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Abstract 

Critical studies of upper secondary text books in religion is a popular essay topic for soon to 

be teachers in Swedish universities. In particular the study of the portrayal of Islam in said 

textbooks, using Edward Saids well discussed oriental studies as a foundation. Thus, there are 

a lot of earlier essays and works showing similar results: that Islam and muslims tend to be  

”othered” by being portrayed as a homogenous tradition and a homogenous group of people. 

This study also uses Saids oriental studies as at theoretical standpoint, but also the concept of 

religious literacy. By using qualitative content analysis this study has come up with similar 

results as many other essays. The main difference is the way the study shows how muslims 

are being ”othered”. By focusing on the textbooks usage of the word ”Allah” - the arabic 

word for ”God” - and how muslims are portrayed, the results show that muslims tend to be 

portrayed not only as a homogenous group, but as one with a specific God, different from the 

Judeo-Christian one. The results also show that certain phenomena that the different religions 

have in common tend to be left out when describing one or the other. All these tendencies 

combined might give the students a religious literacy constituted of facts and representations 

of islam characterized by the discourse Edward Said called orientalism.  
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1. Inledning             

Tanken om muslimer som ”de andra” växer sig stark i västvärlden idag. Tanken är inte en ny 

en, men den verkar ha fått ett ”uppsving” de senaste åren. Människor verkar mer uttalat  

kunna uttrycka sina negativa tankar och åsikter om muslimer idag. Från att det tidigare kanske 

skett i slutna sällskap runt köksbordet, eller anonymt på internetforum, så sker det nu i 

offentligheten  och människor verkar inte dra sig för att erkänna att de anser att det är islam 

det är fel på.  Detta speglas även i de partier som vinner mark runt om i Europa, och även i 

USA. Gränser har stängts för de som flyr från krig. Staket av taggtråd placeras vid gränser 

och beväpnade män nekar de flyende tillträde. Donald Trump införde ett inreseförbud för 

vissa länder, som senare smalnades ner till att endast gälla muslimer från dessa länder.  Efter 

lastbilsdådet på drottninggatan den 7 april i år så manipulerades bilder från brottsplatsen. 

Någon hade klippt in en muslimsk kvinna bärande slöja som obrytt talade i telefonen 

samtidigt som hon vandrade omkring bland offrens blod. Bilden var falsk , och många är väl 1

medvetna om detta. Men får många spelar det ingen roll. För dem är bilden snarare symbolisk 

och visar på den verklighet de vet råder. Muslimer står för dåden där ”vi” dör - och ”de” bryr 

sig inte.  

Det framställs som att det är muslimerna kultur det är fel på. Om det är muslimernas kultur 

det är fel på så förutsätter det att alla muslimer har en kultur. Enligt Mattias Gardell har 

termerna ”kultur” och ”religion” bytt ut termen ”ras” i den rasistiska diskursen. Termerna kan 

i sammanhanget vara mer användbara än det mer belastade ordet ”ras”, då de är mångtydiga 

och uppfattas som ”elementära, grundläggande och ’naturliga’ både för mänskligt liv och som 

uttryck för essentiell skillnad.”  Synen på muslimers kultur (vilket anses vara deras religion) 2

är således att den är en och samma, en som dessutom är ärftlig från en generation till en 

annan.  

Det är denna verklighet som den manipulerade bilden vill måla upp. En där muslimen som 

kör ihjäl människor på gatan har samma kultur som kvinnan som går och talar i telefonen. 

Därför bryr hon sig inte. Detta homogeniserande av muslimer är vad som legitimerar att 

 Ahlström, Kristofer . Så utnyttjas attacken i Stockholm för att sprida propaganda i sociala medier. DN. 1

2017-04-09. http://www.dn.se/kultur-noje/sa-utnyttjas-attacken-i-stockholm-for-att-sprida-propaganda-i-sociala-
medier/ (Hämtad 2017-05-30).

 Gardell, Mattias, Islamofobi, 2. uppl., Leopard, Stockholm, 2011, 782
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gränser stängs, eller att muslimer förbjuds tillträde till vissa länder. Då kulturen dessutom ses 

som något essentiellt betyder det att ”de” som redan finns här, som är födda här, eller vars 

föräldrar till och med  är födda här, ändå tillhör denna kultur. ”De” sitter till och med i våra 

klassrum.  

En undervisning som tacklar denna bild, som nyanserar synen på muslimer, på religion och 

kultur, och som inte reproducerar de negativa stereotyper som finns i samhället är således av 

stor vikt idag. Kanske mer än någonsin.   

�2



1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islam beskrivs i tre svenska läroböcker i 

religion från åren 2006, 2009 och 2016 jämfört med beskrivningarna av judendomen och 

kristendomen. Som utgångspunkt för min undersökning kommer jag att titta på hur 

läroböckerna beskriver Gud inom islam respektive inom kristendomen och judendomen, vad 

författarna anser vara relevant att ta upp i kapitlen om de olika religionerna, samt vilka ord 

eller begrepp som anses nödvändiga att förklara och/eller översätta i beskrivningarna av de 

olika religionerna.  

Frågeställning:  

- Vad får vi för bild av gud och relationen gud/människa inom islam utifrån läroböckernas 

beskrivningar och språkbruk? 

- Vad finns det för eventuella skillnader i läroböckernas beskrivning av islam gentemot 

kristendomen och judendomen?  

1.2 Metod  

Chad Nelson och Robert H. Woods, Jr beskriver innehållsanalys som en metod som 

skapats för att undersöka meddelanden inbäddade i texter till för, eller öppna för 

allmänheten. De förklarar att ett av innehållsanalysens användningsområden är att 

identifiera mönster och/eller likheter inom en specifik genre.  En innehållsanalys kan 3

vara kvantitativ eller kvalitativ. Ett exempel på en kvantitativ innehållsanalys kan till 

exempel vara att undersöka hur frekvent specifika ord nämns i en text. Med en 

kvalitativ innehållsanalys är syftet istället att se vad som står i texten och hur det kan 

tolkas - alltså textens kvaliteter. Detta gör det möjligt att svara på mer öppna frågor 

som den kvantitativa metoden inte kan besvara. Detta är en styrka i metoden som dock 

även kan vara en svaghet, då tolkning av öppna frågor ger mer subjektiva resultat än  

mätning av frekvensen av specifika ord. Det blir således min tolkning som presenteras 

 Nelson, Chad, Woods, Jr, Robert H., 2011, Content analysis, The Routledge handbook of 3

research methods in the study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), 
Routledge, Abingdon, Oxon, 109 – 121, 110 
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i undersökningen. För att begränsa den subjektiva tolkningen något så kommer 

undersökningen att utgå från specifika kategorier: Gud, människan och urval och 

presentation av fakta. Dessa kategorier kommer att jämföras i kapitlen om de olika 

religionerna i respektive lärobok för att se om de behandlas på samma sätt eller inte.  

Eftersom min undersökning kommer att gå ut på att se om det finns specifika mönster i 

de utvalda läroböckerna, och på att försöka tolka huruvida dessa eventuella mönster 

kan ha underliggande orsaker så är den kvalitativa metoden relevant för mig.  

 

1.3 Material  
Jag har valt ut tre läroböcker skrivna för ämnet religionskunskap på gymnasienivå. De böcker 

jag har valt är Religionskunskap - för gymnasiet kurs A, tredje reviderade utgåvan (2009) ; 4

Jobba med religion (2016)  författad av Lars Binkemo och Krister Brolin och till sist Din tro 5

eller min? (2006) , författad av Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg och Helena 6

Röcklinsberg.  

Religionskunskap - för gymnasiet kurs A av Lars-Göran Alm skrevs innan läroplansreformen 

2011 (Lgy11) vilket betyder att författaren inte hade de rådande styrdokumenten som grund 

när han skrev den. Anledningen till att jag trots detta valt att analysera denna bok är att den 

reviderats och getts ut på nytt 2009, två år innan Lgy11, vilket gör det troligt att den använts 

även efter att den nya läroplanen införts. Exemplaret som jag kommer att analysera är den 

tredje reviderade utgåvan. Första utgåvan av boken analyserades av Otterbäck 2005 och har 

således reviderats tre gånger sedan dess. Därför är det intressant att undersöka även denna 

utgåva. 

Din tro eller min? skrevs 2006 och är alltså den äldsta av de böcker jag valt ut. I 

urvalsprocessen gjordes en snabb genomläsning av femton olika böcker. Din tro eller min? 

valdes ut på grund av att jag vid första genomläsningen kunde se många tydliga exempel på 

de tendenser jag förväntade mig hitta i de läroböcker jag skulle anaysera. 

 Alm, Lars-Göran. Religionskunskap för gymnasiet kurs A, Natur & Kultur, uppl. 2, 20094

 Binkemo, Lars; Brolin, Krister, Jobba med religion, Sanoma utbildning, 20165

 Appelros, Erica; Hornborg, Anne-Christine; Röcklinsberg, Helena. Din tro eller min?, Natur & Kultur, 20066
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Jobba med religion har valts ut på grund av att det var den nyaste läroboken jag kunde hitta 

inom ämnet.  

Anledningen att jag valt ut två böcker utgivna före samt en bok utgiven efter Lgy11 är för att 

se om de tendenser jag förväntar mig att hitta i texterna förekommer mer eller mindre före 

respektive efter läroplansreformen 2011. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Literacy  

Literacy, menar Malin Löfstedt, är ett begrepp som det är näst intill omöjligt att undvika om 

man läser vetenskapliga artiklar om didaktik. I tidskriften Religion & Livsfrågor nr 3  

förklarar hon att ordets betydelse tidigare varit läs- och skrivkunnighet, medan det idag talas 

om literacy i de flesta skolämnen.  Vad betyder det då? Begreppet innefattar fortfarande läs- 7

och skrivkunnighet då det är en förutsättning för de färdigheter vi vill att eleverna ska lära sig, 

men det kan betyda mer än så. Löfstedt förklarar vad begreppet kan tänkas betyda i relation 

till ämnet religionskunskap och exemplifierar med att vi vill att eleverna ska ha en viss 

faktakunskap om religionerna, till exempel vad Ramadan innebär. Utöver detta så vi vill även 

att de ska en djupare kunskap om religionerna och förstå varför vissa muslimer firar Ramadan 

och vad det betyder för dem.  Något förenklat skulle man kunna förklara literacy som en 8

verktygslåda av kunskap. I denna verktygslåda finns dels faktakunskaper men även olika 

färdigheter som till exempel förmågan att kontextualisera och analysera händelser, företeelser, 

fenomen etc.  

Det är skolans och lärarens ansvar att fylla denna verktygslåda med korrekta fakta och 

färdigheter. Löfstedt menar att språket är ett maktmedel. Hur vi talar om religion bidrar till 

hur vi tillgodogör oss kunskap. I bästa fall, menar hon, bidrar språket till en förståelse för 

religionerna, medan det i värsta fall kan förstärka stereotypa och negativa uppfattningar.  9

 Malin Löfstedt, ”Religionskunskapsliteracy”, Religion & Livsfrågor, nr.3 (2013): 6-8. 77

 Ibid8

 Ibid9
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Även om elektroniska medel, som internet, är vanligt förekommande redskap för att hitta 

information i skolan idag så är läroböcker fortfarande centrala i klassrummet. Därför är det 

viktigt att jag i min undersökning har detta begrepp i bakhuvudet. Bidrar de läroböcker jag 

ska undersöka till en djupare förståelse kring religionerna och dess utövare, eller förstärker de 

stereotypa uppfattningar?  

På svenska talas det ibland om litteracitet istället för literacy. Jag kommer hädanefter i min 

uppsats att skriva religionslitteracitet. 

