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Abstract 

It is important that the authors of textbooks for religious studies think about how they express 

themselves. They could easily be misunderstood, or they could unknowingly create truths they 

themselves may not stand for. This study focuses on how authors express themselves when they 

write about Muslims, what is expected of them, the authors, when they are governed by the 
syllabus. Several previous studies show tendencies of othering/second-rate of Muslims in teaching 

materials for religious studies. These previous studies point to a problem, that the authors should 

avoid othering of Muslims. What my study shows is that there are traces of othering of Muslims as 

practitioners of Islam, if you do not include other aspects, like for whom is “this” textbook 
produced for. I highlighted the requirements of the syllabus and placed the textbooks for religious 

studies in a larger context, which led to the othering being erased. The study shows that the authors 

do not second-rate Muslims in the teaching materials. Instead of second-rate Muslims, the authors 

problematize different traditions and rituals within Islam in the material. Admittedly, some 
traditions and rituals violate the norms we have in Sweden and the western Christian world, but 

most Muslims do not agree with the conservative and sometimes violent interpretations that we 

hear through the media, among other things. The teaching materials meet the requirements of the 

syllabus Religious Knowledge by pointing to a diversity within the religions. And creates 
understanding that Muslims are not a homogeneous group that act and think alike. 

 

Keywords: Orientalism, Muslim, Critical discourse analysis, Textbook for religious studies.  
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1. Inledning 

 

Idén till denna uppsats föddes kort efter min tidigare C-uppsats, Skol-orientalism: En religionsdidaktisk 
analys av hur läromedel framställer islam1. Jag koncentrerade mig på hur författare förändrade sitt språk 

i sina senare upplagor. Temat var orientalism, ändrade författare sitt språk i senare upplagor och 
därmed minskade en andrefiering av islam och muslimer? Glädjande nog kom jag fram till att så 

var fallet, men nya frågor kom upp. Till exempel, varför tar författarna upp handlingar och 

levnadssätt som förknippas med en negativ bild av islam?  

Tanken med denna uppsats är att se hur religionsläromedlen, för att vara mer exakt islam-kapitlen, 
svarar till läroplanen, Religionskunskap 1 i Gy 11. När en, eller flera, författare skriver ett läromedel 

inom till exempel religionskunskap, förmedlar denne samtidigt en bild, eller syn, om de religioner 

som diskuteras i läromedlen. Flera studentuppsatser har skrivits om just hur läromedlen förmedlar 

”vi och de andra”. Det finns även forskare och författare så som professor emeritus Härenstam2 
och islamologen Otterbeck3 som studerat hur läromedel (religionsböcker) porträtterat islam.  

Förutom att studera läromedlen, vill jag även studera vad Religionskunskap 1 säger. Denna 

studie fokuserar på hur författaren använder språket när hen skriver om muslimer, samt hur dess 

innehåll samspelar med Religionskunskap 1. 
Denna studie är intressant från flera aspekter då den vill synliggöra bakomliggande orsaker till 

läromedlens utformning. Författare kanske medvetet lyfter vissa aspekter eftersom det skulle 

antingen vara en björntjänst att inte ta med dem, eller så skulle de inte tillmötesgå det centrala för 

Religionskunskap 1. Vidare kan denna studie skapa en ro i min själ genom att jag breddar 
förståelsen av innehållet i böckerna och därmed kan indirekt be om ursäkt till de författare jag 

hävdat spridit negativa framställningar av religiösa utövare, främst de som tillhör tron islam.  

 
1 Dostál, Jan-Roman, (2020), https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1519087/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 
2021-11-26). 
2 Härenstam, Kjell, (1993), Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta Universitatis 
Gothobourgensis, Diss. Göteborg. 
3 Otterbeck, Jonas, (2005), What is reasonable to demand? – Islam in Swedish textbooks, https://www-tandfonline-
com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1080/13691830500110066?needAccess=true, s. 795–812. (Hämtad 2021-09-27) 
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2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att belysa en del av problematiken med att författa läromedel inom ämnet 

religionskunskap. Som det nämnts redan i inledningen har en rad undersökningar gjorts gällande 

framställningen av islam och i jämförelse med framför allt kristendomen. Denna studie vill bidra 

med att vidga synen på problematiken av denna sorts av undersökningar. Det kan kännas förenklat 
att enbart hävda att det finns ett ”vi och de andra” i läromedlen. Det finns läroplaner/ämnesplaner 

som styr innehållet i böckerna. Samt så styrs författarna av samhället runt om oss, d.v.s. här i 

Sverige. Författare påverkas i deras syn på viktiga ämnen att lyfta upp. Genom att studera 

läromedlen ämnade för religionskunskap i gymnasiet vill jag vidga de redan befintliga studierna 
genom att lägga till en variabel, ämnesplanen för religionskunskap 1. 

2.1. Frågeställning 

• Hur är framställningen av ”muslimer” i religionsläromedlen knuten till ämnesplanen? 

• Vad säger ämnesplanen Religionskunskap 1 för gymnasiet om vad som skall tas 

upp i skolan? 

• Hur framställs muslimer i läromedlen? 
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3. Teori och metod 

Nedan kommer en förklaring för diskursanalys, en teori som synliggör hur språket kan påverka oss 

som mottagare av text. Samt hur vi kan påverka andra genom att tänka på hur vi formulerar oss. 

Efteråt kommer en förklaring av kritisk diskursanalys. En teori och metod som utvecklades av 

Norman Fairclough, där han med hjälp av sitt analysverktyg synliggör språkbrukets funktion i 
texten. 

3.1. Diskursanalys 

Diskursanalys kan beskrivas som ett redskap för att förstå samt studera språkanvändningen, hur 

språk påverkar människan och samhället. Som ett teoretiskt perspektiv kan diskursanalys synliggöra 

– vissa – funktioner i språket medan metoddelen synliggör användandet av språket. Språket är som 

handlingar, vilket påverkar hur vi som individer känner och upplever, vad vi tänker och ser. Denna 
teori visar på hur språket fungerar och hur det kan påverka grupper i samhället, hur identiteter 

skapas och påverkan av maktställningar.4 Diskursanalysen kan användas för att kunna läsa av vad 

som begränsar oss, samt hur språket kan påverka våra handlingar och tankegångar för att 

människan skall se sig som manlig respektive kvinnlig. ”Genom att internalisera ett visst sätt att 
tala eller skriva om världen och om oss själva skapas också gränserna för hur vi kan tänka om oss 

själva.”5 Med det menar Peter Svensson att språket kan användas för att kommunicera men även 

skapa begränsningar hos människan i hennes självbild och föreställningsvärld. Genom 

diskursanalys kan språkets användning studeras för att skapa, utmana, rasera eller upprätthålla en 
social ordning.6 

Skolan som institution för kunskap besitter en viss makt i samhället, men kanske extra mycket 

i barnens ögon. De läromedlen skolan använder sig av besitter sanningar, sanningar som säkerligen 

inte ofta ifrågasätts av elever och lärare. Diskursanalysen av läromedlen kan ses som nödvändig för 
att synliggöra hur språket används, om de producerar, re-producerar eller transformerar 

maktförhållanden. Svensson skriver, ”Skapandet och upprätthållandet av social ordning kan även 

handla om produktion av kunskap och ’sanning’, det vill säga det vi för tillfället håller för sant.”7 

Studium av läromedel, eller av språket i samhället i stort, är viktigt eftersom med eftertänksamhet 
av hur samhället använder språket kan vi synliggöra en andrefiering och påverka språket.  

Genom förändringar av språkets användning kan människors agerande förändras. Ett exempel 

som Svensson lyfter är att synen på kvinnan, runt 1900-talets början, förändras när språket om 

 
4 Svensson, Peter (2019), Diskursanalys, Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur, s. 16–17. 
5 Ibid, s. 16. 
6 Ibid, s. 21. 
7 Ibid, s. 22. 
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kvinnan förändrades, vilket möjliggjorde kvinnans rösträtt.8 Sedan kan det utvidgas till att det gällde 

även allmän lika rösträtt eftersom under en längre period har en grupp människor drivit lika 

rättigheter i politiken för alla.9 Det skulle kunna uttryckas att om individer, i en särskild kontext, 

inte tolkar och utmanar diverse framställningar, så som islam i läromedlen, kommer en särskild syn 
på en religion endast stärkas. För att förändra samhällets sociala relation till en religion, måste även 

språkbruket förändras och därmed dess mening, tolkningen/förståelsen.10 

3.2. Kritisk diskursanalys 

Social praktik 

Diskursiv praktik 

Text 
 

 
               Figur 1. Norman Fairclough  
               tredimensionella analysverktyg. 

 
När vi talar, i skrift eller muntligt, genomför vi en slags handling. Författarnas text i läromedel i en 
speciell kontext är en handling. Att lära ut om en viss religionsgrupp och dess utövare, för med sig 

konsekvenser. Motiveringen till att använda sig av kritisk diskursanalys (CDA), i studier av 

språkbruk, är att det belyser ”språkets roll i skapandet och återskapandet av ojämlikheter och 

orättvisor i samhället.”11 Med CDA kan jag finna bl.a. en andrefiering av muslimer, ”identifiera och 
analysera misstänkta exempel på förtryck, orättfärdiga begränsningar […].”12 Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips, menar att ”[…] resultaten av kritisk diskursanalys ska kunna 

användas i kampen för social förändring.”13 Att enbart analysera texter är dock otillräckligt som 

diskursanalys, menar Fairclough, det krävs en kombinerad textanalys och social analys.14  
Norman Fairclough använder ett analysverktyg (se figur 1.) för att studera kommunikationen i 

samhället. De tre nivåerna studeras varför sig, samtidigt är de vävda i varandra. Nivå ett, text, vill 

synliggöra textens betydelse. Vad är det som är skrivet, hur det är skrivet, vad är det texten vill 

förmedla. Modalitet är ett redskap som synliggör författarens grad av instämmande i ett påstående. 
Hur en mening författas för med sig konsekvenser i form av påståenden. Det modalitetsverktyget 

som används i denna studie är sanning. Sanning, tillåtelse och hedge, alla tre ger olika grader av 

 
8 Svensson, Peter, (2019), s. 23. 
9 Ibid, s. 23, 53. 
10 Ibid, s. 53. 
11 Ibid, s. 53. 
12 Ibid, s. 54. 
13 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund, 

Studentlitteratur, s. 70. 
14 Ibid, s. 72. 
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instämmande (affinitet). Sanning och tillåtelse ger hög grad av affinitet, hedge ger låg affinitet. 

