

Sexuell frigjordhet Patriarkaliskt definierad syn på sexualitet   

Jämställdhet Patriarkalisk syn på förhållandet mellan könen 
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Vad gäller fenomenet polygami eller det mer korrekta begreppet polygyni3 så har studien i sin 

resultatdel funnit att alla läroböcker berört ämnet. Och precis som i fallet med kvinnlig 

omskärelse så ser framställningen av ämnet vid en första anblick ganska oskyldig ut. Faktum 

är att många läroböcker argumenterar för att det finns ytterst lite stöd för denna praxis i den 

muslimska vardagen. Ändå finner jag det märkligt att något som har så lite stöd i det 

muslimska civilsamhället världen över ändå får så mycket utrymme att det stundom avsätts 

enskilda avsnitt för det. Genomgripande i de analyserade läroböckerna tycks det finnas en 

diskrepans och ambivalens mellan text och praxis, mellan vad läroböckerna hävdar att islam 

säger och står för och mellan vad muslimer i själva verket gör. Edward Said argumenterar för 

att orientalisten, slaviskt styrd av sitt filologiska ursprung ser islam, inte som ett sätt att leva 

utan snarare som en uppsättning doktriner och regler. För orientalisten handlar islam om 

texter i första taget, inte om människor och deras levnadssätt, vilket får följden att diversitet 

och komplexiteten i tillämpningen av islam lyser med sin frånvaro när vi tar del av 

orientalistens porträttering (Said, 2000).  

 

Vi kan dock se en progression vad gäller att återge diversitet och komplexitet i läroböckerna 

som i fallet med läroboken Lika och Unika av Olof Franck där författaren på sid. 281 under 

avsnittet «Andra tolkningsperspektiv» belyser det faktum att det kan finnas mer än ett 

perspektiv i hur religionsutövare tolkar sin religion. Olof Franck (2011) skriver:  

 

Man bör påminna sig om att det i Islam, precis som i judendom och kristendom och 

andra religioner, förs en levande diskussion kring hur de heliga texterna ska tolkas 

med hänsyn till genusperspektiv. Muslimska feministteologer har framhållit att 

Koranen genom historien tolkats av män för män. Dessa teologer argumenterar för att 

kvinnors perspektiv och kvinnors frågor ska lyftas fram i tolkningsprocessen. Det 

handlar exempelvis om hur koranens texter kan och bör tolkas i relation till frågor som 

rör jämställdhet och likaberättigande. (Franck, 2011, sid. 281).  

 

                                                
3 Vanligtvis används polygami som egentligen är månggifte eller fenomenet att ingå i en 
relation med fler än en part (monogami), vilket kan gälla båda könen. Det mer korrekta 
Polygyni avser i detta fall ”äktenskap (eller sexuell relation) mellan en man och två eller flera 
kvinnor” (Svenska akademin Lexikaliska institutet (2009).  
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Det som emellertid fortfarande är frånvarande i alla läroböcker är framställningen av islam 

som ett naturligt inslag i det västerländska samhället. Exempelvis ser vi att Franck (2011) 

nyanserar bilden på vissa fronter men sedan faller författaren tillbaka till den dominanta 

diskursen där islam ”annorlundagörs” och främmandegörs. Eleven möter exempel om hur 

Frankrike förbjudit slöjan och uppmanas reflektera över ”vilka fördelar och nackdelar ser du 

med att som i Frankrike förbjuda eleverna att bära sådant som kan tolkas som religiösa 

symboler?” Texten fortsätter med handskakningsdomen och vi får gång på gång ta del av 

exempel där det riktas ljus mot islams avvikande och utbuktande drag.  

 

En positiv aspekt som Läroboken En människa, tusen världar (Tuveson, 2015) utmärker sig 

med är att de i sin bildsättning på sid. 177 valt en bild som visar muslimskt eidfirande i 

Sydney, Australien. På sid. 178 dock, när läroboken berättar om profeten Muhammeds dotter 

väljer läroboken en bild på ”Fatimas hand” som egentligen inte är relevant i sammanhanget 

om profetens dotter utan snarare förstärker den koloniala föreställningen om Orienten som 

mystisk och vidskeplig. Vi ser med andra ord tydligt hur stark den rådande kunskapsregimen 

och diskursen om islam och muslimer är som gör att talet om islam alltid cirkulerar kring och 

bottnar i det som tidigare skrivits och sagts.  

 

Ett exempel på hur islam främmandegörs är när Tuveson (2015) ska exemplifiera att det finns 

muslimska kvinnor som faktiskt arbetar och nämner Turkiet och Indonesien. En fråga man 

kan ställa sig är varför läroboksförfattarna inte kunde ge Sverige som exempel där muslimska 

kvinnor verkat och arbetat i decennier. Frågan är varför islam beskrivs som så långt bort från 

vår vardag, något där borta och inte något som möter oss i fikarummet, på arbetsplatsen, i 

skolan, etc?  
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8. Avslutande reflektioner  

Mycket kritik har framförts mot de fyra granskade läroböckerna. Det kan förefalla förvånande 

för den som läser denna studie att vissa läroböcker är författade på 2000-talet, anpassade efter 

den nya läroplanen och fortfarande används på skolor runtom i landet. Resultaten visar dock 

på fynd som är naturliga implikationer av en gängse postkolonial diskurs kring islam och 

muslimer. På vissa fronter, som i fallet med Tuvesons (2015) framställning av jihadbegreppet, 

kan vi se en progression i jämförelse med de slutsatser både Härenstam (1993) och Otterbeck 

(2005) kommit fram till i sina respektive granskningar. Den övergripande bilden är dock att 

de resultat och analyser de kunnat fastställa till stor del också gör sig gällande här.  