1.4.2 Orientalism  

Edward Said beskriver en form av begreppet orientalism som ”ett sätt att tänka grundat på en 

ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’Orienten’ och ’västerlandet’”.  När 10

Said säger ”Orienten” menar han mellanöstern och Nordafrika och med ”orientaler” menar 

han araber. Han menar att detta synsätt antytt att det finns grundläggande skillnader mellan 

öst och väst som senare godtagits av skribenter i olika former. Dessa skribenter (allt från 

poeter till  imperialistiska administratörer) har i sin tur haft detta synsätt som utgångspunkt för 

sina olika arbeten och verk, där Orienten och dess folk, deras seder och sätt att tänka 

förklarats.  Enligt Said pågår ett ständigt utbyte mellan litterära och akademiska former av 11

orientalism, då forskning påverkar litteratur och vice versa. Han hävdar att kommunikationen 

dem emellan sedan 1700-talets slut har skett i reglerad form och menar att det under denna 

period skapades en ny form av orientalism. Denna form menar han kan ses som ”den 

samfällda institution som användes för att hantera Orienten - hantera den genom att göra 

yttranden om den, auktorisera synpunkter på den, beskriva den, undervisa om den […]”.  Det 12

fanns ett styrkeförhållande mellan öst och väst som tog sig i uttryck bland annat på det här 

viset. Said menar att väst genom historien talat för Orienten, representerat Orienten och 

förklarat vad som varit typiskt för Orienten.  Tankegångar som motiverade detta var till 13

exempel att orientalerna inte var kapabla att styra sig själva då de inte var rationella och 

 Said, 2004, 65.10

 Ibid11

 Ibid12

 Ibid, 6913
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logiska vilket var naturliga egenskaper hos västerlänningar.  ”Vi” visste helt enkelt bättre vad 14

som var för ”deras” bästa.   

Said ställer sig frågan hur orientalismen reproducerar sig själv från epok till epok.  Tidigt 15

lade orientalismen grunden för tanken om öst och väst som väsensskilda. Detta tankesätt har i 

sin tur bidragit till att producera åtskilliga arbeten och verk som definierar och diskuterar 

Orienten och ”orientalen”. Dessa definitioner har sedan påverkat sättet hur väst talat om 

Orienten och fortsätter att göra det än idag, medvetet eller omedvetet. För att inte bidra till 

denna reproduktion är det viktigt att tänka efter vad en som lärare väljer att lyfta upp i 

klassrummet, samt att läraren kan problematisera läroböckers framställningar av olika 

religioner.  

1.5 Tidigare forskning  
Kjell Härenstam disputerade 1993 med sin avhandling Skolboks – islam, analys av bilden av 

islam i läroböcker i religionskunskap. I sin undersökning har han analyserat läroböcker i 

Religionskunskap skrivna både för gymnasiet och grundskolan. Härenstam utgår delvis från 

att problemet med framställningen av islam i läroböcker är att den påverkas av den generella 

bilden av islam i väst och vilken bild massmedia ger.  

Härenstam menar att insamlandet av ”faktiska” kunskaper om islam påverkas av intressen och 

vilka användningsområden de är avsedda för. Han exemplifierar med att beskriva hur den 

anti-koloniala vänstern under 1900-talet förde fram en bild av islam som ”i en kolonial 

situation har en revolutionär funktion”, vilket stämde med deras politiska ambitioner.  De 16

mekanismer som påverkar detta insamlande av kunskaper styr även vårt urval av ”fakta” om 

islam tror Härenstam. Vidare tror han att läroboksförfattare inte är immuna mot dessa 

 Ibid, 108-10914

 Ibid, 8115

  Härenstam, Kjell, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta 16

Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1993  
, 49
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påverkansmekanismer.  Även om en läroboksförfattare inte har några specifika intressen så 17

kan hen påverkas av en framställning av islam som i sin tur är påverkad av olika intressen.  

Härenstam förklarar att en som västerlänning inte har en ”neutral” bild av islam, utan att 

historiska faktorer har format vår attityd gentemot islam och muslimer. Han menar att 

massmedia i dagens värld har ett enormt inflytande och att den information en som lärare ska 

ge sina elever påverkas av de föreställningar och bilder eleverna har sedan tidigare.  18

Avhandlingen är skriven 1993, alltså för 24 år sedan, men massmedias inflytande över den 

generella bilden av islam har bara ökat sedan dess. Härenstam jämför den dåvarande svenska 

nyhetsrapportering om islam med den bild av islam som de amerikanska massmedierna 

framhäver. I jämförelsen utgår han från en undersökning av Edward Said. Härenstam drar 

utifrån Saids undersökning slutsatserna att islam behandlas som något som saknar egen 

historia.  Alltså att historiska förklaringar inte tas i beaktning när media till exempel förklarar 19

händelseförlopp i muslimska områden. Han menar även att islam beskrivs som motsatsen till 

vad som ses som ”normalt västerländskt”.  Anledningen till att massmedias bild av islam 20

enligt Härenstam är intressant ur skolan sypunkt är att det skapar en förförståelse hos eleverna 

som måste tas i beaktning; samt att material från massmedia, i form av text och bild, används 

i läromedlen och kan oproblematiskt reflektera massmedias rapportering.   21

I dagsläget kan vi ta del av all världens information via internet genom några knapptryck. Den 

amerikanska massmediala rapporteringen om islam påverkar oss således mer idag än när 

Härenstam skrev sin avhandling. Idag får många människor (i synnerhet ungdomar) sin 

nyhetsrapportering via internet, i form av artiklar, nyhetsvideor, etc. delade på sociala 

medier.  Unga blir upplysta om händelser i omvärlden genom slumpmässig konsumtion av 22

nyheter i olika sociala mediers flöden; alltså, de nyheter de tar del av blir de nyheter som 

  Ibid17

 Ibid, 5118

 Ibid, 5319

 Ibid20

 Ibid, 5821

 Jervelycke Belfrage, Maria. Både slumpmässig och planerad: Ungas nyhetskonsumtion i sociala medier. 22

Rapport/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation: 74. 
Göteborgs universitet : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 2016. 3.  
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delas i deras flöden.  Det blir därför svårare för lärare idag att veta var elevernas förförståelse 23

kommer från och i förlängningen svårare att veta vad som behöver problematiseras. Däremot 

är det desto viktigare.  

Susanne Olsson publicerade 2010 en artikel med titeln Our view of the others regarding 

school textbooks där hon diskuterar hur väst ser på andra kulturer och religioner. Hon menar 

att läroböcker skapas i en kontext och det är viktigt att ha i beaktning för att förstå vilken bild 

av ”de andra” som presenteras och varför.  Problemet är att ”de andra” sitter i samma 24

klassrum som ”vi” och Olsson menar att man måste fråga sig vilka ”de andra” faktiskt är, och 

även vilka ”vi” är?   25

Läroböcker behöver, naturligtvis, vara selektiva då de inte kan ta upp allt om en religion (vad 

nu ”allt” innebär), men Olsson hävdar att läroböckerna representerar vad som ses som 

berättigad kunskap i ett samhälle eftersom de produceras inom ramverket av en specifik 

läroplan i ett nationellt sammanhang.  Hon tar upp en rapport av utrikespolitiska institutet 26

från 2005  som behandlar relationen med den muslimska världen i EU:s grannskapsområde. 27

Olsson menar att rapporten visar på ideologiska värderingar om vad som är ”bra” respektive 

”dålig islam”, och att detta kan påverka vad som skrivs i läroböcker.  Här blir det nationella 28

sammanhang hon pratar om tydligt. Olsson poängterar att det är omöjligt att hitta en ”sann” 

bild av islam (eller någon annan religion för den delen) då allt påverkas dels av olika 

tolkningstraditioner men även individers subjektiva upplevelser. För att belysa att det finns 

många olika tolkningar av islam pratar religionshistoriker ofta om islamer snarare en islam i 

singular.  29

 Ibid, 823

 Susanne Olsson (2010) Our view on the Other: issues regarding school textbooks, British Journal of Religious 24

Education, 32:1, 41-48, 41

 Ibid, 4225

 Ibid, 4326

 Riksdagen, ”Vår relation till den muslimska världen 27

i EU:s grannskapsområde ”, Hämtad 6 april 2017, 7-8

 Olsson, S. 2010, 4428

 Ibid, 4529
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Information och kunskap förändrar vår syn på världen, vilket betyder att läroböcker har en 

påverkan på oss. Detta är något vi behöver reflektera över menar Olsson, då läroböcker 

faktiskt används av människor, av elever och lärare. Att förstå kontexten som en lärobok är 

skriven i gör det enklare för en att förstå varför specifika bilder av ”de andra” presenteras.  30

Här är det väl upp till läraren att problematisera olika beskrivningar av religioner med hjälp 

av kunskap om bakgrund och kontext.  

Jonas Otterbeck skrev 2005 artikeln What is reasonable to demand? Islam in Swedish 

textbooks där han i sju läroböcker analyserar kapitlen om islam. Otterbäck fokuserar bland 

annat på följande: kapitlens generella struktur och vad med strukturen som kan vara 

förvirrande, tendentiösa val av fakta samt mindre faktafel, utelämnande av information och 

författarnas fixering på islamism - vilket enligt honom gör andra former av islam 

”osynliga”.  Ett exempel på tendentiösa val av fakta, förklarar Otterbäck, är att när texterna 31

beskriver sharia  så associeras det omedelbart till hududbestraffningar.   Han förklarar att 32 33 34

en av böckerna börjar med att beskriva sharia med att förklara halal (tillåtet) och haram 

(förbjudet) och fortsätter med en kort beskrivning av familjen, med betoning på det 

patriarkala systemet, hududbestraffningar, och jihad (som översätts till ”heligt krig”, men det 

framgår inte om det är Otterbäcks eller lärobokens översättning). Otterbäck menar att vi bör 

fråga oss varför författaren valt dessa exempel för att beskriva sharia och menar att det är 

typiska exempel på diskursen som Edward Saids kallar orientalism.   35

Otterbäck kritiserar framförallt läroböckernas beskrivningar av islam som en homogen 

religion, till exempel genom att författarna aldrig tydliggör vilken grupps tolkning det är som 

beskrivs i böckerna, samt texternas tendens att reproducera fördomar med sina val av fakta. 

Han menar att det som beskrivs bör kontextualiseras, alltså inte bara säga vilka islams fem 

 Ibid, 4630

 Jonas Otterbeck (2005) What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks, Journal of Ethnic and 31

Migration Studies, 31:4, 795-812, 798

 Nationalencyklopedins definition: sharia [..], enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud 32

ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.

 Nationalencyklopedins definition: hududstraff [..], i islamisk rätt straff för vissa brott som anses höra till 33

”Guds rätt”, då straffen är uttryckligen föreskrivna i Koranen eller baseras på säker tradition (hadith).

 Ibid, 80134

 Ibid, 80235
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pelare är, utan även förklara varför de finns.  Min undersökningen kommer att ha andra 36

utgångspunkter, som skillnaden i var tonvikten läggs i beskrivningen av islam jämfört med 

kristendom och judendom, samt vad författarna anser relevant att förklara eller översätta. 

Olsson fokuserar till stor del på kontexten i vilka läroböckerna skapas och hur detta påverkar 

val av fakta. Min undersökning kommer att gå ut på att analysera de fakta som valts snarare 

än att analysera kontexten, men vikten av kontexten är något jag kommer att ha i bakhuvudet 

under min analys.  

Även för Härenstam är denna kontext en viktig grund, men hans faktiska undersökning liknar 

mer den undersökning jag kommer att göra. En av Härenstams slutsatser är att flera av 

läroböckerna ger en gudsbild inom islam av Gud som en nyckfull diktator där människans roll 

är liten och obetydlig.  Härenstams avhandling skrevs som sagt för 24 år sedan och den har 37

inspirerat ett antal läroboksstudier sedan dess. Därför anser jag att det är intressant att se om 

det han observerade 1993 förekommer än idag.  

 Ibid, 80936

 Härenstam, K, 1993, 26437
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2. Bakgrund  
Mediemagasinet misstro är ett projektarbete från från 2009 på journalistprogrammet på 

Göteborgs universitet. I magasinet undersöker Jenny Nordlander och Madelene Engstrand 

Andersson mediebilden av olika religioner i svensk dagspress. En av deras slutsatser i 

undersökningen är att då islam nämns i svensk media så är det oftast i ett negativt 

sammanhang. Mer än hälften av de negativa artiklar om religion som förekommer i svensk 

dagspress handlar enligt dem om islam. Muslimer framställs allt som oftast som farliga, djupt 

troende terrorister.  De konstaterar att nästan åttio procent av de artiklar om krig och 38

terrorism handlar om islam, de flesta om Israel och Palestina. Av de fyrtiofyra artiklar de 

undersökt som behandlar Israel och Palestina så nämns islam i trettio av dem, medan 

judendomen endast nämns i tolv.  Att koppla ihop judendomen med händelserna som 39

beskrivs verkar inte lika självklart som att koppla dem till islam. Det verkar det handla om 

israeler, och att de råkar vara judar är inte avgörande. Däremot verkar det avgörande att deras 

motståndare är muslimer, och inte bara palestinier.  