Påståendet ”Inom islam bär kvinnor slöja.” skrivs med en bestämd kunskap medan ”Inom islam 

kan kvinnor bära slöja.”, som inte alls lika bestämd kunskap. Hur texten skrivs kan föra med sig 

olika sociala konsekvenser i det läsaren tar med sig. Tillåtelse handlar om att författaren är med och 
konstruerar sociala relationer på ett bestämt sätt. Författaren formulerar sanningar men där läsaren 

kan får en bild av att muslimer kan agera olika. Till exempel, ”I enlighet med Koranen ska 

muslimska kvinnor bära slöja. Däremot ’kan’ kvinnor välja om de ska bära slöja”. Hedge är när 

författaren sätter in en intonation, tonfall, i en mening. Till exempel ”Detta är ett sätt att utöva 
kvinnoförtryck – enligt vissa”. Genom att analysera texten med användningen av redskapen kartläggs 

hur diskursen förverkligas.15  

I den andra dimensionen diskursiv praktik läggs fokus på hur texten produceras och 

konsumeras.16 Att analysera med diskursiv praktik tydliggörs hur olika texter hänger samman med 
andra texter.17 Som tidigare nämnts kan en författare påverkas av samhällsdebatten i sitt urval av 

vad som tas upp, vidare är hen styrd av Skolverket i form av ämnesplanen. I denna dimension 

analyseras hur texten, därmed författaren, upprätthåller de rådande diskurserna, även hur 

konsumenterna tolkar texten utifrån rådande diskurser.18  
I den tredje dimensionen, social praktik, sätts den första och andra dimensionen i ett större 

sammanhang, ”[…] mot den samtid och den omvärld i vilken texten skapats”.19 Enligt min tolkning 

är det genom framförandet av texter och hur de kan förstås, som den blivande vuxna individen 

bildar sig en uppfattning och antingen vidmakthåller en ideologisk ställning eller är med och 
förändrar den. Social praktik kan hjälpa att synliggöra reproducerade texter samt föreställningar i 

läromedel. Läromedlens innehåll ses i ett större sammanhang, till exempel genom tidigare forskning 

samt teoretiska begreppsanalytiska redskap så som genus, etnicitet, maktrelationer.20 

Rent konkret hur jag avser arbeta med metoden CDU är att analysera läromedel, mer exakt dess 
framställning av muslimer. Vidare studeras ämnesplanen för Religionskunskap 1 i gymnasiet som 

behandlar de delar som är relevanta för studien. Verktyget kommer att vara som tydligast i 

reflektionerna samt slutdiskussionen. Jag kommer i behandling av text (1) använda mig av 

analysverktyget modalitet för att synliggöra textens handling. Med diskursiv praktik (2), avser jag att 
diskutera från vem texten är producerad, och hur den är producerad, (kopplad till läroplanen), för 

att sedan sätta den i ett större sammanhang, social praktik (3).  

 
15 Spjut, Lina, (2021), ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, i Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga 
perspektiv, Angerd Eilard och Christoffer Dahl (red.), 111–121. Lund: Studentlitteratur, s. 110. 
16 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, (2000), s. 85. 
17 Svensson, Peter, (2019), s. 56. 
18 Ibid, s. 56. 
19 Ibid, s. 56. 
20 Spjut, Lina. (2021), s. 111. 



9 

4. Begränsningar, material och begrepp 

4.1. Begränsningar 

Utifrån studiens utgångspunkt kommer jag att begränsa mig till de delar i islam-kapitlet som 

diskuterar muslimer, inte framställningen av religionen, islam, i sin helhet. Vidare kommer studien 

inte diskutera bilder, då studiens tidsomfång inte lämnar utrymme för detta. 

Gällande läroplanen (Gy11), kommer studien begränsas till Re 1 för gymnasiet. En vidare 
avgränsning i Re 1 är de delar som är relevanta för denna studie. 

4.2. Material 

Nedan presenteras läromedlen kort var för sig. Samt presenteras även ämnesplanen Re 1. 

- Religionskunskap 1: Om mening, värde och tro, från 2014.21 

- Religion 1 för gymnasiet, från 2018.22 
- Religion och andra livsåskådningar, från 2015.23 
- En människa, tusen världar: Religionskunskap 1, från 2015.24 

Tidsspannet mellan läromedlen är ”endast” fem år. Det skulle kunna vara en svaghet eftersom 

tidsomfånget är litet men samtidigt är det fyra olika förlag och 6 personer som skrivit böckerna. 

Religion 1 för gymnasiet har tre författare, vilket betyder att det är sex personer som tolkar Re 1 och 
har på olika vis blivit påverkade av omvärlden vilket kan komma att spegla sig i läromedlen. 

4.2.1. Religionskunskap 1: Om mening, värde och tro 

I denna bok har författaren Olof Franck lagt fokus på olika perspektiv på meningen med livet, 
värde och etiska frågeställningar. Han vill fånga läsaren i ett intresse genom utsagor och intressanta 

frågor. Bokens omfång är 184 sidor. Av dessa analyserar jag 16 sidor som tillhör kapitlet islam. 

4.2.2. Religion 1 för gymnasiet 

Författarna till denna bok har fokuserat mycket på begrepp, det finns många korta kapitel knutna 

till begrepp. Målet är att eleverna skall kunna bygga ut sitt begreppsförråd och skapa förutsättningar 

för olika resonemang kring identiteter, religion och samhälle. Bokens omfång är 312 sidor. Av dessa 

analyserar jag 31 sidor som tillhör kapitlet islam. 

 
21 Frank, Olof, (2014). Religionskunskap 1 Om mening, värde och tro, Lund, Studentlitteratur. 
22 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, (2018), Religion 1 för gymnasiet, 2:a uppl., Stockholm, 
Natur & Kultur. 
23 Ring, Börge, (2015), Religion och andra livsåskådningar: [Religionskunskap 1 och 2], Stockholm, Liber. 
24 Tuveson, Robert, (2015), En människa, tusen världar: religionskunskap 1, Stockholm Gleerups. 
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4.2.3. Religion och andra livsåskådningar 

Börge Ring som författar denna bok har skrivit flertalet läromedel och i flera upplagor. Denna bok 
förhåller sig till både Re.  1 och 2. Anledningen till att boken får vara med i undersökningen är för 

att Re. 2 sätter extra mycket fokus på de två sista målen i Re. 1.25 Det betyder att denna bok är även 

användbar för enbart Re. 1 om man så önskar. Bokens omfång är 364 sidor. Av dessa analyserar 

jag 33 sidor som tillhör kapitlet islam. 

4.2.4. En människa tusen världar: Religionskunskap 1 

Författaren och religionsläraren Robert Tuvesson delar upp boken i två delar, Etik & moral, 

Religion och vetenskap står för den första delen. Boken är ämnad för högskoleförberedande 

program på gymnasiet. Boken fokuserar mycket på mångfald vilket förhoppningsvis leder till ökad 
förståelse och fördjupade kunskaper om religion. Bokens omfång är 336 sidor. Av dessa analyserar 

jag 40 sidor som tillhör kapitlet islam samt ett delkapitel som diskuterar likheter och skillnader 

mellan de abrahamitiska religionerna. 

4.3. Begrepp 

Nedan kommer begrepp som muslimer och orientalism att ges förklaringar till och hur jag avser 

använda dem.  
Muslim. ”Det offentliga samtalet framhäver muslimer som bekräftar stereotypa föreställningar 

om muslimer.”26 Tolkningen av ”vem som är muslim” och ”hur en muslim är”, i skandinavisk 

forskning, kommer från oftast konvertiter, eller de som är intresserade av islam. När vi läser om 

radikalism bland unga muslimer i Skandinavien sker det i en särskild kontext. Vidare, menar 
Otterbeck, framställs muslimer av icke-muslimer som skapar oftast negativa stereotyper av 

muslimer som en del av ett samhällsproblem. Muslimer framställs oftast som ett kollektiv. Dock är 

 
25 Skolverket, Religionskunskap för gymnasiet. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectC
ode%3DREL%26courseCode%3DRELREL01%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d
35a5cdfa92a3#anchor_RELREL01 (Hämtat 2021-10-06) Kursen religionskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i 
ämnet. 
26 Otterbeck, Jonas. (2010), Samtidsslam: unga muslimer i Malmö och Köpenhamn. Stockholm, T Carlsson Bokförlag AB. s. 
11.  
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det långt från alla icke-muslimer som tror på de förenklingar som de får läsa om gällande 

muslimer.27 

När jag jobbar i texterna så kommer jag att se hur författarna formulerar sig. Ibland kan man 

läsa hur författare skriver, muslimer är…, vilket då är mer tydligt att utläsa. Detta är också då 
författare klumpar ihop muslimer som en homogen grupp. Andra är mer försiktiga och tydliggör 

att vissa muslimer…, för att påvisa att alla inte tänker/agerar likadant. När författare klumpar ihop 

muslimer i en endaste grupp blir risken stor att läsaren inte känner ingen sig i sin egen religion. 

Genom att formulera sig på ett vis som visar på en mångfald inom islam, i handlande och 
levnadssätt, ger det också eleverna mer makt över hur de ska bilda sig en uppfattning. Som ett 

exempel kan vi ta slöja: Inom islam bär kvinnor slöjor, eller: Bland de traditionalistiska muslimer bär kvinnor 
slöjor, medan modernisterna menar att muslimer måste hantera islam i den tid och kultur vi lever i och därför är 
inte slöja nödvändigt. Ibland kan författare uttrycka sig med andra ord än ”muslim” när de ska beskriva 
muslimers handlande eller hur vissa traditioner beskrivs. Ett annat exempel är när författare 

uttrycker sig så här, Inom islam bär kvinnor slöjor och männen kan gifta sig med upp till fyra fruar.28 Här 

utläser jag att man skriver om muslimer, även om man inte skriver just begreppet muslim. Ibland 

skriver författare ”traditionalister”, ”fundamentalister”, ”shia-” respektive ”sunnimuslimer” och 
”modernister” för att berätta om muslimer, för att undvika att skriva om muslimer som en 

homogen grupp.  