 

Den begränsade tidsramen och resurserna tvingade mig att hålla mig till visst valda områden 

som studerats här och välja bort andra som förhoppningsvis får bli utstuderade under 

kommande studier. Bland de områden jag inte studerat här är bland andra: gudsbilden och 

gudsbegreppet, bilden av profeten Muhammed, Koranen, sharia m.fl.     

 

Det är sannerligen ingen lätt uppgift att författa en lärobok. Läromedelsförfattare har många 

krav och villkor att förhålla sig till. Som jag ser det är den svåraste uppgiften att producera 

vederhäftiga texter som ska förhålla sig till läroplaner och styrdokument samtidigt som de ska 

vara attraktiva på en fri läromedelsmarknad, och till råga på allt så har författaren begränsat 

med utrymme att hushålla med. Skillnaden blir tydlig när vi går från grundskola och 

gymnasiet till högskola och universitet där kursansvarige inte riktigt kan sägas ha samma 

begränsning beträffande val av kurslitteratur. Här kan ansvarig för kurslitteratur exempelvis 

förorda Karen Armstrongs bok Muhammed: en biografi (2003) och studenten får tillgång till 

en helt annan dimension av komplexitet och problematiserande. Den begränsade tiden elever 

har till sitt förfogande och den problematiska diskurs som råder kring islam och muslimer gör 

religionslärares uppdrag mycket svårt. Jag skulle vilja hävda att det idag är mycket svårare att 

undervisa om islam i synnerhet med tanke på det informationssamhälle vi lever i och 

tillgången till alternativa källor än dem religionsläraren presenterar. Mitt under pågående 

lektion kan elever med sina ”smartphones” surfa in på någon obskyr hemsida och konfrontera 

läraren med stereotypa frågor som kräver komplexa svar och mycket lektionstid för att bena 

ut. Likväl känner läraren att det ingår i läraruppdraget att sticka hål på myter och utröna och 

besvara dessa fördomar och stereotypa föreställningar. I synnerhet i en tid då 

antidemokratiska och rasistiska röster vinner mark och större sympati hos den allmänna 

opinionen.    
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Vad kan vi då förvänta oss av en lärobok? Otterbeck (2005) lägger i sin artikel fram olika 

förslag på vad vi bör förvänta oss av en lärobok i religionskunskap. Han menar på att en 

lärobok inte bara bör förse läsaren med det uppenbara, d v s information om, i detta fall, islam 

och muslimer, utan även berätta för lärare och elever om vilket perspektiv och vilka strategier 

läroboken använder sig av. I några av läroböckerna studien granskat kan vi i 

introduktionsavsnittet se denna tendens. Otterbeck (2005) föreslår också att senare författare 

bör ha modet att bryta med tidigare författares framställningar om islam i religionsböcker. Jag 

skulle vilja hävda att andemeningen av Otterbecks förslag är att bryta med den dominerande 

diskursen och våga avvika från det narrativ som dominerar samtalet om islam och muslimer. 

För som vi har kunnat se både i Härenstams- Otterbecks- och i föreliggande granskning, är 

många läroböcker en förlängning av den rådande islamofobiska diskurs som dominerar 

populärkultur och nyhetsrapportering.  

 

Jag skulle här vilja tilläga några punkter utöver de punkter Otterbeck (2005) föreslår. I vissa 

av läroböckerna tillägnas ett avsnitt åt att behandla islamofobi, något jag anser bör vara mer 

förekommande i nyare upplagor och färskare läroböcker. Avslutningsvis föreslår jag en större 

medvetenhet kring objekts-subjektsrollen. Den postkoloniala teorin och diskursanalysen 

lägger stor vikt vid att analysera vem som är det ”kunskapande subjektet” och vem som är det 

skildrade och observerade objektet. En lösning på detta problem kan vara att i framtida 

läroboksproduktioner demontera den hierarkiska överordning, som sanningssägare med stort 

S, läromedelsförfattare innehar och istället använda ett mer inkluderande perspektiv där 

heterogena röster bland bekännande muslimer får komma till tals; där levd religion får uppta 

ett större utrymme i läroböckerna istället för det urkunds- och doktrinbaserade perspektivet 

som dominerar läroböcker i religionskunskap idag. Röster som får delta i den epistemologiska 

produktionen, i bildandet av ett inhemskt heterogent kunskapande subjekt som får föra sin 

egen talan, och som dagens muslimska ungdom på landets olika skolor kan relatera till.  
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