Nyheter påverkas av människors förväntningar (historier om det ovanliga är det som säljer) 

och människan påverkas av nyhetsrapporteringen. Nyheter speglar de fördomar som finns i 

samhället, men de bidrar även till att de förstärks. Idag figurerar dagspressen till stor del på 

internet. Människor får sin information från alla håll och kanter av världen och algoritmer i 

sökmotorer känner av vad vi läser för sorts artiklar och ger oss liknande föreslag på nya. Om 

vi läser artiklar som är vinklade åt ett eller annat håll får vi sedan förslag på fler artiklar med 

den vinklingen, och vår världsbild ifrågasätts aldrig, utan bekräftas snarare. Alla har vi på så 

viss en förförståelse om saker och ting, positiv, negativ eller neutral. Alla påverkas vi på ett 

eller annat sätt av den mediala bilden av islam. 

Det är i denna kontext som läroböcker skrivs, därför är det inte helt otänkbart att även 

läroböckerna är påverkade av den mediala bilden av islam. Det är även i denna kontext som vi 

som lärare ska undervisa, och bemöta både elevers förförståelse och vår egen. Masoud 

Kamali menar i Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 

utgiven av regeringen 2006, att ”elever och lärare från majoritetssamhället tar med sig den 

 Engstrand Andersson; Nordlander, 2009, 4-538

 Ibid, 639
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negativa inställningen som existerar in i skolan och förstärker bilden av ’de andra’ eleverna 

som mindervärdiga.”  Sedan rapporten kom ut har dock en ny läroplan införts (Lgy11) där 40

det betonas att skolan ska: ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, [..] eller för annan kränkande behandling.”   41

Detta är mål som skolan strävar efter att uppnå med undervisningen, och det är lärarens 

uppgift att se till att det sker. Hur läraren går till väga är upp till den själv. Skolverket förklarar 

att forskning visar att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker, utan att en stor andel 

lärare snarare planerar sin undervisning kring läroböcker.  Många av de läroböcker som 42

används är dessutom skrivna innan Lgy11 infördes, och hade alltså inte dessa mål som grund 

när de författades.  

Eftersom läroböckerna fortfarande är centrala i undervisningen är det viktigt att de nyanserar 

den bild som målas upp av media för att vi i skolan ska kunna uppnå dessa mål. När internet 

tenderar att onyanserat bekräfta människors världsbild så är det upp till skolan att 

problematisera den åt dem.  

 SOU 2006:40, 4940

 Lgy11, 541

 Skolverket, ”På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?”, hämtad 16 maj 2017, https://42

www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-
styra-undervisningen-1.181693
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3. Undersökning 

3.1 Genomförande 

I undersökningen kommer böckerna att behandlas en åt gången i kronologisk ordning. 

Anledningen till detta är att jag utifrån min egen förförståelse (eller mina fördomar) gör 

antagandet att den senaste boken ger mer nyanserade beskrivningar av religionerna än de 

äldre. Att undersöka böckerna i kronologisk ordning gör att jag lättare kan se de eventuella 

förändringar som skett med tiden.  

Jag kommer att lägga fokus på vad som sägs om islam och hur religionen och utövarna 

beskrivs och jämföra detta med vad som sägs om kristendomen och judendomen och dess 

utövare. Texten kommer alltså att utgå från kapitlen om islam och jämförelser kommer att 

göras där det anses vara relevant. Jag kommer att presentera materialet och diskutera detta i 

löpande text för att i slutet av avsnittet göra en kortare sammanfattning och diskussion. 

Undersökningen av respektive lärobok kommer att delas in i tre underrubriker: Gud, 

Människan och Urval & presentation av fakta  

3.2 Analys  

Din tro eller min? 2006  
Kapitlet om islam börjar med en kort beskrivning av Muhammed och hans kallelse där 

författaren förklarar hur det gick till när Muhammed tog emot Guds ord av ärkeängeln 

Gabriel. På nästa sida, med underrubriken Ett viktigt budskap förklarar författaren vad det var 

för budskap Gabriel gav Muhammed; nämligen att ”det bara finns en gud, dvs. Allah.”  43

Genom att skriva ”dvs. Allah” får författaren det här att låta som att ”Allah” är en specifik 

gud, en annan gud än den judisk-kristna guden. Stycket fortsätter med att förklara att 

Muhammed dessutom varnade för att domedagen var nära. Gud skulle snart väcka de döda 

och alla skulle dömas för sina gärningar och hamna i helvetet eller paradiset; därför måste 

människan inse ”att hon är beroende av Gud och ödmjukt underkasta sig den som skapat 

allt.”  På följande sida förklarar författaren i en faktaruta att islam betyder ”att överlämna sig 44

 Appelros, Erica, Hornborg, Anne-Christine & Röcklinsberg, Helena, Din tro eller min?: religionskunskap för 43

gymnasiet. Kurs 1, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2006, 84

 Ibid44
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till, underkasta sig den ende guden”, och att muslim betyder ”den som underkastar sig Gud”,  45

vilket antagligen är de vanligast förekommande översättningarna av dessa ord. Beskrivningen 

här får det dock att låta som att muslimer underkastar sig den ende guden, som verkar heta 

Allah, på grund av rädslan över att hamna i helvetet. Detta ligger helt i linje med vad 

Härenstam kom fram till i sin undersökning 1993, då han menade att Gud framställdes som en 

nyckfull diktator där människans roll var liten och obetydlig.   46

Gud  
Att läroboken får det att framstå som att islam har en egen gud som heter ”Allah” är ett 

återkommande fenomen. Det blir tydligt med bokens beskrivning av trosbekännelsen: ”Det 

finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans sändebud”.  Även om man bara läser 47

underrubrikerna i respektive religions kapitel kan man få detta intryck. För judendomen heter 

det till exempel Judisk gudstro och Guds förbund med judarna, för kristendomen Människan 

och Gud och till sist, för islam, Muslimernas gud.  Redan i kristendomskapitlet kallas islams 48

gud för Allah. Under rubriken Jesus och Gud, där de tidiga kyrkomöten som fastställde Gud 

som treenig diskuteras, förklaras det (av någon anledning) att Muhammed på grund av 

treenighetsläran förkastade kristna som avgudadyrkare, då det ”bara fanns en enda Gud, 

Allah”.  Ingenstans står det att även judarna avfärdade denna tanke då det endast fanns en 49

gud, JHVH - eller Adonaj, eller till och med El som är det hebreiska ordet för gud. Det faktum 

att Muhammeds syn på treenighetsläran tas upp i ett avsnitt som handlar om kyrkomöten 

tidigt kristna historien går att ifrågasätta i sig. Men framförallt är det hur det skrivs som bör 

ifrågasättas. Än en gång framstår det som att Allah är en annan gud, Muhammeds och 

muslimernas gud. På sidan åttioåtta, sex sidor in i kapitlet om islam, förklaras det att ”Allah” 

är det arabiska ordet för ”Gud”:  

Ni kanske är mer vana vid att höra namnet Allah på islams gud. Det beror på att Allah är arabiska för 
Gud. I Muhammeds budskap betonas att Allah är den ende guden. Muslimer ser den kristna 

 Ibid, 8545

 Härenstam, K. 1993, 26446

 Appelros, E; Hornborg, AC; Röcklinsberg, H. 2006, 9047

 Ibid, 40, 42, 66, 8848

 Ibid, 6649
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treenighetstanken (Fadern sonen och den helige anden) som ett avsteg från monoteismen (tron på en 

enda gud)  50

I meningen direkt efter att det fastställts att ”Allah” är arabiska för ”Gud” så används ordet 

återigen som om det vore en specifik gud, när det skrivs att det i Muhammeds budskap 

betonas att ”Allah är den ende guden”. Dessutom står det ”namnet Allah på islams gud”. Det 

faktum att muslimer talar om samma gud som judar och kristna framkommer inte riktigt, det 

blir otydligt. Medvetet eller omedvetet kamoufleras detta. Snarare framstår det som om de tre 

religionerna alla delar tron på att det bara finns en Gud, men inte att det handlar om samma 

Gud. För att undvika denna förvirrande tvetydighet kunde författaren, efter att detta fastställts, 

slutat använda ”Allah” och i fortsättningen ha skrivit ”Gud”. Dessvärre är så inte fallet, utan 

användandet av ”Allah” varvas med ”Gud” genom resten av texten.  

Att muslimerna ser tanken om treenighet som ett avsteg från monoteismen kan vara rimligt att 

ta upp i ett kapitel om islam. Koranen ses som en korrigering på tidigare uppenbarelser som 

enligt Muhammed hade förvanskats av människan. Alltså var det Gud som gav Muhammed 

denna uppenbarelse. Samma Gud som slöt förbund med Noah och Abraham och samma Gud 

som uppenbarade sig för Moses. Muslimer anser inte att det kom en ny gud och förklarade att 

den tidigare guden var påhittad, och att han är den ende guden. Om muslimernas syn på 

treenighetstanken som ett avsteg från monoteismen står det i läroboken: 

Det är därför det står om Allah i Koranen, sura 112: ’Han har inte avlat och inte blivit avlad, och det 
finns ingen som kan liknas vid honom.’ Allah har skapat världen och människan. Allah bestämmer över 
allting i världen och denna makt blir tydlig på domens dag. Då ska alla återuppstå, dömas efter sina 
gärningar och antingen komma till paradiset eller helvetet.  (Min kursivering)  51

Texten fortsätter med ett citat ur Koranens som författaren menar tar upp detta: 

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den 
Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag. Dig tillber vi; Dig anropar vi om 
hjälp. Led oss på den raka vägen - den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de 
som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!   52

 Ibid, 88-8950

 Ibid, 8951

 Ibid52
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I den svenska översättningen av Koranen, som syns i citatet som valts ut i läroboken, skriver 

författaren ”Gud” och inte ”Allah”. Lärobokens kommentarer på suran lyder:  

Men Allah är inte bara en straffande gud utan också en förlåtande som hjälper människor under svåra 
tider. Allah är också en gud som uppenbarar sig för människorna genom Koranen. Men det är viktigt 
att betona att Allah inte har visat sig själv. Att Gud skulle bli människa som de kristna tror är är 
otänkbart.  (Min kursivering) 53

När det i koran-citatet som valts ut skrivs ”Gud”, medan det i lärobokens kommentarer skrivs 

”Allah”, skulle det kunna uppfattas som om Koranen talar om muslimernas, deras, Gud. 

Vidare, genom att det i kommentarerna istället skrivs ”Allah” kan det uppfattas som om det 

markeras att det inte är ”vår” Gud som omnämns i Koranen. För de kristna blev Gud 

människa, men detta är otänkbart för en muslim. Här står det uttryckligen ”Gud”. Varför inte 

följa samma mönster som tidigare och skriva att det är otänkbart att Allah skulle bli människa, 

som de kristna tror? Kanske för att ”Allah” inte passar in i det kristna sammanhanget. Kanske 

vore det förvirrande för ”oss” att skriva att kristna tror att Jesus var Allah i människoform. 

Muslimer anser att Jesus fanns och att han var en profet, men att han skulle ha varit Gud i 

mänsklig form, eller varit Guds son, är enligt dem ett missförstånd. Detta behöver framhävas 

tidigt men gör det först tio sidor in i kapitlet om islam, i avsnittet som behandlar Koranen.  54

Istället blir de första tio sidorna förvirrande och det ter sig som om den kristna guden är en 

annan gud, som också blev människa, medan muslimernas gud aldrig skulle bli det.  