Orientalismen är en teori formulerad av Edward Said. Anledningen till att den är här och inte 

under rubriken teori är att orientalismen inte kommer vara en ledande teori. Användningen av 
begreppet kommer vara begränsad i uppsatsen. Det är med för att påvisa att, eller om, det kan 

finnas spår av orientalism i läromedlen. Orientalism är när väst, Europa, uttrycker sig som ett bättre 

”vi” än de från orienten som kommer från Mellanöstern, Asien och norra Afrika som bildar ett 

”dem”. Denna teori som synliggör en andrefiering av orienten har blivit ledande i flera studier där 
man vill synliggöra en stereotypisering av det främmande. Fastän en stereotypisering av den andre 

inte sker lika medvetet idag av väst, kan det med hjälp av teorin synliggöras att filosofer, författare, 

politiska teoretiker fortfarande andrefierar orienten. Därmed sprids även en orientalistisk syn inom 

och från akademin, menar Said.29  

 
27 Otterbeck, Jonas. (2010), Samtidsslam: unga muslimer i Malmö och Köpenhamn. Stockholm, T Carlsson Bokförlag AB., s. 
12. 
28 Meningen är ett exempel som inte är hämtat från läromedlen. Det är för att visa på hur jag lyfter fram begreppet 
muslim i andra former. 
29 Said, Edward, W., (2016), Orientalism, Nyutg., Stockholm, Ordfront, s. 65. 
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5. Tidigare forskning 

5.1. Härenstam 

När elever går i skolan och läser om de olika religionerna tar de intryck av hur en religion är. 

Läromedel är en källa kunskap för eleverna, vilket kan vara problematiskt om de endast utgår från 

läromedlen och den undervisande läraren inte problematiserar de olika tolkningarna som framställs 

i boken. En lärare måste, eller bör, bära på en ”ryggsäck” med bredare kunskap och vara beredd 
att utvidga informationen som finns i boken. Vidare måste en lärare även låta elever att diskutera 

och reflektera över religioner, inte enbart utgå från läroböckerna. Läromedel har sina begränsningar 

i form av utrymme, menar Härenstam.30 Det finns tydliga begränsningar och ramar i framförande 

av en religion i läromedel. Samtidigt som utrymmet i ett läromedel är begränsat, styrs författaren 
av sin omgivning. Det fanns oftast ett problem när man skrev om islam, menar Härenstam. Det är 

att författarna sällan, eller inte alls, problematiserar begreppet islam. Det är oftast en liten del, 

mellanöstern, som får representera hela islam i världen.31 

Människan är inte fri, på så sätt att hon kan skriva utan påverkan av samhället hon befinner sig 
i. Forskare, författare, filosofer, människor med makt i västvärlden har andrefierat islam sedan 

tidiga 1000-talet för att på så vis skapa en gemenskap i det kristna väst. Genom att andrefiera islam 

skapades inte enbart en gemenskap bland kristna, det legitimerade även ett övertagande av 

territorium eftersom muslimen behövde styras av det överordnade väst. Men väst har inte enbart 
andrefierat islam. Under upplysningens era valde västliga filosofer att använda islams utövare, 

muslimer, för att kritisera kyrkan. Samt att eftersom muslimerna nu, efter att vara koloniserade, fått 

utbildning har de närmat sig väst och därmed blir islam bedömd som en religion bland andra.32  

Under 2006 granskade Härenstam, på uppdrag av Skolverket, hur en religion och 
trosuppfattning, med fokus på islam och hinduism, framställs i olika läromedel från olika ämnen, 

religion, historia och samhällskunskap. Han hänvisar till sin tidigare studie, den som nämnts ovan. 

Han studerade om framställningen i böckerna gick emot de värdegrunder skolan står på och trycker 

på författarnas viktiga ansvar i sitt urval av stoff. Skulle författaren ta med många stridande exempel 
mot värdegrunden måste det finnas starka skäl för urvalet av stoff. ”Man måste ha starka skäl för 

detta urval [av stoff], ur allsidighets- och saklighetsperspektiv.”33 När det gäller val av kunskapsstoff 

kan inte författaren enbart luta sig mot islamforskningen, menar Härenstam. Författaren måste 

ställa sig frågan om vilken bild av religionen till exempel en muslim vill ge. Eftersom islam inte är 

 
30 Härenstam, Kjell, (1993), Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta Universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg, s. 26. 
31 Ibid, s. 156. 
32 Ibid, s. 45–49. 
33 Härenstam, Kjell, (2006) 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6582a8/1553961646011/Religion.pdf (Hämtad 2021-
09-28) s. 6. 
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ett enhetligt fenomen får författaren problem med vems islam hen skall skriva om.34 Trots det stora 

problemet med att författa läromedel så har författarna förändrat språket till det bättre, även om 

det fortfarande finns framställningar som är redskap för diskussion. Härenstam önskar, trots att 

språket förändrats till det bättre, att framställningen av till exempel islam alltid ställs till 
undersökning och utvärdering.35 

5.2. Otterbeck 

Otterbeck har granskat, tillsammans med en grupp lärare, läromedel och specifikt de delar som 

lyfter islam. Otterbeck nämner att denna undersökning han gjorde är ingen regelrätt forskning, utan 

endast en enkel analys och sammanfattning han gjorde inför samtalen med lärarna. Däremot har 

han forskat i ämnet tidigare, om än för andra ändamål. Han är väl påläst i hur läromedel, i detta 
fall, skall analyseras och vilka metoder och teorier som krävs för att tackla de problem/svårigheter 

som finns när man författar ett läromedel för religionskunskap. Han menar också att en ordentlig 

analys kräver att man jämför med andra religioner för att få en rättfärdig analys. Vidare lyfter han 

upp att det finns en problematik med att läromedlen har ett begränsat utrymme, därmed är 
läromedel ett instrument för selektiv kunskapsförmedling.36 

Otterbecks lilla studie är relevant för min undersökning utifrån att den också kritiserar 

enkelheten av andrefieringen i studier kring islam och läromedel. Att enbart använda sig av 

orientalism som grund i sin teoretiska utgång blir problematiskt. Otterbeck skriver, och lägger 
mycket vikt på, att författare till läromedel, samt de som studerar läromedlen, är tendensiösa vare 

sig de vill det eller inte. Det vill säga färgade av sitt syfte.37 Beroende av vilken tid vi befinner oss 

kommer författare att vara färgade av den politik, den rådande forskningen och vår omgivning. 

Det kan förklara varför olika författare, olika läromedel lyfter olika information om de olika 
religionerna och dess utövare.  

Det går sällan att finna faktafel i läromedlen, utan det är valet av innehållet som skapar en 

missvisande bild av islam som helhet.38 Ett exempel som Otterbeck lyfter är när författare 

diskuterar kvinnoförtryck, straffsystemet i islam och heliga krig och heliga krig, jihad är en del av 
kapitlet som diskuterar sharia. Dessa val av stoff faller tydligt in i teorin orientalism.  Innehållsvalet 

är det som skapar bilden av islam. De flesta läromedlen tar med islams tidiga spridning, vilket 

skedde efter krig och övertagande av områden. Samtidigt skriver man om att islam är den religion 

som idag sprider sig snabbast i världen. Utan att problematisera eller ge djupare förklaring i hur det 

 
34 Härenstam, Kjell, (2006), s. 7. 
35 Ibid, s. 46. 
36 Otterbeck, Jonas, (2005), s. 796–797. 
37 Ibid, s. 797–798. 
38 Ibid, s. 798. 
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kommer sig att religionen sprider sig lämnas läsaren till att dra egna slutsatser utifrån sin egen 

slutledningsförmåga. Detta leder till, eller kan leda till, andrefiering av religionen.39 

Varför ska jag då göra studien om Otterbeck gjort en analys redan och lyfter upp att människan 

bakom författandet är tendensiös? Svaren är flera, Otterbeck har inte gjort en ren vetenskaplig 
analys, samt utgår han inte från vad läroplanen dikterar för att fylla innehållet. Jag tror mig inte 

komma så långt ifrån vad hans korta studie kommit fram till. Jag hoppas att stärka hans slutsatser 

genom att lägga till flera aspekter till författandet av läromedel och problemet med andrefieringen. 

5.3. Hvitfelt  

Håkan Hvitfelt har skrivit om hur medias rapportering formar majoriteten av svenskars syn på 

islam och muslimer negativt. I sitt bidrag menar han att svenskars kunskap om islam och muslimer 
är begränsat. Kunskapen om islam tar individen till sig genom egna erfarenheter, efter resor till 

muslimska länder och i skolans undervisning. Ett annat sätt att skapa sig en uppfattning om 

muslimer sker i kontakt med muslimer i Sverige. Detta möte kan vara i skolan, jobbet eller ute på 

gården. Hvitfelt påpekar dock att media är den faktor som påverkar bilden på religionen mest, och 
inte sällan genom den intensiva rapporteringen av negativa händelser som kopplas till islam. I 

studien kommer Hvitfelt fram till att begrepp som muslimsk fundamentalism och islamism är några av 

begreppen som etablerats med ”hjälp” av nyhetsmedia. Svenskars syn på religionsfrihet är tudelad, 

där det finns en bred acceptans över att det måste råda en religionsfrihet men inte för muslimer, 
menar Hvitfelt. Problemet kan bottna i att svenskars syn på religion och islam går isär där det kan 

tyckas att islam är mer en politisk ideologi än en religion. Islam kan kännas som något okänt och 

främmande vilket kan kännas som ett intrång eller hot. Flyktingar och invandrare kan också kännas 

som ett hot eller intrång på det normala, menar Hvitfelt. Kopplar man samman flyktingar, islam 
och invandrare i samma språkbruk kan det då stärka bilden av att det är något hotfullt.40 Mediers 

rapportering av kristna och muslimer skiljer sig, menar Hvitfelt, då rapportering av kvinnoförtryck 

och våldsbrott tillskrivs muslimers agerande medan man inte klumpar ihop samma problematik till 

ett agerande av kristna.41  
Varför jag tar upp denna artikel i tidigare forskning är för att jag anser det relevant att påvisa 

hur vi människor påverkas av samhället och nyhetsrapporteringen. Läromedelsförfattare och elever 

lever i samma värld – därför måste författaren tänka på sitt språkbruk när de skriver. De ska förhålla 

sig till läroplanen, samtidigt måste de ta diskussionen i samhällsdebatten till läromedlet för att 
förtydliga eller problematisera, för att släcka myter och fördomar.  

 
39 Otterbeck, Jonas, (2005), s. 802. 
40 Hvitfelt, Håkan, (1998), ”den muslimska faran – Om mediebilden av islam” i Mörk magi i vita medier: svensk 
nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism. Ylve, Brune. (red), Carlsson, Stockholm, s. 72–73 
41 Ibid, s. 75. 
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6. Undersökningen 

Nedan i detta kapitel kommer Religionskunskapen från 2011 års läroplan för gymnasieskolan samt 

de fyra läromedlen att presenteras. Undersökningen är uppdelad på så vis att en presentation av 

relevant stoff från den aktuella källan presenteras, följt av en reflektion.  

6.1. Religionskunskap i Gy11 

Skolverket beskriver i ämnets syfte att eleverna skall genom undervisning bredda, fördjupa och 

utveckla sina kunskaper om olika religioner, livsåskådningar, etiska förhållningssätt och att de kan 
tolkas olika. Eleven skall även få kunskaper om kristendomen och ökad förståelse av densamma, 

då den har en stor betydelse i det svenska samhället. Undervisningen skall ske i ett klimat som 

präglas av öppenhet när man diskuterar ”livsstilar, livshållningar och människors olikheter”, samt 

att eleverna skall förstå att de lever i och är en del av ett globaliserat samhälle med mångfald. 
Eleverna skall genom ett öppet klimat ges möjlighet att reflektera över och analysera olika 

människors värderingar och trosföreställningar för att utveckla respekt och förståelse för den 

mångfald som finns. Vidare skall elever ges möjlighet att diskutera vetenskap och religion i relation 

till varandra och mångfalden i tolkningarna. Eleverna skall utveckla en förståelse om hur 
människors olika moraliska förhållningssätt, utifrån religion och livsåskådningar, kan motiveras. 

Undervisningen skall ge möjlighet att diskutera etnicitet, kön, sexualitet och människors olika 

sociala bakgrund i relation till religion.42 Denna text resulterar i fem huvudmål för undervisningen: 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa. 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 
5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar.43 

6.1.1. Centralt innehåll Religionskunskap 1 

I centralt innehåll (CI) finns det som är det viktigaste att ta med för att eleverna skall få till sig ”syftet” 

från Re 1 genom undervisningen. Som lärare kan man lägga till annat innehåll också utifrån elevers 

behov och intressen. CI är utformat i punktform för att strukturera innehållet i Re 1.44 De religioner 

 
42 Skolverket, Religionskunskap för gymnasiet.  
43 Ibid.  
44 Skolverket, Manual för läroplanen, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-
och-amnen-i-gymnasieskolan/sa-anvander-du-laroplanen-examensmalen-och-amnesplanerna (Hämtat 2021-10-08). 
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som skall tas upp i undervisningen är världsreligioner, tillsammans med en del livsåskådningar och 

hur de tar sig i uttryck. Elever skall lära sig om olika människosyn och olika gudsuppfattningar i 

relation till de olika religionerna. Religion i relation till etnicitet, sexualitet, kön och socioekonomisk 

bakgrund. Hur identitet, på grupp- och individnivå, formas av religion och ens livsåskådning i 
relation till heliga skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Hur 

debatten i dagens samhälle uppfattar religion och vetenskap. Elever skall diskutera etik och moral 

och förstå olika teorier hur de kan tillämpas i argument av ett gott liv och samhälle, samt hur etik 

och moral kan förstås inom de olika livsåskådningar och olika världsreligioner.45  

6.1.2. Reflektion 

Ser vi till textens utformning i ämnets syfte är det inte mycket som lämnas till läsarens egen tolkning. 

Det formuleras tydligt med eleven skall eller undervisningen skall. Det är tydliga påbud för 
undervisningen. Med användning av modalitetsverktyget blir det sanning. Genom användning av 

transitivitet finner vi att ansvaret läggs på läraren där fokus läggs på vem som skall få möjlighet till 

att lära sig och vem som lär ut.  

I relation till uppsatsens fråga finner vi att läraren skall: Ge eleven möjlighet att diskutera likheter 
och skillnader i religion och livsåskådningar: Genom undervisning ge eleverna utrymme att 

diskutera olika traditioner och mångfalden i dess tolkningar. Genom undervisning ge utrymme för 

att ”utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva”46 Eleverna skall alltså inte bara 

ta in fakta. De ska även kunna analysera fakta och argumentera för sin övertygelse samtidigt som 
de skall visa respekt för att andra inte tycker samma.  

Skolverket skulle kunna anklagas för att reproducera en framställningstradition och en 

andrefiering när de hävdar att eleverna måste lära sig om kristendomen, då kristendomen är 

grunden för svenska samhällets värdegrunder. Genom att formulera sig på detta vis kan det framstå 
att andra religioners traditioner är mindre central. Dock vill jag hävda att det inte nödvändigtvis 

handlar om en andrefiering, utan förtydligande om att kristendomen är en del av det svenska arvet 

och därför viktigt att lyfta upp just denna religion. Det är dock viktigt att läraren lägger upp 

lektionerna så att inte eleverna känner de andrefieras i undervisningen. 

6.2. Framställning av muslimen i Religionskunskap 1: Om mening, värde och tro 

I detta kapitel, som har komprimerat islam på väldigt liten yta, kan man vid två tillfällen finna hur 
författaren tydligt vill få fram hur muslimer tycker, handlar och tänker. Imamen Smajo och kvinnan 

Radia får redogöra för sin syn på islam, och betydelsen av islam för dem. Dessa två redogörelser 

 
45 Skolverket, Religionskunskap för gymnasiet. 
46 Ibid. 
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visar på hur två utövare, utifrån olika perspektiv, ser på islam som religion. Smajo beskriver i sin 

berättelse att muslimer har det svårt i Sverige, eftersom islam är en främmande religion för Sverige. 

Han trycker också på att muslimer i Sverige döms som en homogen grupp, fast det skulle inte 

kunna vara längre ifrån sanningen. Det Smajo vill förmedla är att islam är för alla, dock ser inte alla 
muslimer på islam på samma vis. Vidare vill han framställa islam som en religion som kan anpassa 

sig till att kunna utövas i Sverige, utan att muslimer måste ställa krav på att samhället ska anpassa 

sig till den nya främmande traditionen.47 Likaså framställer Radia sin syn på islam utifrån ett mer 

personligt perspektiv. Hon menar att en människa kommer att dömas för sina handlingar av Gud. 
Genom islam får människan vägledning till hur man ska leva för att nå frid.48 Det är genom dessa 

som vi får se framställningen av utövare ur ett perspektiv från muslimska religionsutövare.  

Framställningen av muslimer över lag i denna bok framkommer när författaren uttrycker sig i 

stil med: ”Det är viktigt att understryka att gruppen muslimer i Sverige…”49; ”Det finns de 
[muslimer] som menar att…”.50 Information om muslimer som finns i detta kapitel problematiseras 

sällan i text, styckena är väldigt korta och informationsfattiga. Inte sällan finns en avsaknad av 

problematisering av vissa begrepp och påståenden. 

De riter och traditioner som lyfts, förutom de fem pelarna, är regler kring mat, påbudet av 
bärandet av slöja samt månggifte.51 Det är ytterst korta beskrivningar av riterna och traditionerna. 

När dessa riter och traditioner lyfts, har det vid flera tillfällen i kapitlet framkommit att det är långt 

ifrån alla muslimer som följer de påbud som finns i de heliga texterna, samt att de rättslärda inte 

har samsyn i tolkningarna. Det finns de som förespråkar en mer konservativ hållning och de finns 
de som tolkar heliga texter utifrån en mer modern hållning. De finns de som vill hålla en traditionell 

syn på kvinnans plats i samhället, medan andra vill påvisa att de heliga texterna går att tolkas för 

att förespråka kvinnans likaberättigande och ett mer jämställt islam. Franck lyfter också fram en 

bild att muslimer i Sverige lever i en utsatt situation utifrån sin religion.52 

6.2.1. Reflektion 

Genom att lyfta upp traditioner och riter som det görs i denna bok skulle man kunna hävda att 

Franck är med i en reproduktion av en bild av islam där kvinnan bär slöjor, muslimer äter halalkött 
och männen är gifta med flera kvinnor samtidigt. Dessa seder är för Sverige annorlunda och 

främmande. Författaren trycker ofta på att ingen muslim är den andra lik. Författaren lyfter upp en 

problematik i Sverige att muslimer känner sig utsatta då de behandlas som en homogen grupp, 

vilket är ett problem då inte alla muslimer handlar lika. Det finns muslimer som är mer utövande 

 
47 Franck, Olof, (2014), s. 168. 
48 Ibid, s. 176. 
49 Ibid, s. 176. 
50 Ibid, s. 170. 
51 Ibid, s. 172–173. 
52 Ibid, s. 177. 
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än andra, menar Frank. Det finns alltså en mångfald bland muslimer som vilken annan religion 

som helst. Då och då lyfts kristendomen, judendomen eller andra religioner upp för att påvisa att 

islam är en religion som är annorlunda men har många likheter med andra religioner, inte minst 

med de abrahamitiska religionerna. När Frank lyfter att det råder islamofobi i väst, Sverige 
inkluderat, kan man tolka textens innehåll som ett försök till en transformation i bilden av islam. 

Detta stämmer in på hur Fairclough ser på hur ideologier kan reproduceras, produceras eller 

transformeras.53 Författaren undviker, medvetet eller ej, att skapa en fast sanning genom att uttrycka 

sig i stil med ”Kvinnor inom islam bär slöjor”, vilket skulle skapa en sanning i påståendet. Istället 
uttrycker sig författaren genom att skapa flera sanningar som går mot varandra för att påvisa att 

det finns olika tolkningar inom islam av bland annat just slöja. Det handlar om tillåtelse, läsaren kan 

tolka ur olika perspektiv, i linje med att kunna transformera bilden av muslimer som en homogen 

grupp. Frank konstaterar att påbudet gällande bärande av slöja är olika i olika kulturer. ”Ett […] 
exempel är påbudet att kvinnor ska skyla sig med något slag av slöja. Också [”Också” relateras till 

en tidigare liknelse] här varierar inställningen.”54 Här belyses att fenomenet bära slöja finns, men 

genom att påpeka mångfalden i tolkningarna kan man påvisa att inte alla kvinnor bär slöja eller 

annat för att skyla sig. Fairclough menar att olika diskurser använder sig av olika modaliteter.55 
Språkbruket i detta kapitel är byggt på ett sådant vis så att inte läsaren ska fastna i att ”en muslim 

är si eller så”. Tvärtom framställer författaren islam har lika många olika tolkningar som vilken 

annan religion som helst, inte minst kristendom. 