Vi har nu sett hur det lätt att få intrycket av att det är en annan gud som beskrivs i stora delar 

av kapitlet om islam än den som judar och kristna tillber. Som det tidigare nämndes kan man 

redan i inledningen av kapitlet få bilden av Gud inom islam som en diktator, där hans följare 

är små och obetydliga och lyder Guds vilja på grund av rädslan att hamna i helvetet. Nu ska vi 

se hur läroboken framställer människans fria vilja och förmåga att tolka inom islam jämfört 

med judendomen och kristendomen, och se om detta kan bidra till bilden av en relation 

mellan människa och Gud som präglas av undergivenhet.  

Människan  

I kapitlet om judendomen betonas människans fria vilja, till exempel i följande stycke: ”Trots 

 Ibid53

 Ibid, 9254
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att Gud är mäktig och allvetande har människan en fri vilja och kan välja mellan gott och ont. 

Hon är därför ansvarig för sina gärningar.”   55

Författaren förklarar att människan, enligt judendomen, vet vad som är Guds vilja och gott 

handlande genom att läsa de heliga skrifterna och använda det förnuft som Gud gett henne. 

Judarna har förvisso en uppgift - de ska ”vara ett föredöme för mänskligheten och Guds 

tjänare” , genom att till exempel bara äta mat som är tillåten, eller koscher. Liksom 56

muslimerna med halal. Den fria viljan är dock inte något som riktigt tas upp i kapitlet om 

islam utan verkar vara underförstådd. Snarare framstår det till synes som om muslimer inte 

har någon fri vilja. Under rubriken Muslimsk Tro förklarar författaren att människan är Guds 

representant på jorden och fortsätter med: 

Hon ska se till att Guds budskap tolkas på rätt sätt och förverkligas. Hon måste sluta vara egoistisk och 
bara tänka på sig själv. Människans uppgift är att leva enligt Guds vilja.  (Min kursivering) 57

Betoningen på att det är människans uppgift att leva enligt Guds vilja antyder i och för sig att 

människan även kan göra valet att inte leva efter Guds vilja, alltså att hon har en fri vilja. 

Detta är dock det närmsta beskrivningen vi får av fri vilja inom islam av läroboken, trots att 

detta är en teologisk diskussion inom islam som ger många olika svar. Vi måste alltså tolka 

lärobokens text och utifrån uppmaningen till muslimer att följa Guds vilja anta att människan 

kan välja att göra det eller ej. Beskrivningen liknar till viss del det som skrivs om judarna. 

Båda gruppernas uppgift är att företräda Gud på jorden. Tonen, däremot, är lite annorlunda i 

de olika beskrivningarna. Judarnas uppgift är att vara ett gott exempel för resten av 

mänskligheten. Muslimernas uppgift är helt enkelt att följa Guds vilja - utan vidare 

beskrivning. Med den tidigare beskrivningen av Gud, som betonar honom som Domaren på 

den yttersta dagen som avgör om du hamnar i helvetet eller paradiset, kan det tolkas som att 

muslimer helt enkelt är för rädda för att inte följa Guds vilja. Detta skulle kunna stämma, till 

viss del, men det är inte en muslims enda motivering till att handla rätt. 

 Ibid, 4055

 Ibid, 4256

 Ibid, 8957
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Inom såväl judendomen som kristendomen och islam är frågan om fri vilja något som flitigt 

diskuterats av teologer.  Utan fri vilja borde det rimligtvis inte behövas regler (det finns dock 58

grupper inom alla tre religioner som tror att allting är förutbestämt, vilket kallas 

predestination). Det som skiljer sig är dock hur människans fria vilja och förmåga att avgöra 

vad som är rätt eller fel framställs och exemplifieras i beskrivningarna av de olika 

religionerna i läroboken. I kristendomskapitlet nämns inte heller orden ”fri vilja”, men under 

rubriken Människan i världen ges några exempel som skulle kunna kopplas till fri vilja; eller 

åtminstone tolkningar om vad som är Guds vilja, och människans förmåga att själv avgöra 

vad som är rätt eller fel i Guds ögon:  

När Frälsningsarmén ryckte fram på 1800-talet i Englands fattigkvarter väckte man stor uppståndelse 
genom sin musik, eftersom man använde samma melodier som den tidens populära sånger. ’Varför ska 
djävulen ha monopol på all bra musik?’ lär Frälsningsarméns grundare, William Booth, ha sagt. Jesus 
själv blev kallad en drinkare och festprisse av sin tids religiösa experter, eftersom han umgicks och 
festade med ’vanligt’ folk. Kristendomen är i sig ingen livsförnekande religion. Men det har funnits 
enskilda kristna och asketiska rörelser som har betonat att man ska leva enkelt och inte njuta för att inte 
synda.   59

I det här exemplet blir det tydligt att vad som är bra respektive dåligt i kristendomen till viss 

del är öppet för tolkning. Det kanske inte riktigt var Guds vilja att människor skulle undvika 

att lyssna på populärmusik, utan det var snarare vissa gruppers tolkningar av Guds vilja som 

ansåg att detta skulle undvikas och att detta var djävulens musik. Författaren exemplifierar 

genom att förklara att vissa asketiska grupper, eller enskilda individer, kan tolka kristendomen 

så att den blir ”livsförnekande” genom att undvika njutning. När det gäller kristendomen 

framstår det som om människan genom sin fria vilja är fullt kapabel till att avgöra vad som är 

rätt eller fel. Att Gud skulle förbjuda viss musik låter antagligen löjligt i en gymnasieklass 

öron och det blir självklart att människan själv kan avgöra huruvida detta vore ett allvarligt 

brott i Guds ögon eller inte. Denna ”ni-kan-själva-attityd” som målas upp blir extra tydlig i 

 Redan de så tidigt som på Saddukéer och fariséers tid skiljde sig judar i frågan. Sadukéer verkar inte ha haft 58

åsikten att Gud blandade sig i människors liv och handling särskilt mycket, alltså att hon hade en fri vilja. 
Fariséerna förklarade att Gud styrde eller vakade över människors liv men att de samtidigt hade ett ansvar för 
sina val i livet, som en sorts mellanväg mellan predestination och fri vilja (Groth, B, 2002, 75-76). Inom 
kristendomen var Augustinus den första som formulerade tanken. Predestination har sedan framförallt präglat 
västliga kyrkor, utifrån kalvinistisk teologi, där tanken om ”de troendes utvaldhet” var central (Rassmussen, T; 
Thomassen, E, 2007, 126-127, 304). Inom islam växte tanken fram under de umayyadiska kaliferna. De ansåg att 
de styrde genom gudomligt dekret, samt att styret var förutbestämt av Gud, så vilka synder de än begick förblev 
de troende muslimer. Deras motståndare ansåg att människan själv var ansvarig för sina handlingar då hon 
begick orättvisor, inte Gud (Esposito, J, 2011, 117). 

 Appelros, E; Hornborg, AC; Röcklinsberg, H. 2006, 7059
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underrubriken för nästa stycke som lyder Älska Gud och gör vad du vill. I stycket förklaras att 

människan enligt kristendomen ska leva så att hon uppfyller det dubbla kärleksbudskapet, 

alltså att älska Gud över allting och älska sin medmänniska som sig själv, genom att följa den 

gyllene regeln och de tio budorden (alltså att följa Guds vilja).  Stycket fortsätter med att 60

förklara att olika kristna ser olika på frågor som abort, att äta kött, pacifism etc., samt att det 

är upp till var och en, individer som kyrkor, att fundera hur man bäst följer kärleksbudskapet.  

I det tidigare exemplet från kapitlet om islam verkar Gud ställa mer krav än i denna kristna 

”ni-kan-själva-attityd”. I korta meningar förklarar författaren att ”Hon [människan] måste 

sluta vara egoistisk och tänka på sig själv”, och att ”människans uppgift är att leva enligt 

Guds vilja.” Människan ska se till att Guds budskap tolkas på rätt sätt och förverkligas. Till 

skillnad från kristna (som också förväntas följa Guds vilja), och judar som skiljer rätt från fel 

med sitt sunda förnuft, framställs det som om muslimer har mindre tolkningsutrymme och att 

Gud är strängare. Ett liknande exempel, med musik som vissa anser borde vara förbjuden, 

skulle kunna ha varit lika användbart för att förklara hur muslimer tolkar olika.  

Genom att beskriva Gud inom islam på det här viset så framstår förhållandet mellan 

människan och Gud som strängare än vad det gör för de kristna eller judarna. När Gud gång 

på gång kallas ”Allah” kan det uppfattas som om att förhållandet mellan människan och Gud 

skiljer sig så markant mellan islam och judendomen, men framförallt kristendomen, på grund 

av att det inte handlar om samma gud. Muslimerna har helt enkelt en annan gud, och han är 

sträng. 

Urval & presentation av fakta  
Utöver hur Gud och människan beskrivs i läroboken finns det beskrivningar av olika fenomen 

i de olika religionerna som förklaras på olika sätt. I kristendomskapitlet förklaras det att 

kristendomen växte fram i en tid och ett område som präglades av religiös och kulturell 

mångfald. Läroboken lyder:  

När gamla vana trosföreställningar konfronteras med nya föreställningar kan detta väcka oro och en 
längtan efter något beständigt och sant.   61
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Det fanns ett behov av fasta värderingar menar författaren, och kristendomens anspråk på 

sanningen tilltalade många och gav en känsla trygghet. Även islam växte fram i ett samhälle 

som präglades av mångfald. I kapitlet om islam förklaras det att det var vanligt att stammar 

låg i krig med varandra. Jag citerar:  

Muhammed var en skicklig politiker. Han utnyttjade motsättningarna mellan stammarna, lyckades 
vinna viktiga segrar och slöt förbund med flera av dem. Detta gjorde att plundringarna minskade och 
Muhammed fick alltmer makt. Fler lyssnade på hans budskap.  62

Här är det möjligt att tolka det som om Muhammed helt enkelt ville ha makt. Islam spred sig på grund 
av Muhammeds listighet, hans politiska skicklighet och krigsföring. I själva verket kan förklaringen 
vara att även Muhammed och hans följare, liksom de kristna, kände att det fanns ett behov av fasta 
värderingar, och fler och fler höll med honom. Han politiska skicklighet kan ha varit ett verktyg för att 
genomföra detta. Det kristna behovet av fasta värderingar är inte heller frikopplat från politik, som det 
kan tolkas i boken. Även kristendomen spred sig med hjälp av politiska intressen, till exempel då det 
blev det romerska rikets statsreligion. 

Religionskunskap - för gymnasiet kurs A. 2009 
Inledningen till kapitlet om islam börjar med en beskrivning av hur Muhammed sitter i bergen 

”ensam i religiösa funderingar”, som han brukar göra några gånger om året. Men den här 

gången händer det något, ärkeängeln Gabriel talar till honom och berättar att Muhammed har 

blivit utsedd till att bli Guds språkrör då: ”Gud nämligen har beslutat att än en gång ta 

kontakt med människorna och upprepa sina gamla krav på deras tro och liv.”  Här 63

beskriver författaren att Gud tidigare haft kontakt med människorna. Författaren förklarar på 

följande sida att Muhammed tidigare sett sin lära som en ”renare förkunnelse av den lära som 

judar och kristna fått från Gud”  men när han efter att ha predikat för judarna i Medina blivit 64

avvisad förstod att han förkunnade en ny religion. Islam utvecklades visserligen till en ny 

religion, men det ansågs fortfarande som en ”renare förkunnelse” av läran som judar och 

kristna fått från Gud. Koranen sågs som den rätta uppenbarelsen, vilken tidigare genom 

historien hade förvanskats av människan. Med lärobokens beskrivning kan det istället tolkas 
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som om Muhammed efter detta avvisande ändrade sig och skapade en ny religion. Det blir 

desto lättare att göra den tolkningen med lärobokens beskrivning av Gud.  

Gud  
Budskapet som Muhammed fick var klart och tydligt, menar författaren: 

Det finns bara en enda gud, Allah, som snart ska döma hela världen. Därför måste alla omvända sig, 
rätta sig efter Allahs krav och lyssna på de uppenbarelser han ger dem genom sin profet.  65

”Allah” betonas förstå gången det skrivs genom att det står kursiverat. För läsaren kan det 

uppfattas som om kursiveringen markerar ett namn, islams guds namn. Genom att det betonas 

så pass tidigt i texten kan det också framstå som att när det står ”Gud” så betyder det 

egentligen ”Allah”, istället för tvärtom. Det förklaras heller aldrig i texten att ”Allah” är det 

arabiska ordet för ”Gud”. Återigen är det centralt att människan måste rätta sig efter Allahs 

krav, då han snart ska döma hela mänskligheten.  