6.3. Framställningen av muslimen i Religion 1 för gymnasiet 

Författarna lägger fokus på muslimers tro. Muslimer menar att Koranen, den sanna Koranen, 

endast finns på arabiska. Andra översättningar är endast tolkningar av Koranen. Muslimer använder 
Koranen för att genom själen finna närhet till Gud genom att läsa texterna.56 Underrubriken 

”Islamska tron”57 och den text som går under den diskuterar hur muslimers tro innefattar mer än 

bara tron på Gud. Muslimers tro innefattar tron på änglar, profeterna, böckerna (Tanakh, Nya 

testamentet, Koranen), domens dag och tron på ödet. I diskussionen om tron på Gud framkommer 
begreppet underkastelse vilket sedan förklaras med att, muslimer underkastar sig Gud för att finna 

fred och frid hos sig. Med tron på böckerna och sändebuden kopplas dessa två trosartiklar samman 

med kristendom och judendom för att visa gemenskap med ”bokens folk”, något som muslimer 

refererar till enligt Göth et al. Författarna menar vidare att muslimers agerande, genom att tro på 

 
53 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, (2000), s. 79. 
54 Franck, Olof, (2014), s. 173. 
55 Ibid, s. 88. 
56 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, (2018), s. 176. 
57 Ibid, s. 177. 
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domens dag, vägleds av Koranen för att kunna leva efter Guds påbud. Människan kommer straffas 

eller belönas av Gud.58  

Muslimer kan leva rätt om de kan förstå texterna, men för att förstå texterna är de beroende av 

rättslärda, personer som studerat islam i flera år.59 Muslimer lever efter hur de tolkar haditherna, 
Koranen och siror. Så framställs det i texten. Visserligen finns det olika tolkningar av dessa, vilket 

leder till att muslimer kan agera olika, menar Göth et al. Vidare finns det utmaningar för muslimer 

då texterna uppkom under islams tidiga ålder, påpekar Göth et al. Texter måste sättas i ett nytt 

sammanhang för att få en relevant vägledning i sitt (muslimers) agerande. Ett exempel som lyfts är 
kvinnans roll i samhället, där kvinnan förr hade det bättre än i dagens muslimska samhälle.60 Det 

framkommer att muslimer inte är överens i tolkningar av olika seder, traditioner och ritualer. Vissa 

muslimer menar att ingen nytolkning behövs, andra menar att tolkningar behövs för att samhället 

förändras. Bland dessa exempel lyfts tolkningar av slöja, jihad, omskärelse (kvinnlig/manlig) och 
äktenskapet.61 Författarna vill också förtydliga att vissa riter inte delas av alla muslimer och vissa 

inte ens är religiösa så som kvinnlig omskärelse. För detta tydliggör författaren genom att skriva 

”Det finns områden i världen där det […] är vanligt med kvinnlig omskärelse. [---] I dessa områden 

förekommer kvinnlig omskärelse inte bara inom islam, utan också inom kristendom.”62 Göth et al. 
skriver även om polygami. De skriver om att Koranen tillåter polygami, men endast om de kan 

behandla kvinnorna lika. Dock tillägger författarna att flera muslimer tolkar Koranens vers som att 

man avråder månggifte.63 

6.3.1. Reflektion 

Framställningen av muslimer i denna bok är att de stundtals behandlas som en homogen grupp 

och stundtals som muslimer med olika värderingar samt olika sätt att se på islams traditioner, texter 

och lagar. Det som förenar alla muslimer är den islamska tron, vilket inbegriper tron på Gud, änglar, 
heliga böcker, profeterna, domedagen samt ödet. Framställningen av att alla muslimer tror på detta 

blir kanske problematiskt, då muslimska elever inte nödvändigtvis känner igen sig i detta. Ett 

förtydligande vore på sin plats att inte alla muslimer är lika troende. Dock ska det läggas till att det 

i första delen av islam-kapitalet nästan enbart läggs fokus på att redovisa för olika begrepp inom 
islam och ytterst lite om muslimen som utövare. Ett problem som kan uppstå är rubriken för 

delkapitlet: ”Den islamska tron”. Å den ena sidan kan texten som efterföljer tolkas som att det 

författaren skriver om är kopplat till islam som religion och inte utövarna specifikt. Å den andra 

sidan kan läsaren tolka detta att det är vad muslimer tror på, som en homogen grupp. Det skulle 

 
58 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, (2018), s. 177–179. 
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vara bra med ett förtydligande. Rubriken skulle då kunna antyda på en sanning, vad muslimer tror 

på. Det är en till synes neutral framställning. Vill man dock finna ett problem kan man få fram att 

muslimer är väldigt texttrogna, och förlitar sig väldigt mycket på de heliga skrifterna. Muslimers 

agerande kan då tolkas som en följd av texterna och att det agerar för att tillfredsställa Gud. Detta 
stärks med att efterföljande kapitel diskuterar de olika heliga texterna och att muslimsk lag baseras 

på dessa. Med påståendet, ”Ibland kan man tycka att det finns motsägelser i Koranen. Muslimer 

anser att det inte finns några.”64 stärks bilden av att muslimer som homogen grupp. Första 

meningen är en sanning, (om än med en något svagare affinitet) som syftar på icke-muslimer, sedan 
kommer en sanning som syftar på muslimer. Vi kan tycka att Koranen är motsägelsefull medan 

muslimer som homogen grupp inte anser det. Problematiken med dessa sanningar är att de tilldelar 

sanningar som inte nödvändigtvis muslimer eller vi känner oss bekväma med. 

Inte förrän tio sidor in i kapitlet börjar Göth et al. formulera sig att texter måste tolkas och att 
inte alla muslimer tänker likadant. Här skriver författarna:  

Genom islam fick kvinnan en bättre ställning i samhället än hon hade haft tidigare, men idag 
tycker många muslimer att läget är annorlunda. Mätt med nutida mått har kvinnan en alldeles för 
underordnad ställning i muslimska samhällen, menar de.65 

Denna formulering är en sanning som avslutas med en förstärkning genom att skriva, menar de. 
Det stärks en bild av att många muslimer menar att kvinnan idag har en underordnad ställning 
vilket hon inte hade när islam ”föddes”. Göth et al. läggar här fram en bild att inte alla muslimer 

tänker likadant. 

För att tolka heliga texter är muslimer bundna till diverse rättslärda inom islam, menar 

författarna. De skriver: ”Vanliga muslimer har inte dessa kunskaper. Därför vänder de sig ofta till 
rättslärde, för att få vägledning i hur de ska tolka texterna.” 66 Här är två meningar efter varandra 

med sanningar. Vilka som är vanliga muslimer blir en tolkning. Tolkningen jag ser är att vanliga 

muslimer är alla andra muslimer som inte är rättslärda. Då skapar det en negativ bild av muslimer 

som framställs som mindre kunniga och kan inte handla rätt, eftersom de inte på egen hand kan 
tolka texterna. Denna sanning motsägs då författarna fortsätter längre ner i stycket genom skriva 

om vissa muslimer som menar att rättslärda är för konservativa och fastnat i gamla tolkningar. Det 

finns två falanger där den ena menar att texterna måste omtolkas, medan den andra falangen menar 

att det inte är nödvändigt. Det framställs att det å ena sidan krävs en rättslärd för tolkning av texter, 
medan det samtidigt finns muslimer som kritiserar tolkningarna. Då kvarstår tolkningen, sanningen, 
att muslimer ofta går till rättslärda för hjälp. 

 
64 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, (2018), s. 181. 
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Författarna börjar skriva om olika tolkningar inom islam och bland muslimer när de skriver om 

slöjor, jihad, äktenskap och omskärelse. Här skriver de om att det finns muslimer som är mer 

konservativa medan det finns muslimer som vill tolka islam anpassad för en modern tid. Dessutom 

vill författarna lägga fram en bild av att allt som sker inom de muslimska länderna, inte 
nödvändigtvis har med islam att göra. Det finns delar som är mer kulturellt bundna. Det är när 

traditioner och vissa handlingar ges förklaringar som författarna förhåller sig till tillåtelser i sin 

framställning av muslimer. 

6.4. Framställningen av muslimen i Religion och andralivsåskådningar 

Börge Ring, i kapitlet om islam, börjar med att skriva om muslimer i Sverige. Här beskrivs islam 

som en ständigt växande religion i Sverige, från att på 1930-talet vara endast runt 11 muslimer, till 
att under 2000-talets början vara ca 400 000 muslimer. Ring skriver att dessa 400 000 muslimer inte 

kan ses som en enhetlig grupp. Muslimer kan delas upp i olika kulturella och etniska bakgrunder. 

Det finns mycket som förenar dessa grupper men samtidigt en del som skiljer dem åt, menar Ring. 

Ett exempel som tas upp är ramadan, där muslimer runt om i världen startar ramadan vid olika 
tidpunkter. Vidare beskrivs att vissa muslimer ber varje dag, andra en gång om året. Vissa muslimer 

följer alla traditioner medan andra följer få eller inga alls. Vissa muslimska kvinnor i Sverige bär 

slöja medan andra väljer att inte bära slöja. Vissa menar att de visar respekt för Gud, andra menar 

att man kan visa respekt utan att bära slöja.67  
Kort beskrivs tre fiktiva individers tolkningar av islam i Sverige. Den första beskrivs som en tredje 

generations muslim i Sverige som menar att familjen inte utövar religionen i större utsträckning. 

Däremot vill de markera sin kulturella bakgrund vilket inkluderar islam. Hen gillar att umgås med 

vänner och lite festande, vilket är viktigt. Den andre muslimen beskriver sig och familjen som att de 
följer regler inom islam, dock inte alla. De kan ta en öl vid enstaka tillfällen, men inte i överdrift. 

Det är mormor som håller på alla regler inom islam. Hen menar också att som muslimer i Sverige 

känner de att de hela tiden måste försvara sin religion och kultur då de förknippas med de 

islamistiska terroristerna som vi får läsa om i media. De har inget med dem att göra då hen och 
hennes familj tolkar islam som kärlekens och fredens religion. Den tredje muslimen beskrivs som en 

trogen följare och tolkare av de muslimska texterna, i synnerhet Koranen. Hen menar att allt som 

står i Koranen är sant och vägledande igenom livet. Att följa samtliga traditioner är viktigt. Då islam 

är den naturliga religionen i världen är det hens mission att implementera islam i det svenska 
samhället. Vidare tycker hen att homosexualitet är fel och att äktenskapet skall vara mellan man 

och kvinna för att nå ett bra samhälle.68 Ring menar att det inte går att beskriva en tro som samtliga 
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muslimska utövare känner sig bekväma med. Dock finns det flera gemensamma utgångspunkter 

som inom den islamska tron som tolkas olika bland muslimer.69 

Muslimer följer inte alla regler likadant eller över huvud taget menar Ring. Det finns en mångfald 

av tolkningar bland muslimer, vissa följer matregler formulerade i de heliga texterna, medan andra 
inte gör det. Vissa muslimer i Sverige följer inte alla mat-regler alltid medan vissa gör allt de kan 

för att följa dessa. Ring skriver också att muslimer delar synen på vissa matregler med judarna. 

Diskussionen om slöjan är kort. Här beskrivs att både män och kvinnor har klädregler att följa men 

att fokus oftast hamnar på kvinnan. Ring menar att det oftast är andra traditioner som styr reglerna 
kring slöjan än religiösa, samt att de flesta muslimska kvinnor inte bär slöja.70 

I delkapitlet vad tror muslimer på diskuteras omskärelsen. Ring menar att den manliga omskärelsen 

förespråkas av islam, dock som en religiös tradition vid sidan om Koranen. Däremot har inte 

kvinnlig omskärelse något med islam att göra. Den beskrivs mera som en tradition förekommande 
innan islam bildades och att den utövas av kristna och muslimer. Sedan kommer en kort 

beskrivning om vad det innebär för kvinnan och att det är kränkande mot kvinnan.71 

Diskussionen om vad som är mannens respektive kvinnans roll tas upp. Muslimer ser på 

mannens och kvinnans roller som givna av Gud och lika mycket värda, trots att de skiljer sig enligt 
muslimsk tradition. Mannens roll är att försörja familjen. Kvinnan kan, om hon önskar, också jobba 

dock behöver hon inte försörja någon. Kvinnans roll är att ta hand om familjen. Denna tolkning 

strider mot den syn som råder i Sverige, understryker Ring, och menar att flera muslimer i Sverige 

anpassar sig till det samhälle de lever i. Muslimer skall leva efter de lagar och normer som råder på 
den plats de befinner sig i så länge den inte krockar med ett förbud mot bönen. Då måste muslimen 

bryta mot lagen. Äktenskapet lyfts något enkelt med påståenden att vissa tror på polygami medan 

andra menar att det inte är möjligt. Muslimers skilsmässor i Sverige beskrivs som problematiskt. 

Även om svensk lag gäller finns det vissa som menar att det är det muslimska hemlandet som kan 
avgöra om skilsmässa är möjligt.72 

Sent i islamkapitlet skriver Ring om olika riktningar inom islam. Förutom att det finns två 

huvudriktningar, sunnimuslimer och shiamuslimer, finns det även en rad olika inriktningar som går 

tvärs igenom dessa huvudinriktningar. En av dessa är islamister. Muslimska brödraskapet och 
jihadister förknippas med islamisterna. Dessa muslimer strävar efter att samhället styrs av lagar 

baserade på de heliga texterna. Utöver islamism presenteras sekularister, muslimer som vill separera 

religionen från staten då religionen är en privatsak. Avslutningsvis presenteras en grupp muslimer, 

utan benämning, som är mitt emellan islamism och sekularister vilka menar att islam kan påverka 
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samhället men inte nödvändigvist genom ett muslimskt styre. Bland dessa muslimer räknas flertalet 

muslimer i Sverige.73 

Avslutningsvis skriver Ring om hur vissa muslimska grupper under 2000-talet likställs med 

1600-talets kristna falanger mellan katoliker och protestanter i Europa. Bland annat strider vissa 
sunnimuslimer och shiamuslimer mot varandra. Sedan finns det vissa muslimska grupper, såsom 

IS och al-Qaida, som strider genom terror vilket många muslimer inte känner igen sig i. Det påpekas 

att extremister dock finns inom alla religioner, och att det oftast är fler faktorer än religionen som 

leder till motsättningar. Religionen är inte orsaken till våldet då det bevisligen runtom i världen 
lever folk med olika religiösa bakgrunder tillsammans i fred, skriver Ring. Muslimer i världen får 

dock leva med en negativ bild och kämpa med att motbevisa att deras religion inte har med våldet 

att göra.74 

6.4.1. Reflektion 

Ring påpekar vid flera tillfällen att det är skillnad mellan muslimer och muslimer. Det finns 

muslimer som lever efter de heliga texterna, medan det finns de som inte lever efter dem i någon 

större utsträckning. 

Det går inte att beskriva en tro som alla muslimer känner igen sig i. Samtidigt finns det 
utgångspunkter för den muslimska tron som de allra flesta tar för självklart, men inte tolkar och 
följer på samma sätt.75 

Ovan ser vi en tillåtelse, en sanning som ger läsaren möjlighet att se mångsidigheten bland 

muslimer. Detta är viktigt att konstatera redan i början av islam-kapitlet för att läsaren skall förstå 

att inte alla muslimer agerar och tror likadant. När Ring beskriver hur tre olika muslimer skulle 
kunna tänka, bildas tre sanningar. Tre sanningar som var för sig skulle kunna skapa problem då det 

skulle kunna vara muslimer som inte känner igen sig i. Presenterade tillsammans skapar dessa 

sanningar en tillåtelse, då de visar på mångfald.  

När Ring diskuterar muslimers syn på man och kvinna markerar han att vissa följer de påbud 
som kommer från de heliga texterna, medan andra muslimer anpassar tolkningarna, samt att vissa 

muslimer inte följer dem alls. Det finns muslimer som vill implementera ett muslimskt Sverige, 

baserat på muslimska lagar, samtidigt som det finns muslimer som menar att Sveriges lagar och 

samhälle redan kan ses i harmoni med de heliga texterna. Ibland blandas religion och tradition ihop 
menar Ring i sin framställning.  

Vidare konstaterar författaren att islam och muslimer inte alltid skiljer sig från kristendomen 

och kristna samt judendomen och judar. Ring skriver om hur muslimer ser dessa två religioner och 

 
73 Ring, Börge, (2015), s. 164–165. 
74 Ibid, s. 166. 
75 Ibid, s. 142. 



24 

dess utövare som på ett vis besläktade, de visar vördnad till samma profeter bland annat. Judiska 

pojkar likt muslimska pojkar genomgår en omskärelse. Det finns likartade matregler inom 

judendomen som islam. ”Vissa muslimer äter heller inte skaldjur och likheterna med den judiska 

traditionen är stark: inget svinkött och inga skaldjur”.76 ”Kvinnlig omskärelse är en förislamisk 
tradition som praktiseras av både kristna, muslimer och andra grupper […].”77 Två citat som 

konstaterar med sanningar att det finns traditioner som utövas av fler än enbart muslimer.  

När det diskuteras att vissa muslimer förespråkar våld för att nå sina mål skriver författaren att 

detta problem finns även bland kristna genom historien. ”Under 1600-talet krigade man i Europa 
under olika religiösa förtecken. Protestantiska grupper stod mot katolska och så har det också varit 

till exempel på Irland under senare delen av 1900-talet”78 Denna sanning presenteras för att 

konstatera att det finns muslimska grupper som strider mot varandra, dock är inte det en 

uteslutande muslimsk företeelse. Senare i stycket konstateras det att de flesta muslimer runt om i 
världen och Sverige får kämpa mot en bild av islam som de inte identifierar sig med. Här konstateras 

det alltså att muslimers olika traditioner, vare sig de är religiösa eller inte, utövas av andra religioner 

också. När det med en sanning konstateras att våld inte är något som finns enbart bland muslimer 

förknippas det med en växande islamofobi. Att majoriteten av muslimer får kämpa mot den 
islamofobi som växer fram, på grund av att det finns en liten grupp muslimer som resten av världen 

identifierar med alla muslimer. Denna sanning vill belysa en problematik som växer i samhället. 

Jag skulle vilja påstå att Ring reproducerar men samtidigt vill transformera en bild av muslimer. 

Reproduktionen sker genom att lyfta upp traditioner såsom polygami, kvinnlig omskärelse, en sida 
av islamism (implementera islamskt samhälle via våld) och bilden av den förtryckta kvinnan. 

Transformeringen sker genom ett tydligt språkbruk där det konstateras att muslimer inte kan ses 

som en homogen grupp. Det finns flera olika definitioner av muslimer och flera synsätt som formar 

bilden av islam och muslimer. Genom att författaren, till exempel, lyfter hur muslimer får kämpa 
mot den framställning av islam som finns i samhället, vill Ring visa på att det finns en stor del 

muslimer i världen som inte ser som en del av den våldsamma islamismen som flertalet i Sverige 

får dagligen ta del av via media. Detta är också en del av transformeringen. 

I slutet av kapitlet skriver han om islamism och att antalet islamister utgör ca fem procent av 
alla muslimer, (ca 1.5 miljarder som nämndes i början av islam-kapitlet), med andra ord 75 miljoner 

muslimer. ”Extremister finns i alla religioner, men de utgör inte en majoritet. Beräkningar som rör 

islam uppskattar att fundamentalister utgör kanske fem procent av världens muslimer.”79 Kanske i 
denna mening är en hedge, låg affinitet, som skapar en bild av att det inte nödvändigtvis är fem 
procent som är fundamentalister/islamister. (Problematiskt blir det när dessa, fem procent, 

 
76 Ring, Börge, (2015), s. 149. 
77 Ibid, s. 148. 
78 Ibid, s. 165. 
79 Ibid, s. 166. 



25 

islamister/fundamentalister diskuteras i samband när författaren diskuterar våldsutövande av 

muslimska islamister.) Citatet ovan lyfts i samband med att författaren diskuterar hur muslimer i 

världen kämpar ”[…] med en bild av islam som de inte känner sig hemma i.”80 Samtidigt lyfts att 

flera våldkonflikter genom historien har uppkommit i religionens namn, men att det oftast finns 
en rad andra världsliga faktorer bakom konflikterna. Ett försök av transformering vill synas här.  