I stycket med underrubriken Koranen - Guds ord förklaras det att Muhammed under sitt liv 

fick många budskap från Allah och att dessa budskap till slut bildade koranen. Det förklaras 

att innehållet i Koranen varierar från ”lovsånger till Gud för hans godhet mot människan” till 

”skildringar av Guds handlingar och beskrivningar av himmel och helvete.”  Längre fram i 66

stycket står det: ”Muslimer betraktar Koranen som Allahs ord till människorna. Den kan alltså 

inte ifrågasättas utan har absolut auktoritet.”  Denna tvetydighet blir, återigen, förvirrande. 67

Ena sekunden är det ”Allahs budskap”, andra handlar det om ”lovsånger till Gud”. I rubriken 

står det ”Guds ord”, senare i texten står det att Koranen är ”Allahs ord”. Det är inkonsekvent 

och kan bli förvirrande för läsaren.  

Under rubriken Muslimernas tro markeras det första stycket med en underrubrik - Allah är en. 

Därefter skrivs ”Allah” tio gånger på en halv sida. Detta kan fungera som en sorts omedveten 

och ofrivillig minnesstrategi för läsaren, då det visat sig att man bäst minns om man kort efter 
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inlärningstillfället repeterar någonting upprepande gånger  (först markeras ”Allah” på första 68

sidan med kursiv text och två sidor senare bombarderas läsaren med ordet).  

Stycket under börjar med: ”Muhammed påverkades av både judisk och kristen tro. Själv 

menade han att hans lära var mer ursprunglig och sann än den som judar och kristna förde 

fram.”  Författaren menar vidare att ”Det går att känna igen många av Allahs egenskaper från 69

gamla testamentets gud.”  Kombinationen av att Muhammed ska ha påverkats av judisk och 70

kristen tro, med stycket som menar att egenskaper hos ”Allah” går att känna igen hos det 

gamla testamentets gud, skulle kunna tolkas som att Muhammed hittat på sin religion och 

skapat sin egen gud med inspiration från gamla testamentets gud. Rent vetenskapligt, med ett 

metodologiskt agnostiskt perspektiv (vilket författaren antagligen vill använda sig av), skulle 

det kunna stämma. Men för en troende muslim så skapade inte Muhammed islam, utan det var 

Gud.  

I kapitlet om kristendomen står det: ”Guds kärlek nämndes redan i gamla testamentet, men 

Jesus gjorde den till en huvudpunkt i sitt budskap.”  Med samma logik skulle det kunna 71

förklaras att Jesus påverkades av judisk tro, och att det går att känna igen egenskaper hos det 

nya testamentets gud med det gamla testamentets gud. Det hade antagligen låtit löjligt, då det 

anses vara uppenbart att det handlar om samma Gud. Då bör det kanske istället tydliggöras att 

det även i Koranen handlar om samma Gud?  

Monoteismen betonas starkt i Koranen menar författaren. Det exemplifieras med den första 

raden ur trosbekännelsen, som sedan kommenteras:  

’Ingen gud utom Allah’. Att sätta någon eller något vid sidan av Allah är den värsta av alla synder. 
Allah har skapat allt, och det är genom hans barmhärtighet som allt finns till.  (Min kursivering) 72
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På följande sida förklaras det att: ”Inom islam talar man mycket om Guds storlek. Inför Allah 

är människan en liten och obetydlig varelse”.  Detta för oss osökt in på delen om människan.73

  

Människan  
”Guds storhet” är ett koncept som återfinns i alla de tre religionerna. Men människan verkar 

endast obetydlig inför ”Allah”. Det närmsta människan kommer att kallas ”liten och 

obetydlig” när det kommer till judendomen eller kristendomen är när läroboken talar om de 

ondas problem (hur Gud kan tillåta att ondska finns). I gamla testamentet, förklaras det av 

läroboken, kan människan inte förstå det ondas problem därför att hon är ”liten och 

okunnig” . Det nya testamentet ger  enligt läroboken inga svar på det ondas problem,  utan 74 75

det är underförstått i läroboken att kristna får sitt svar från gamla testamentet. Lösningen på 

det ondas problem inom islam förklaras med att det blir ungefär densamma som inom 

judendomen och kristendomen: ”Även inom islam säger man att människan är så liten att hon 

inte kan förstå Guds mening med allt som sker”.  Här sägs inte uttryckligen ordet 76

”obetydlig”, men då det redan konstaterats i stycket ovanför att hon är det förs tankarna 

automatiskt dit. Orden ”Okunnig” och ”obetydlig” skiljer sig i både mening och laddning. Att 

som människa vara okunnig jämfört med Gud, som ses som allvetande, kan vara förståeligt. 

Att kallas ”obetydlig” markerar något annat. Då handlar det inte om hur lite kunskap en 

människa har, utan hur lite betydelse en har. Som obetydlig spelar man ingen roll, det är mer 

negativt laddat. Jämfört med Gud, som skaparen av allt i universum, vågar jag nog påstå att 

de flesta troende ser sig som obetydliga, oavsett om de är judar, kristna eller muslimer. På 

samma vis som någon kan känna sig obetydlig som en liten människa på en liten planet i ett 

oändligt universum. Men detta betonas endast när det handlar om islam och muslimer. 

Översättningen av orden ”muslim” och ”islam” är passande, menar författaren: 

Inför Allah är människan en liten och obetydlig varelse. Orden för religionen och dess utövare 
speglar läget bra. Islam betyder: underkastelse. Muslim betyder: en som underkastar sig Guds vilja.  77
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Att människan beskrivs som en obetydlig liten varelse inför Allah kan skapa uppfattningen att 

det är Gud själv som anser detta. Återigen målas det upp en bild som kan tolkas som att 

”Allah” är en diktator, där människorna är hans undersåtar som underkastar sig hans vilja 

totalt. Om vi tittar på ett citat som tidigare nämnts (som i läroboken står på sidan innan ovan 

nämnda citat) blir den här bilden ännu starkare: ”Muslimer betraktar Koranen som Allahs ord 

till människorna. Den kan alltså inte ifrågasättas utan har absolut auktoritet.”  ”Allahs” ord 78

har absolut auktoritet och människan kan inte ifrågasätta detta. Det framstår här som om 

Koranen har absolut auktoritet över alla muslimer och att det inte finns utrymme för tolkning.  

I kristendomskapitlet förklarar författaren två olika sätt att se på bibeln på följande vis: Bibeln 

är Guds ord och Bibeln innehåller Guds ord. Här beskrivs synsättet där Bibeln är Guds ord 

som fundamentalism, där allt som står i Bibeln är bokstavligt sant. Synsättet där Bibeln 

innehåller Guds ord är den vanligaste åsikten bland dagens kristna förklarar författaren. Här 

menas det att Bibeln skrevs under en annan tid då människor hade en annan världsbild, samt 

att vi idag vet mer än vad de visste när Bibeln skrevs och därför inte bör ta allt i som står 

skrivet bokstavligt. Istället ”ska vi försöka få fram berättelsernas religiösa budskap”.  Vad är 79

detta om inte olika tolkningar av Bibeln? Även inom islam finns de som hävdar att Koranen 

måste tolkas så den passar in i en modern värld, och de som hävdar att den varken kan eller 

bör tolkas alls. Göran Larsson förklarar detta i Att tolka Koranen: ”För muslimer är det inget 

problem att tolka texten om detta innebär att alla troende måste försöka förstå textens 

budskap”.  Han menar att frågan om huruvida man får tolka eller ej beror på vilken muslim 80

man frågar. Tolkningsfrågan för muslimer ser alltså likadan ut som för de kristna som 

läroboken beskriver. Detta framkommer dock inte. I läroboken framstår det snarare som om 

det faktum att Koranen har ”absolut auktoritet” betyder att det inte är möjligt att tolka den, 

vilket i förlängningen får det att framstå som att alla muslimer lever enligt samma syn på 

Koranen. Ett synsätt som dessutom, i föregående kapitel om kristendomen, förklaras som 

fundamentalism - ett mycket laddat ord som många har negativa uppfattningar om. Alltså är 

det möjligt att läsaren undermedvetet får en uppfattning av islam som fundamentalistisk 
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religion och alla muslimer som fundamentalister, då lärobokens definition av fundamentalism 

indirekt används när islam onyanserat beskrivs.  

De flesta kristna idag förstår att Bibelns skrevs av människor med en annan världsbild, 

förklaras det; så Bibeln är inte Guds ord utan den innehåller Guds ord. Att alla muslimer 

onyanserat målas upp som bokstavstroende skulle kunna tolkas som en antydan att de har 

denna världsbild som de flesta kristna redan har förstått är passé. Som om muslimer vore fast 

i samma tankesätt som på 600-talet. Detta menar Mattias Gardell är en framställning som går 

tillbaka till kolonialtidens evolutionistiska historiesyn, där människans utveckling beskrivs 

som lagbunden, från primitiv till avancerad, och något som alla grupper går igenom. Gardell 

förklarar att: 

 [..]teknologisk utveckling likställs med intellektuell nivå och den europeiska historien används som 

modell för historia. Därmed går det att fastställa var någonstans i historien de andra befinner sig: 

muslimer, sägs det, befinner sig på medeltiden.   81

När det konstateras att de flesta kristna är medvetna om att tiden då Bibeln skrevs skiljer sig 

från idag skrivs det: ”Vi vet mer än de visste om världen och därför ska vi inte ta allt de 

berättar bokstavligt”.  Även här antyds det att kristna ligger före, samt att det finns en 82

skillnad mellan vi och dem. De kristna, ”vi”, har redan förstått detta. Muslimerna, ”de”, är 

inte riktigt där ännu. Här är ett exempel på vad Edward Said menar med orientalismen och 

hur den framhäver skillnaden mellan det okända och det kända, det vill säga Orienten, ”de” 

och Västerlandet, ”vi”.   83

Under rubriken Muslimernas levnadsregler förklaras islams fem pelare: trosbekännelsen, 

bönen, fastan, allmosan och välfärden. Trosbekännelsen översätts till: ”Ingen gud utom Allah, 

och Muhammed är Allahs sändebud.”  En muslim ska be fem gånger om dagen och det 84

måste ske på ett visst sätt, där man läser texter, faller på knä och gör olika rörelser som alla 

visar att man ”underkastar sig Allah”. Man kan be var som helst, då hela världen är ”Allahs 

skapelse”. Fastan, förklaras det, är menad att visa människan ”hur beroende hon är av Allahs 
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goda gåvor.”  Allmosan förklaras med att alla muslimer är syskon och i en familj ska ingen 85

leva i överflöd medan syskon svälter. Därför ska de som kan ge 2,5 procent av sin 

förmögenhet till de behövande. Vallfärden till Mecka förklaras som något som varje troende 

muslim, om de kan, ska göra en gång i sitt liv. Där utförs ceremonier som påminner om 

viktiga händelser i Muhammeds liv förklarar läroboken.  Att slutmålet för vallfärden är 86

byggnaden Kaba i Mecka, som ses som helig på grund av att Abraham upprättade den för 

dyrkan av Gud, nämns inte ens. Varför? Hade detta förklarats kunde det faktum att muslimer 

tror på samma Gud som judar och kristna blivit tydligare. En gång kopplas Abraham till 

islam, i kapitlet om judendomen, där det skrivs: ”Men även araberna räknar sin härstamning 

från Abraham - genom sonen Ismael som han fick med en slavinna.”  87

I tre av de fem av pelarna, som enligt läroboken tydligt sammanfattar en muslims 

levnadsregler, betonas vördnad för ”Allah”. I den första pelaren betonar återigen läroboken att 

”Allah” är den enda guden. Bönen är en ritual där muslimer fem gånger om dagen ska visa att 

de underkastar sig ”Allah”. Fastan är för att påminna människan att hon är beroende av 

”Allah”. Jonas Otterbäck förklarar att ett sätt som muslimer blir ”annorlunda-gjorda” sker 

genom vad han kallar ”den teologiska roboten”. Med detta menar han att muslimer framställs 

som robotar, som när de (oberoende av vem de är eller var de befinner sig) fem gånger om 

dagen vänder sig mot Kaba och ber gör vad de är programmerade att göra - be. Han hävdar att 

det är normen för muslimer att be fem gånger om dagen, men att det i verkligheten inte alltid 

är möjligt.   88

I denna lärobok kan det tolkas som om muslimer vore en homogen, viljelös grupp, när 

”Allahs” ord beskrivs som den absoluta auktoriteten som inte ens verkar kunna tolkas; 

samtidigt som människans levnadsregler präglas av att påminnas om att det är genom 

”Allahs” barmhärtighet som hon kan leva, och fem gånger per dag ska hon mekaniskt 

underkasta sig ”Allah” i bön. I kapitlet om judendomen betonas det att hur noga man följer 

reglerna beror på vilken inriktning inom judendomen man tillhör, alltså vilken tolkning av 
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bibeln man utgår från.  Men inte inom islam. Relationen verkar kravfylld med många regler 89

och plikter för alla muslimer. 