6.5. Framställningen av muslimen i En människa, tusen världar: Religionskunskap 1 

Författaren Robert Tuvesson, gymnasielärare i 15 år, har haft i åtanke att de som studerar 

religionskunskap 1 utifrån denna bok också kommer gå i ett högskoleförberedande program.81 Det 

är än oklart hur detta påverkar utformningen, att boken är för elever som går högskoleförberedande 

program.  
I inledningskapitlet till islam presenteras de olika tolkningarna om vem som är muslim. 

Tuvesson skriver om att bilden av vem som är muslim varierar inte bara hos dem som är icke-

muslimer, men även hos muslimer själva. Att bli muslim sker genom att man har en muslimsk far, 

men att det problematiseras av att det finns konvertiter. Ett annat sätt att se på vem som är muslim 
är att en individ är muslim om hen identifierar sig som muslim. Detta kan ske genom hens kulturella 

eller etniska anknytning. Med andra ord kan en individ vara muslim men inte vara en troende.82 De 

fyra synsätt som lyfts och problematiseras hela islamkapitlet igenom är Traditionalism, Modernism, 
Islamism och Sekularism. I framställningen av dessa fyra tankesätt bildas en framställning av att islam 
inte är enhetlig, då dess utövare är uppdelade som i de andra abrahamitiska religionerna. Muslimer 

inom traditionalismen framställs som att de tolkar rätta ”handlingen” endast om den är förenlig med 

Koranen och haditherna. Den rörelse som lever enligt denna livstolkning menar att man skall sträva 

efter ett samhälle från profetens tid och de första kaliferna efter dennes död. Västerländska idéer 
är inget att sträva efter. Tankegången förknippas med Saudiarabiens politik och talibanerna i 

Afghanistan och Pakistan.83  

Till traditionalismens motsats sätts modernismen. Muslimer enligt detta synsätt framställs som 

mer öppna för tolkningar. De heliga texterna måste tolkas i den samhällskontext de befinner sig i. 
Förändring är inget farligt. Att samhället förändras och utvecklas är positivt och de heliga texterna 

måste tolkas efter de nya samhällsförhållanden som muslimen lever i.84  

Islamismen framställs som ett relativt nytt tänkesätt som uppkom under 1900-talet, en -ism som 

inte är ensidig, menar Tuvesson. Det finns en del av detta synsätt av islamism som menar att staten 
skall verka inom demokratins ramar, medan det finns de som inte är främmande mot att ta till våld 
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för att implementera lagar och samhällslivet baserade på islam. Islamism kopplas inte till länder 

utan mer till rörelser, såsom Muslimska brödraskapet, Hizbollah och Hamas. Gemensamt för 

rörelserna är att de vill ha ett samhälle som genomsyras av islam som ideal. Sekularismen förklaras 

kort med att muslimer med detta synsätt vill skilja på religion och staten. Religionen är inte så 
mycket som en samhällsfråga, utan mer en privatsak. Staten står över den religiösa auktoriteten85 

Modernismen, sekularismen och i flertalet grupper kopplade till islamismen framställs inte som 

negativa till ett modernt samhälle men de ser olika på tillvaron i ett modernt samhälle, likt 

traditionalismen som dock strävar efter att leva och styra som förr och där texter inte skall ny tolkas 
då texterna inte bör anpassas till modernare liv. Muslimer inom traditionalismen och islamismen 

vill att samhället styrs av sharialagar medan modernister och sekularister menar att det är politiker 

som stiftar lagar, enligt Tuvesson. Dock är det allt fler politiska ledare i sekulariserade stater som 

börjar hänvisa till islam genom retoriken i sina uttalanden. Detta gör politiker för att det är ett 
populistiskt och taktiskt drag för att komma närmare vissa växande islamistiska grupper i landet.86 

Det kommer allt fler muslimer av olika anledningar till väst, bland annat till Sverige, där flera 

känner att de hamnar i utanförskap. Islamofobi kopplas till väst och växer genom nyhetsmedia. 

Författaren vill visa på hur viktigt det är att förstå medias roll i framställningen av muslimer och att 
det endast är en sida av islam som visas, och det är den som är avvikande från vanliga muslimer 

liv.87  

När Tuvesson diskuterar muslimers människosyn, syn på kön och sexualitet, formulerar han sig 

på så vis att muslimer inte är som en homogen grupp. Det finns muslimer som menar att Gud styr 
över människans vilja och handlande, medan det också finns muslimer som menar att människan 

är förmögen att styra sina handlingar och på så vis även ansvariga i det moraliska handlande. Det 

ligger i människans natur att avgöra rätt och fel. Här lyfts de olika synsätten, som nämnts ovan, 

som viktiga faktorer i muslimers tänk. Muslimer tillhörande olika synsätt kan tolka samma källor, 
heliga texter, men komma fram till helt skilda tolkningar. Till exempel i frågan om äktenskapet och 

kvinnans roll i samhället, där modernister är mer liberala i tolkningen av kvinnans roll och tolkar 

texterna för att vara anpassade för samtiden, medan de mer traditionalistiska tolkningarna gör en 

större skillnad mellan man och kvinna och deras roll i samhället och familjelivet. Den 
traditionalistiska muslimska synen på kvinnor styrs väldigt mycket av vad som står i de heliga 

texterna. Här styrs kvinnans möjlighet till skilsmässa och hur hon får röra sig i omgivningen. Vad 

gäller islams syn på sexualiteten poängteras det att synen på den sexuella relationen mellan man 

och kvinna inte skiljer från de andra abrahamitiska religionerna. Normen är heterosexualitet, men 
finns queerrörelser som driver hbtq-muslimers rättigheter. Modernistiska synsätt får ta ställning 

 
85 Tuvesson, Robert, (2015), s. 187–188. 
86 Ibid, s. 188, 190. 
87 Ibid, s. 190. 
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mot de traditionalistiska tolkningarna.88 Även i frågan om klädsel finns det tolkningar som skiljer 

sig bland muslimer. Huruvida kvinnan skall bära något slags slöja eller ej skiljer sig i muslimska 

länder. Här nämns att modernister hävdar att det inte finns regler i de heliga texterna, som styr 

klädseln samt att allt måste tolkas från den tid och kultur man lever i. Traditionalisterna hävdar att 
regler gällande kvinnans klädsel går att finna i bland annat haditherna och bör följas.89  

6.5.1. Reflektion 

Tuvesson lägger mycket vikt redan i inledningen på att tydliggöra att det finns en mångfald inom 
islam, samt pekar han på att vem som är muslim eller inte är svårt att sätta fingret på. Kanske beror 

detta på att han varit med om många samtal i sitt eget klassrum, där muslimer kanske inte känner 

igen sig i sin egen religion ibland. 

Författaren är försiktig med att generalisera islam och muslimer. Han uttrycker sig oftast med 
modalitetsredskapet tillåtelse. Inte sällan lägger han till vilket synsätt på islam eller en grupp muslimer 

kan tänkas tillhöra när det skall förklaras ett begrepp eller hur muslimer ser på vissa ting. Till 

exempel formulerar sig författaren så här ”För traditionalisten är det centralt att i handling och 

levnadssätt visa att man är muslim […]”90 när han vill visa på hur vissa muslimer skiljer från andra 
muslimer. Författaren har i föregående text pekat på att det finns fler tolkningar. Då blir meningen 

till den större bilden av text tillåtande vilket då pekar på att vissa muslimer har denna syn på islam, 

till exempel, men inte alla muslimer. 

Efter att författaren skrivit om islams tidiga historia och hur islam har splittrats i två 
huvudinriktningar, skriver Tuvesson om de fyra stora synsätt som finns inom båda dessa 

huvudinriktningar. Författaren vill tydliggöra, med en sanning av hög grad affinitet, att olika 

muslimer ser på samhället med olika ögon. ”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

traditionalism, modernism, sekularism och islamism är olika sätt att förhålla sig till det moderna 
samhället.”91 Att formulera sig genom att tillskriva ett visst agerande till ett visst synsätt eller påvisa 

skillnader, visar på att läromedlen förmedlar en mångfald av religiösa utövare. Vidare utvecklar 

författaren begreppen islamism genom att skriva om att islamism inte nödvändigtvis är våldsam, 

”Många islamistiska rörelser verkar inom demokratins ramar […]”, ”Men det finns också 
organisationer som är beredda att använda våld för att förverkliga sina politiska ideal.”92 Återigen 

formulerar sig författaren med tillåtelser, en hög grad affinitet som förmedlar en viktig kunskap som 

bidrar till transformation i relation till medierapporteringen. 

 
88 Tuvesson, Robert, (2015), s. 192, 195–198. 
89 Ibid, s. 205–207. 
90 Ibid, s. 177. 
91 Ibid, s. 188. 
92 Ibid, s. 187. 
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Författaren skriver också om ett utanförskap som bildas av en fientlighet mot muslimer. 

Islamofobi tillskrivs att många icke-muslimer är rädda för muslimer för att de ser islam i relation 

med terrorism, islamism och kvinnoförtryck, samt att många icke-muslimer påverkas av 

nyhetsrapporteringen. Detta resulterar i att många muslimer känner ett utanförskap som en följd av 
denna islamofobi. Likt stycket ovan används begreppet många för att undvika insinuera att det 

handlar om alla icke-muslimer. Här använder Tuvesson begreppet många för att stärka en sanning 
”Forskar pekar på att många icke-muslimers uppfattning om islam och muslimer påverkas av 

nyhetsrapportering”93 Genom att författaren hänvisar till forskaren får denna mening en tyngd och 
värde av att meningen är sann. Samtidigt som den självklart pekar på att det är de icke-muslimer 

som påverkas av nyhetsrapportering. 