Urval & presentation av fakta 
I samma stycke om tar upp bönen står det:  

I små moskéer är böneledaren, Imamen, ofta en ansedd lekman. I större moskéer finns 
heltidsanställda imamer som leder bönen, predikar och undervisar i Koranen. Men sunniterna, den 
största riktningen inom islam, har inga präster.  (Min kursivering) 90

Läroboken tar upp två riktningar: shia och sunni. Jag kan förstå detta citat på två vis. Antingen 

kan det tolkas som om imamer är samma sak som präster, och det faktum att sunniterna inte 

har präster betyder att de inte har imamer. Nu vet vi att det visst finns imamer inom 

sunniislam, så det kan inte vara detta författaren menar. Dessutom står det att imamen ofta är 

en ansedd lekman, vilket en präst inte är. Den andra tolkningen är att om sunniterna inte har 

präster så betyder det att någon annan gren av islam, alltså shia, har det. Nu stämmer inte 

detta heller. Det finns inga präster inom islam generellt. Denna mening blir därför bara 

förvirrande och vilseledande.  

Omskärelse förklaras inom judendomen som ett tecken på Guds förbund med Abraham, under 

rubriken Judarna på Gamla testamentets tid.  I kapitlet om islam får omskärelse ett eget 91

stycke under rubriken Kvinnans ställning. Enbart valet av rubriker är talande. För judar 

framstår det som någonting som tillhör historien medan det för muslimer tas upp i den del 

som diskuterar kvinnans ställning i religionen. Det förklaras här att omskärelse av pojkar är 

obligatoriskt. Men det förklaras även att: 

På några håll i den islamiska världen omskärs även flickor. Det är en smärtsam procedur, och en 
resulterar i att hon som vuxen inte får någon större behållning av sitt sexliv. Men den kvinnliga 
omskärelsen är ingen islamisk sed. Inom större delen av den islamiska världen förekommer den inte 
alls. I de länder den existerar verkar den ha funnits innan man övergick till islam.  92
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Författaren förklarar själv att detta inte är en islamisk sed, utan en sed som förekommit redan 

innan de kulturer där detta händer övergått till islam. Unicef förklarar det så här: 

Människor som är angelägna om att bevara traditionen med kvinnlig könsstympning betraktar den 
ofta som ett religiöst påbud. Sedvänjan förekommer bland katoliker, protestanter, kopter, falasher, 
muslimer och animister. Det finns dock inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning.  93

I unicefs lista på grupper där detta förekommer handlar det utöver muslimer om tre kristna 

(katoliker, protestanter och kopter), en judisk (falasher) samt animister. Varför tas då detta upp 

i ett kapitel om islam? Utifrån denna lista verkar detta rimligare att ta upp i kapitlet om 

kristendomen. En anledning skulle kunna vara att detta är en vanlig fördom om islam som 

författaren vill reda ut för läsaren. Om detta var avsikten med stycket hade ett exempel på 

andra religiösa grupper där det förekommer varit perfekt. Nu framstår det snarare som att 

även om detta inte är en islamisk sed så är den enda av de större religionerna där detta 

förekommer islam. För läsaren (dvs. elven) kan detta leda till att möjliga negativa stereotyper 

den redan har om islam och kvinnlig omskärelse förstärks, vilket i förlängningen kan prägla 

elevens religionslitteracitet i framtida möten med islam.  

Jobba med religion. 2016 
Upplägget för den här boken skiljer sig från de böcker som tidigare undersökts där varje 

religion behandlats i ett varsitt kapitel. De tre abrahamitiska religionerna behandlas här i vad 

som kallas ”block 3”. I blockets första kapitel presenteras religionernas gemensamma 

bakgrund och sedan presenteras respektive religions utveckling separat. Därefter får varje 

religion ett kapitel där dess grundtankar och hur religionen ser ut idag förklaras. Kapitlens 

upplägg följer samma mall och har (ungefär) samma rubriker på varje religion. I kapitlet om 

grundtankar är rubrikerna: Gud, Världsbild, Människan (för judendomen, Människosyn för 

kristendomen och islam) och Urkunder. För kristendomen och islam finns även rubriken 

Mening och mål. I kapitlen om religionerna idag är rubrikerna: Huvudriktningar, Samhälle 

(för judendomen, Samhälle och etik för kristendomen och islam), Traditioner och högtider - 

varje vecka, Traditioner och högtider - varje år och Traditioner och högtider - en gång i livet. 

Kristendomen har utöver dessa även rubriken Etik. Islam har utöver dessa rubriker även 
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rubrikerna Sufismen, Mångfald och i slutet av kapitlet Död och sorg. Lärobokens upplägg 

tyder på en vilja att belysa likheter religionerna emellan. 

I inledningen målar läroboken upp en bild av en morgon i Jerusalem som betonar platsens 

vikt för såväl judendomen som kristendomen och islam, utan att antyda att platsen är viktigare 

för någon av grupperna än för de andra. Det beskrivs hur  en rabbin skyndar sig genom 

gränderna på väg mot den Västra muren för att be dagens morgonbön tillsammans med andra 

judiska män. Samtidigt är porten till Heliga gravens kyrka upplåst några hundra meter från 

muren. Porten låstes upp av en muslimsk man vars familj, tillsammans med en annan familj, 

förvaltar nyckeln sedan medeltiden. Inne i kyrkan turas olika kristna grupper om att att ha sina 

morgongudstjänster. De kristna grupperna, beskrivs det, har periodvis haft svårt att samsas om 

byggnaden, vilket har fått många att anse att det är positivt att muslimer tar hand om nyckeln. 

Därefter beskrivs hur en man tar sig upp på Tempelberget genom en israelisk säkerhetsspärr, 

som finns där för att hålla judar borta från berget. Det är mannens uppgift att låsa upp moskén 

inför morgonbönen, och snart ringer kallelsen till morgonbönen ut över de muslimska 

kvarteren.   94

I det första kapitlet som tar upp gemensam bakgrund förklaras det hur de tre religionerna ser 

Abraham som stamfader. Islam genom Ismael, som Abraham fick med slavflickan Hagar, och 

judarna genom Isak, som han fick med hustrun Sara. Läroboken förklarar att det berättas om 

Abraham i både Bibeln och Koranen, men att historierna skiljer sig åt.  Det viktigaste verkar 95

vara att betona att det handlar om att Abraham i båda historierna hörde samma Guds röst, 

vilket blir tydligare i nästa stycke som handlar om monoteism.  

Gud  
Läroboken förklarar det att man inom judendomen, kristendomen och islam betonar tron på 

en enda Gud. Jag citerar: ”Samma Gud som skapat universum och livet, uppenbarat sig för 

olika profeter och ingriper i historien och enskilda människors liv.”  Att Gud uppenbarat sig 96

för olika profeter visar på att det är samma Gud som beskrivs i de olika religionerna. På 

 Binkemo, Lars & Brolin, Krister, Jobba med. Religion, Första upplagan, Sanoma utbildning, Stockholm, 94

2016, 79-81

 Ibid, 8395

 Ibid96

�30



följande sida förklaras det att Gud har uppenbarat sig för profeter är en central tanke inom de 

tre religionerna, men att det däremot skiljer sig vilka som räknas som profeter. Muhammed 

förklaras som den siste profeten i en rad av tidigare profeter, där Abraham, Mose, David och 

Jesus räknas in. Läroboken förklarar att dessa fyra dock inte brukar kallas just profeter inom 

judendom och kristendom.  Betoningen på att dessa gestalter är centrala inom alla tre 97

religioner gör det desto tydligare att det handlar om samma Gud. Utifrån beskrivningen av 

religionernas gemensamma bakgrund framkommer det alltså att det handlar om en och samma 

Gud i de tre religionerna. Men vad får vi för bild av Gud i de delar som fokuserar endast på 

islam?  

I kapitlet Islams grundtankar förklaras det att det blev Muhammeds uppdrag att påminna 

människorna om att det bara fanns en enda Gud. Monoteismen hade tidigare uppenbarats men 

människorna glömde och förvanskade budskapet. Att Jesus ses som en profet av muslimer 

förklaras igen, men nu betonas det att de inte ser honom som gudomlig, som kristna gör. I vad 

jag antar är ett försök att illustrera detta beskriver läroboken islams trosbekännelse: 

Monoteismen uttrycks tydligt i den muslimska trosbekännelsen: ’Det finns ingen Gud utom Allah, 
och Muhammed är Hans sändebud’  98

Nog finns det tydligare exempel inom islam som motsätter sig tanken om att Gud skulle ha tre 

olika former eller att Gud skulle ha haft en son. Till exempel det stycke ur Koranen som vi 

tidigare såg citerades i Din tro eller min?, om att Gud varken avlats eller blivit avlad (se s.12). 

En möjlig anledning till att detta exempel inte tas upp skulle kunna vara att författarna vill 

betona likheter i religionerna snarare än skillnader. Men med tydliga förklaringar tror jag inte 

att detta hade varit något problem.  

Fram till ovan nämnda citat om den muslimska trosbekännelsen har det skrivits ”Gud”, men 

nu står det plötsligt ”Allah”. Förekomsten av ordet ”Allah” istället för ”Gud” sker på en plats 

till i läroboken, återigen när det handlar om trosbekännelsen, som det förklaras att muslimer 

säger för att bekänna sin tro.  På följande sida efter citatet förklaras det att: ”Det arabiska 99
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ordet för Gud är Allah.”  Det framkommer också i texten att det handlar om samma Gud, 100

men allt detta kan ändå bli problematiskt. Nu ska jag försöka förklara varför.  

Att förklara att ”Allah” är det arabiska ordet för ”Gud” är positivt, då detta kan reda ut en 

eventuell förvirring hos de som är av uppfattningen att ”Allah” är den muslimska guden. Men 

när ordet endast används i sammanhanget av den muslimska trosbekännelsen skulle det 

eventuellt kunna tolkas som att muslimer själva gör separationen mellan ”Gud” och ”Allah”. 

Att när ”vi” beskriver de tre religionerna så pratar vi helt enkelt om ”Gud” då vi förstår att det 

egentligen är samma Gud. Samtidigt kan det framstå som att muslimer inte tycker det, då det 

uttryckligen står att ”Allah” är den enda guden. Med den här beskrivningen kan det alltså 

uppfattas som att när muslimer bekänner sin tro till Gud så markerar de att de faktiskt 

bekänner sin tro till ”Allah”. Som en omvänd markering av ”vi” och ”dem”. Omedvetet 

markeras det av läroboken en skillnad genom att det antyds att ”de” betonar en skillnad från 

”oss”. Detta kan måhända uppfattas som en långsökt tolkning, men det hade lätt kunnat 

undvikas om det helt enkelt istället hade stått: ”Det finns ingen Gud utom Gud, och 

Muhammed är Hans sändebud”. Jag finner ingen som helst anledning till att det skulle behöva 

stå ”Allah” utöver där det förklaras att det betyder ”Gud”.  

Även i kapitlet Judendomens grundtankar förklaras det att tron på en Gud uttrycks i den 

judiska trosbekännelsen som översätts: ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.”  101

Stycket fortsätter med att förklara att det viktigaste namnet på Gud är JHVH, men eftersom 

israeliterna av vördnad inte uttalade gudsnamnet sa man istället adonay, som läroboken 

förklarar betyder ”herren”. Med samma logik skulle man kunna argumentera för att 

översättningen av den judiska trosbekännelsen borde ha lydit: ”Hör Israel! Adonay är vår 

Gud, Adonay är en.” Men så är inte fallet.  

Läroboken är annars noga med att betona att Gud inom islam är densamma som de andra 

religionernas Gud. Muhammed beskrivs gång på gång som den siste profeten som Gud genom 

historien uppenbarat sig för, och det förklaras som vi tidigare sett vilka dessa tidigare profeter 

är samt att det är gestalter som förekommer i både Bibeln och Koranen.  
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Människan  
I det inledande kapitlet om de tre religionernas gemensamma bakgrund förklaras det under 

rubriken Människans särställning att ”Gud gett människorna ansvaret att ta hand om 

skapelsen. Därför har Gud skapat människan med ett förnuft och en förmåga att skilja mellan 

gott och ont.”  När ämnet människosyn behandlas i kapitlet Islams grundtankar förstärks 102

denna förklaring. Läroboken förklarar att människan är skapad med förutsättningar att leva 

enligt Guds vilja, men att hon även har valet att inte göra det. Det exemplifieras med ett 

stycke ur Koranen som förklarar att ingen ska tvingas bli muslim: ”’Tvång skall inte 

förekomma i trosfrågor [- - -].’ (Koranens Budskap 2:256)”.  Människan, förklaras det, är 103

inte ond till sin natur, men hon är fri att välja det onda eller det goda. Samt att den som tror på 

Gud och anstränger sig att leva rätt får framgång i livet som kommer efter döden. Det betonas 

att människor inte ska anstränga sig på grund av rädsla för Guds straff, utan för att man litar 

på Gud. Människors motivering till att följa Guds vilja framställs alltså inte som endast 

präglad av rädsla, utan relationen människa/Gud är en av tillit. Två sidor senare förklaras det 

att den som inte valt att leva enligt Guds vilja straffas för synderna i livet, medan den som levt 

enligt Guds vilja får evigt liv i paradiset, samt att muslimer uppfattar paradiset och helvetet på 

olika sätt.  104

Under rubriken Gud i kapitlet Judendomens grundtankar förklaras det hur Gud genom 

historien ingripit. Bland annat berättas det om hur Tanakh beskriver att ”[..]folket vänder sig 

från Gud och om hur Gud sänder profeter för att förmana, leda dem rätt och när de hamnar i 

svårigheter, trösta dem.”  I kapitlet om kristendomen, under rubriken Människosyn, 105

förklaras det att ingen människa är fri från synd men att alla kan få förlåtelse.  På följande 106

sida under rubriken Mening och mål förklaras det att ”För alla kristna finns ett löfte om att 

gemenskapen med Gud fortsätter efter döden och evigheten, när tiden är slut.”  Vad som är 107

intressant är att helvetet aldrig nämns i sammanhanget fast än det gör det när det handlar om 
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islam. Såväl muslimer som judar och kristna kan enligt läroboken välja det onda eller det 

goda, men bara i muslimers fall betonas det att valet av det onda leder till bestraffning. 

Relationen människa/Gud kan således tolkas som något mer avslappnad i kristendomen än 

inom islam. När judarna vänder sig från Gud förklaras det att han sänder profeter för att leda 

dem rätt, men det talas inte om något straff. Även om det uttryckligen skrivs att muslimer ska 

följa Guds vilja på grund av tillit, inte rädsla, så kan det ändå uppfattas som att de faktiskt gör 

det av rädsla. Den fria viljan förklaras som gemensam för människan i såväl judendomen, 

kristendomen och islam. Men konsekvenserna av att välja fel är tydligast (och hårdast) i 

beskrivningen av islam. 

Det är tydligt att lärobokens intentioner är att beskriva gemensamma drag och betona likheter 

inom religionernas människosyn och inte att framställa islam som en religion där människan 

har mindre frihet än i judendomen och kristendomen. Men omedvetna beskrivningar som 

dessa kan göra att vissa eventuella uppfattningar som läsaren kan ha befästs (som att islam är 

en mer rigid religion). Att detta inte är lärobokens intentioner blir dock tydligt i 

översättningen av orden ”islam” och ”muslim”: 

Ordet islam betyder ungefär ’överlämna sig’. Muslim är den som lever enligt Guds vägledning. Båda 
orden har dessutom samma språkliga rot som ordet salam, ’fred eller frid’. Ibland översätts islam 
med ordet ’underkastelse’, men då ska det förstås som underkastelse i positiv bemärkelse. Att 
underkasta sig Guds vilja är att leva i harmoni med världen så som Gud har skapat den.  108

Den ofta förekommande översättningen av orden till ”underkastelse” och ”en som underkastar 

sig” problematiseras av läroboken, och det ges en alternativ översättning som dessutom 

betonar den gemensamma språkliga roten till ordet ”fred”. Det är uppenbart att läroboken vill 

nyansera bilden av ordens översättning, vilket i förlängningen kan tänkas nyansera bilden av 

religionens utövare. 

 Urval & presentation av fakta 
Kapitlet Islam idag börjar med en beskrivning av islams huvudriktningar, vilka förklaras vara: 

sunni, shia och sufism. Otterbäck konstaterar i What is reasonable to demand? att islam i de 

läroböcker han undersöker porträtteras som en homogen religion utan utrymme för historisk 
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utveckling.  Så är inte riktigt fallet i Jobba med religion. Läroboken ger snarare en 109

nyanserad bild av tolkningar mellan såväl som inom de olika traditionerna.  

En stor del av världens sunniter följer någon av de stora rättsskolornas tolkningar, förklaras 

det, men många sunniter tillhör tolkningstraditioner som är oberoende av rättsskolorna. Det 

exemplifieras med rörelser som utvecklades under 1700- och 1800-talens modernisering. 

Dessa grupper ”hoppade över” rättsskolornas tolkningar och gick direkt till källan, det vill 

säga Koranen och sunna.   110

Shiamuslimer förklaras utgöra ungefär tio procent av världens muslimer, och de flesta shiiter 

tillhör gruppen imamiterna. Shiitier finns framförallt i Iran, Pakistan, Indien och Irak förklarar 

läroboken.  Det vanligaste exemplet på ett shiitiskt land brukar vara Iran (se Din tro eller 111

min? s.87) då landets majoritetsbefolkning tillhör denna riktning. Men att ha Iran som det 

enda exemplet kan leda till att shia islam endast kopplas till dit. Därför är det glädjande att se 

några fler exempel. På följande sida listas det upp ytterligare fem shiitiska grupper utöver 

imamiterna: ismailiter, zaiditer, aleviter, alawiter och druser.   112

Sufismen förklaras som islams mystiska gren där gudstjänster och bön utvecklats på olika 

sätt. Rytmisk recitation och dans till trumma och flöjt förklaras, bland annat, vara en väg till 

upplevelse av förening med Gud. Både sunni och shia kan ha element av sufism i sig, men det 

förklaras att det även finns sufiska muslimer som varken ser sig som sunniter eller shiiter.   113

Följande rubrik är Mågfald. Här förklaras det hur europeiska stormakters kolonialisering av 

stora delar av den muslimska världen påverkade religionen. Vissa länder sekulariserades, en 

del anpassade sig till det moderna samhället och andra rörelser vill ta till sig den 

västerländska tekniken, men inte dess livsstil.  Nutida islam förklaras på följande sida 114

kännetecknas av stor mångfald och läroboken gör en uppdelning (som förklaras vara mycket 
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förenklad) av nutida muslimska grupper till: modernister, islamister och sekulariserade. I 

nästa stycke, under rubriken Samhälle och etik, förklaras att muslimers åsikter och ideal om 

samhället skiljer sig beroende på olika faktorer. Huruvida det är ett land med muslimsk 

majoritet eller minoritet och vilken ekonomisk och social situation människor lever i är några 

faktorer som listas upp.  

Det blir tydligt att läroboken inte vill att läsaren ska ha en syn på muslimer och islam som en 

homogen grupp eller en homogen lära. Genom att betona mångfalden på det här viset och 

belysa att muslimers åsikter skiljer sig i olika frågor (precis som det gör för kristna och judar), 

så skapas inte bilden av muslimer som ”de andra”. När det framkommer att muslimer inte 

alltid håller med varandra blir det svårt för någon att förenklat kalla vissa företeelser eller 

fenomen för ”typiskt muslimska”.  

3.3 Diskussion 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera de observationer jag gjort i de tre läroböckerna. 

För enkelhetens skull kommer jag istället för att skriva ner böckernas hela titlar hädanefter att 

skriva: D06 när det handlar om Din tro eller min?, 2006; R09 när det handlar om 

Religionskunskap A, 2009; och J16 när det handlar om Jobba med religion, 2016. 

3.3.1 Religionslitteracitet färgad av orientalism  

Susanne Olsson konstaterar att många av de som vi ser som ”de andra” faktiskt sitter i samma 

klassrum som ”oss”, vilket leder till att skiljelinjen mellan ”oss” och ”dem” blir otydlig.  115

Vilka ”vi” är kanske inte är lika tydligt som det en gång i tiden ansetts vara. Svenska klassrum 

är i de flesta fall ett heterogent utrymme där eleverna kan ha vitt skilda etniska bakgrunder. I 

ljuset av detta är det rimligt att ha en önskan om att de läroböcker som används i 

klassrummen ska spegla detta faktum. Dessvärre har jag upptäckt att man fortfarande kan se 

tendenser att läroböcker präglas av samma gamla syn på ”oss” och ”dem” som har sin grund i 

orientalismen, och vad Edward Said menar är ett ”ojämlikt utbyte med olika former av makt”; 

i synnerhet de två former han väljer kalla kulturell makt och moralisk makt. Den kulturella 

förklaras som ”ortodoxa eller gängse uppfattningar om smak, texter och värderingar” och den 

moraliska som ”uppfattningar om vad ’vi’ gör och vad ’de’ inte kan göra eller förstå på 
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samma sätt som ’vi’”.  Detta visar sig dels i vad läroböckerna väljer att ta upp och dels i hur 116

olika ord, begrepp och företeelser förklaras. 

Den kulturella maktformen skulle kunna ses ta sig i uttryck i hur ”Allah” bara tycks översättas 

ibland. När det handlar om sammanhang som är gemensamma för judendomen, kristendomen 

och islam skrivs det ofta ”Gud”, medan när det handlar om företeelser som är unika för islam 

så skrivs det ”Allah”. Ett exempel på detta är när det i D06 förklaras att man under 

halalslakten samtidigt ska be till ”Allah”.   Men när det det förklaras att muslimer motsätter 117

sig tanken att Gud skulle ha blivit människa genom Jesus så skrivs det ”Gud”.  Att Jesus var 118

Gud i mänsklig form är bekant för ”oss”, men eftersom halal är något främmande så 

framställs det som ”Allahs” vilja. Den ortodoxa eller gängse uppfattningen om till exempel 

texter som förklarar Gud eller Guds vilja här är den judiskt-kristna, därför markeras det att 

dessa muslimska företeelser är ”Allahs” vilja.  

Ett annat exempel är att kvinnlig omskärelse i R09 lyfts upp i kapitlet om islam. Trots att tre 

av de fem grupper som unicef listar upp där detta förekommer är kristna, och trots att det 

förklaras att detta inte är en islamisk företeelse, så får man uppfattningen att det endast 

förekommer inom islam då det aldrig förklaras att detta även sker inom grupper tillhörande 

andra religioner. Bara det faktum att det tas upp i kapitlet om islam signalerar att det är på sin 

plats och skulle kunna vara nog bekräftelse, för en läsare som redan är av den uppfattningen, 

att det faktiskt är en islamiskt sed. Den allmänna uppfattningen (ortodoxa, gängse) hos 

”oss” (kristna) är att detta är förkastligt, det är ”våra” värderingar, vilket skulle kunna förklara 

varför det inte berättas att även kristna grupper ägnar sig åt detta. Men vad säger det om 

”deras” värderingar? Ingenting uttryckligen, men som vi har sett en hel del underförstått. 

Ofta handlar det egentligen om vad som sägs om en religion men utelämnas om en annan 

(vilket blir tydligt i exemplet ovan). Den moraliska maktformen så som Said förklarar den kan 

ses i ett exempel vi tidigare sett, där R09 förklarar hur kristna ser olika på frågan om huruvida 

bibeln är eller innehåller Guds ord, samtidigt som det målas upp en bild av Koranen som 
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omöjlig att tolka då det är ”Allahs” ord och har absolut auktoritet.  I kristendomens fall 119

nyanseras det och det förklaras att synen på Bibeln varierar från dels tolkningstraditioner men 

även från person till person, och att ”vi” som lever nu är medvetna om att Bibeln skrevs i en 

annan tid.  När det inte förklaras att även muslimer är oense om frågan hur (eller om) 120

Koranen ska tolkas så antyds det dels att alla muslimer tycker likadant, men även att ”de” inte 

kommit till samma insikt som ”oss” om att dessa texter är skrivna för längesen av människor 

med en annan världsbild. Alltså kan detta ses som ett exempel på, som Said uttrycker det, 

uppfattningar om vad ”de” inte kan förstå eller göra på samma sätt som ”vi”. Exemplet med 

William Booth från D06  är också ett tecken på detta. Tanken med exemplet är att belysa att 121

det finns tolkningsskillnader inom kristendomen, men när det handlar om islam ges inget 

liknande exempel eller någon vidare förklaring att det finns olika tolkningar även inom islam. 

J16, däremot, ger en tydlig bild av mångfalden inom islam. Utöver att huvudriktningarna 

förklaras så beskrivs även olika grupper inom huvudriktningarna. Jag vill inte påstå att R09 

och D06 medvetet struntar i att förklara islams mångfald för att de vill skapa en bild av 

muslimer som en homogen grupp. Däremot vill jag påstå att J16 medvetet anstränger sig för 

att betona denna mångfald.  

Alla tre läroböcker har dock en tendens att, mer eller mindre, använda sig av ett språkbruk 

som målar upp en bild av muslimer som ”de andra”. Genom att inte översätta ”Allah” till 

”Gud” skapas en bild av att muslimer har en annan gud än ”oss” kristna. Muslimers relation 

till Gud tenderar även att i såväl D06 och R09 att framstå som en präglad av rädsla och 

undergivenhet. I R09 står det uttryckligen att översättningen av orden ”muslim” och ”islam” 

till ”underkastelse” och ”en som underkastar sig” speglar läget bra, eftersom människan är en 

”liten och obetydlig varelse inför Allah”. Samtidigt beskrivs judar och kristna som små och 

okunniga i liknande eller samma sammanhang. Eftersom relationen mellan människa och Gud 

här beskrivs annorlunda så förstärks även bilden av att muslimer har en egen gud. För varför 

skulle samma Gud behandla dem olika? Även i J16 kan det tolkas på det här viset. I kapitlet 

om islam förklaras det att människan vid domens dag döms utifrån sina synder i livet, men 

varken i kapitlet om judendom eller kristendom nämns det att Gud ibland straffar människan. 
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I J16 fall står det endast ”Allah” när den muslimska trosbekännelsen översätts, men i resten av 

de delar som behandlar islam skrivs det ”Gud”. Författarna är som vi har sett noga med att 

nyansera bilden av muslimer, samt att betona det gemensamma i de tre religionerna. 

Anledningen till att det ändå kan bli problematiskt är att man kan få uppfattningen att det är 

”vi” som är medvetna om att det är samma Gud och vill betona detta. Samtidigt som det kan 

uppfattas som om muslimer inte är av den uppfattningen genom att de bekänner sin tro till den 

ende guden, ”Allah”. Istället för att det målas upp en bild av att muslimer har en annan gud så 

kan det uppfattas som att muslimer anser att de har en annan gud. Alltså, ”vår” bild av 

muslimer blir inte bilden av en grupp som tillber en annan gud (som det kan uppfattas i D06 

och R09), utan ”vår” bild av muslimer blir den av en grupp som tror eller tycker att de har en 

annan gud än ”oss”. De gängse värderingarna kan i det här fallet uppfattas som den 

”inkluderings-norm” som syns i den svenska skolan, och detta är något som ”de” inte förstått 

ännu.  

Bilden av muslimer som en homogen grupp människor har sin grund i tanken om en 

väsensskillnad mellan öst och väst. Gardell menar att det under kolonialtiden ”grundlades ett 

kännetecknande drag för vårt samtal om hur muslimer är: muslimer är sådana vi talar om, inte 

med.”  Väst betraktade Orienten, tolkade och diskuterade hur orientalerna tänkte och 122

betedde sig, utan orientalerna fick komma till talan. Detta betraktande, inte möte eller utbyte, 

fyllde ”oss” med mening genom att ställas i kontrast till ”de”.  Den här traditionen har sedan 123

präglat hur vi talar och lär oss om ”de andra”, och gör det bevisligen än idag. Undermedvetet 

präglas den framställning läroböckerna ger oss av islam av denna kunskapstradition. Den 

främsta skillnaden jag kan se i läroböckerna är att den nyare (J16) visar på en medvetenhet att 

den har denna kunskapstradition i ryggen (om än ofrivilligt), medan de äldre böckerna inte 

riktigt gör det.  

Läroboken är central i klassrummet, och vad som tas upp i den ses som legitim kunskap. De 

kunskaper som eleverna tillägnar sig styrs alltså av oss som lärare och de läroböcker vi 

använder. För många elever är den information de får i gymnasiet den mest djupgående 

information de kommer få om specifika ämnen. För att inte elevernas religionslitteracitet ska 
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färgas av denna kunskapstradition som kallas orientalism är det därför viktigt att det som står 

i läroböckerna problematiseras. Få skulle säga emot att det vore problematiskt för en elev att 

gå ut gymnasiet med uppfattningen att bokstaven ”A” inte är samma bokstav som ”a”, eller att 

”Ä” och ”Å” uttalas likadant. De skulle då anses ha en bristfällig litteracitet. Är det inte lika 

viktigt att en elevs religionslitteracitet är korrekt? Uppenbarligen går det inte att förklara vad 

islam är lika konkret som det går att förklara att litet a och stort A är samma bokstav. Men det 

går att ge eleverna en religionslitteracitet som är nyanserad, och att ge dem kunskaperna att 

själva nyansera. Många av de exempel vi tidigare har sett kan leda till att negativa stereotyper 

förstärks, vilket leder till att denna kunskap blir en del av elevens religionslitteracitet. För 

många kan denna kunskap problematiseras i framtiden, men inte för alla. Som det ser ut idag 

får elever mycket av sin information från internet. Därför kan man anta att eleverna kommer 

in i klassrummet med olika förförståelse. De har redan en religionslitteracitet med information 

som de tillägnat sig via internet. I och med detta blir det desto viktigare att de i skolan får en 

korrekt bild som nyanserar denna förförståelse. Said frågar sig själv hur orientalismen 

reproducerar sig från epok till epok. En möjlig förklaring kan vara: genom undervisningen 

och den religionslitteracitet vi bidrar till att eleverna skapar. 

Lyckligtvis anser jag att man kan se en skillnad i den nyare boken gentemot de två äldre. 

Även om innehållet även här inte alltid är helt oproblematiskt formulerat så tyder lärobokens 

generella upplägg på ett medvetet försök att ge eleverna en nyanserad bild av islam och de 

andra religionerna. Det märks att läroboken medvetet försöker distansera sig från den 

orientalistiska kunskapstraditionen och visa på hur svårt det är att klassificera muslimer 

generellt som ”de andra”. Vilket stämmer väl överens med verkligheten.  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4. Sammanfattning och slutsatser 
Vi har sett att de två tidigare läroböckerna, Din tro eller min? (2006) och Religionskunskap A 

(2009), tenderar att måla upp en bild av Gud inom islam som en specifik gud genom att skriva 

”Allah” istället för ”Gud”. När och var respektive ord skrivs verkar bero på vad 

sammanhanget är, dvs. om det är ett sammanhang som är gemensamt för islam och någon av 

de andra religionerna (t.ex. Jesus) eller om det är ett sammanhang som är unikt för islam (t.ex. 

halal). Bilden av ”Allah” som en specifik gud kombinerat med de två böckernas beskrivningar 

av människan skapar ofta uppfattningen av relationen människa/Gud inom islam som en hård 

relation, präglad av rädsla och underkastelse, till skillnad från judendomen och kristendomen 

där det framställs som en mer ”avslappnad” relation. Här verkar relationen präglas av kärlek,, 

där Gud låter människan göra vad hon vill så länge hon älskar Gud. Skillnaderna i 

beskrivningarna kan uppfattas som en markering på en skillnad mellan ”vi” och ”dem”, 

genom att visa hur de skiljer sig från ”oss”. När det i Jobba med religion (2016) förklaras I 

kapitlet om islam förklaras att människan vid domens dag döms utifrån sina synder i livet, 

medan det varken i kapitlet om judendom eller kristendom ens antyds att Gud även kan straffa 

människan, är det också möjligt att tolka relationen Människa/Gud inom islam som något 

strängare. Men eftersom resterande delar av läroboken är noga med att belysa likheter blir 

denna tolkning inte lika uppenbar som i de andra två böckerna. 

Jobba med religion, använder sig nästan uteslutande av ordet  ”Gud”. Endast när den 

muslimska trosbekännelsen förklaras står det: ”Det finns ingen Gud utom Allah[..]”. Istället 

för att det här markeras en skillnad i hur ”vi” ser på islam kan detta dock uppfattas som en 

antydan att ”de” markerar en skillnad från ”oss”. Läroboken framställer det som att det 

handlar om samma Gud, men här kan det uppfattas som att muslimer inte tycker det. 

Utöver hur relationen människa/Gud framställs så händer det att vissa saker förklaras om en 

religion men inte en annan, vilken kan förstärka bilden av en skillnad mellan ”oss” och 

”dem”. Till exempel när det förklaras att kristna ser olika på Bibeln som Guds ord. Det 

förklaras att de flesta kristna är medvetna om att Bibeln skrevs av människor med en annan 

världsbild samtidigt som detta inte förklaras inom islam. Uppfattningen blir att ”vi” förstått 

men inte ”de”. Eller när kvinnlig omskärelse målas upp som ett fenomen som endast 

förekommer i den muslimska världen, även om det förklaras inte vara en islamisk sed.  
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Allt detta har sin grund i den kunskapstradition som Edward Said kallar för orientalism, och 

kan i undervisningssammanhang färga av sig på elevers religionslitteracitet. Alltså de 

kunskaper de tillgodogör sig, som konstruerar deras religionslitteracitet, är kunskaper som är 

starkt präglade av en kunskapstradition som har sin utgångspunkt i en grundläggande skillnad 

mellan öst och väst. Därför är det viktigt att framtida lärare och läroboksförfattare är 

medvetna om hur starkt denna kunskapstradition påverkar oss och aktivt försöka distansera 

sig från den. Just detta är något jag observerat att Jobba med religion (2016) faktiskt gör.  

Även om de framställningar av muslimer och islam som man får av Din tro eller min? och 

Religionskunskap A, inte är medvetet skrivna för att faktiskt skapa bilden av muslimer som 

”de andra”, med en relation till Gud som skiljer sig från den judiskt-kristna, så gör de ändå 

det. Skillnaden mellan dessa läroböcker och Jobba med religion är framförallt detta. Även i 

Jobba med religion är det visserligen möjligt att på vissa ställen få uppfattningen att ”vi” 

skiljer oss från ”de”. Men det generella upplägget på boken överskuggar detta. Läroboken 

visar på en medvetenhet att vår kunskap om islam är starkt präglad av den orientalistiska 

kunskapstraditionen och försöker aktivt ta avstånd från denna genom att så gått det går betona 

gemensamma drag, likheter och den mångfald av inriktningar och tolkningstraditioner som 

faktiskt finns inom islam. Utöver några klumpiga formuleringar är boken är ett bra exempel 

på hur vi som utbildare bör gå till väga för att ge elever en bra religionslitteracitet, med 

korrekt fakta och en förmåga att nyansera bilden av vilken religion de än möter.  
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