Liknande språkbruk finns när Tuvesson skriver om muslimers människosyn, syn på kön och 

sexualitet. Tuvesson tillskriver vissa beteenden och traditioner till de olika synsätt som diskuterats 
ovan. Att kvinnor bär slöjor beror oftast på vart man kommer ifrån, i Iran är det lagstadgat att bära 

slöja medan Turkiet förbjöd slöjor på arbetsplatsen fram till och med 2013. Modernister och 

traditionalister kan tolka bärandet av slöjor olika, menar Tuvesson.  

 
93 Tuvesson, Robert, (2015), s. 190. 
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7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion där böckerna kommer att jämföras. Först fokuserar jag kort på hur 

muslimer framställs och hur det går att finna spår av en andrefiering. Sedan kommer texten att 

sättas i ett större sammanhang där texten sätts in i diskursiv praktik och social praktik. Det vill säga, 

hur texten är producerad, skolans roll, samt sätta det i ett större sammanhang, så som forskning, 
som kan ge förklaringar till författarnas text-utformning. 

7.1. Spår av orientalism i läromedlen 

Samtliga läromedel skriver om teman inom islam-kapitlen som kan förknippas med en 

reproduktion av muslimer, en redan existerande negativ framställning av muslimer. Det kommer 

sanningar och tillåtelser som har hög grad av affinitet, som lyfter hur muslimska kvinnor skall bära 

slöja, hur kvinnorna marginaliseras. Vidare lyfter flera författare hur polygami är förkommande 
bland muslimer. Fundamentalism/islamism nämns också. Vissa författare väljer även att lyfta upp 

kvinnlig omskärelse. Alla dessa ämnen pekar på en reproduktion av en bild av muslimer som vi 

kan läsa och se i nyhetsmedia. Med denna förenklade analys kan vi se att muslimer kan ses som 

främmande från den svenska kulturen och ett tydligt skapande av muslimer som de andra, en 
andrefiering. Andrefieringen uppstår genom att man reproducerar samma teman. Däremot vill jag 

lyfta att denna tolkning är förenklad om inte helt eller delvis missvisande. De flesta författarna 

formulerar sig på ett sådant vis att det framkommer att inte alla muslimer tänker och handlar på 

samma vis. Genom att lyfta hur muslimer på olika vis tolkar islam framkommer en bild av att 
författarna är med och transformerar bilden av muslimen. Den stora majoriteten muslimer är inte 

våldsamma eller islamister (även om Rings bok målar upp en bild av att de är många). Vidare har 

vi Tuvesson som genom sitt kapitel lyfter upp en mycket tydligare mångfald bland muslimer som 

de övriga författarna saknar. Genom att konstant lyfta hur vissa handlingar kan förknippas med ett 
visst synsätt undviker han en framställning av muslimer som en homogen grupp i vissa lägen. Ett 

till tilltag att nämna, som författarna tar till, är att de ibland påpekar att vissa delar, handlingar och 

traditioner, inte nödvändigtvis skiljer sig så mycket från andra religioner, i synnerhet kristendomen 

och judendomen. 
Är då författarna med och skapar en andrefiering av muslimer? Nej, det skulle jag inte vilja påstå, 

och det kommer framgå mer i den något längre analysen nedan.  

7.2. Sammanfattande analys av samtliga läromedel 

Utifrån Fairclough´s analysverktyg har undersökningen ovan i reflektionerna fokuserat på nivå 1, 

(text). Samtliga författare producerar sanningar med hög grad av affinitet, dock sker de oftast i form 
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av tillåtelser. Det vill säga att läsaren får till sig flera sanningar om muslimer. Anledningen till att de 

inte bör tolkas som hedge är att sanningarna ofta kopplas till olika grupper muslimer. Alltså sker inte 

framställningen av muslimer som en homogen grupp. Svensson påpekar att orden kan ses som ett 

slags handling. Beroende på hur författare formulerar sig, vilket språkbruk som används, kommer 
vi att påverkas av hur vi ser, tänker och känner.94 Med andra ord får läsaren en bredare förståelse 

av muslimer och deras mångfald. 

När vi kopplar in den diskursiva praktiken (nivå 2) ser vi att läromedlen är författade för att nå 

ämnesplanens syfte och mål. Re 1 syftar på att eleverna skall förstå att det finns en mångfald bland 
religioner och att vi lever i en globaliserad värld. Genom att författarna formulerar sig i form av 

sanningsgrader med hög affinitet och konstaterar att det finns flera olika sätt att vara muslim på, 

bör vi kunna konstatera att de når målet av detta. Dock är Tuvesson med sin framställning av 

muslimer mycket mer nyanserad än sina författarkollegor. När Tuvesson skriver om olika 
traditioner och muslimska handlingar skriver han, i högre grad, i vilket sammanhang en viss 

tolkning kan ske, samt vilket synsätt som kan förknippas med handlingen, för att markera att inte 

alla muslimer tänker likadant. Ingen skugga skall falla över de övriga författarna, ingen av dem 

formulerar sig uteslutande om muslimer som en homogen grupp. De är dock inte lika nyanserade 
i sina framställningar av muslimen. Kanske är det så att Tuvesson, genom sitt fleråriga yrke som 

lärare, påverkats av sina diskussioner med eleverna och därmed ser vi en tydligare transformering.  

Att författarna är nyanserade är viktigt då skolan skall lära eleverna att människor är olika och 

utifrån olika religiösa bakgrunder kunna motivera olika moraliska förhållningssätt. Att läromedlen 
är fyllda med sanningar är väntat. Det är även väntat att läromedlen är fyllda med sanningar med 

hög affinitet. Vad studien påvisat dock är att de har en hög sanningar i kategorin tillåtelse. Här 

kommer diskussionerna om exempelvis synen på slöjan upp. Slöjan tas upp vilket kan reproducera 

bilden av muslimen och kvinnan som förtryckt. Men när författarna nyanserar, att långt ifrån alla 
muslimer bär slöja kan det bidra till en transformering av kunskap.  

När vi analyserar utifrån social praktik (nivå 3), kan vi se hur författarna är med och transformerar 

de stereotypa tolkningarna i samhället. Den sanning som de, eleverna, får ta del av i sociala- och 

nyhetsmedier om kvinnoförtrycket bland muslimer, kan ny kunskap nyanseras genom att skolan 
bidrar med denna ovan nämnda framställning. Dock är det viktigt att lärare kan se om läromedlen 

brister i en mångfald av representation. Så som Re 1 påpekar måste läraren säkerställa att eleven 

förstår relationen mellan människans identitet och religion. Som flera författare påpekade, om än i 

olika grad, väljer många kvinnor att inte bära slöja av olika anledningar, samtidigt som det är 
kvinnor som bär slöja för att det är en del av deras identitet.  

För att inte enbart fastna vid diskussion om slöja kan vi diskutera ämnet äktenskap som lyfts i 

läromedlen. Utifrån CI skall elever få kunskap om religioner i relation till etnicitet, sexualitet, kön 

 
94 Svensson, Peter, (2019), s. 16–17. 
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och socioekonomisk bakgrund. Just fokus på begreppen månggifte/polygami skiljer sig och vilket 

språkbruk som används skiljer sig också. Ring konstaterar med endast två meningar att det finns 

de som tolkar koranen som tillåtande av polygami, och att det finns de som tolkar att koranen 

pekar på att det inte är möjligt. Utan att problematisera det mer. Göth et al. problematiserar något 
mer genom att skriva en sanning om problemet som de flesta muslimer ser med den texttolkning i 

Koranen som behandlar polygami. Franck skriver att polygami är tillåtet men på de flesta håll i 

världen praktiseras inte polygami. Tuvesson nyanserar synen på polygami genom att formulera sig 

i form av mer nyanserade tillåtelser som pekar på att polygami inte är något stort fenomen bland 
muslimer men att det förekommer.  

Författarna kan reproducera kunskap genom att det ständigt lyfts samma ämnen som förknippas 

med en andrefiering och det som diskuteras i media, av olika slag. Däremot när dessa ämnen ställs 

till skolans uppdrag växer en annorlunda bild fram. Författarna är med och producerar ny kunskap 
om en mångfald och därmed transformerar idén om att muslimer är lika. Slöjor, polygami, islamism, 

kvinnoförtryck och kvinnlig könsstympning är negativa termer som enkelt kan användas och 

används i media för att generalisera muslimer och islam. Genom att nyansera hur muslimer tänker 

och agerar olika, beroende på vart hen befinner sig i världen, eller utifrån om muslimen ser sig som 
modernist eller traditionalist, då transformerar författarna i linje med Re 1 och dess centrala 

innehåll.  
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8. Sammanfattning 

Frågorna som styrt denna uppsats var; 

• Hur är framställningen av ”muslimer” i religionsläromedlen knuten till ämnesplanen? 

• Vad säger ämnesplanen Religionskunskap 1 för gymnasiet om vad som skall tas upp i 

skolan? 

• Hur framställs muslimer i läromedlen? 

Skolans uppgift genom ämnet Religionskunskap 1 är att eleverna skall förstå att det finns en 
mångfald av religioner i sig, men även inom en enskild huvudreligion så som islam. Genom att 

elever får möjlighet att diskutera muslimska identiteter skall eleven skaffa sig en förståelse av en 

mångfald inom en religion och samtidigt skapa en respekt för denna mångfald. Denna mångfald 

inom en religion lyfts upp när elever får diskutera religion, sexualitet, kön, socioekonomisk 
bakgrund samt hur heliga texter kan tolkas och tillämpas i olika delar av världen. 

Med dessa delar som nämnts ovan, kan jag konstatera att de läromedel som jag studerat når 

kriterierna om än i olika grad. Det finns författare som problematiserar och nyanserar muslimers 

handlingar och traditioner mer än andra, så som Tuvesson. Muslimer framställs inte som en 
homogen grupp i de allra flesta situationer. Tuvesson tillskriver, till exempel, vissa handlingar en 

viss grupp muslimer tillhörande ett visst synsätt, medan de andra författarna uttrycker sig i stil med, 

inte alla muslimer känner sig hemma i denna tolkning. Författare av läromedel bör inneha hög grad av 

tillåtelse för att undvika att, enligt mig, sprida missvisande sanningar. Författarna är medvetna, verkar 
det som, att inte tillskriva en tradition eller handling som inte problematiseras. Om man studerar 

böckerna och inte placerar dem i den kontext de tillhör, det vill säga skolan, kan man ställa sig 

frågan om varför författarna reproducerar en negativ bild av muslimer. De begrepp, handlingar 

och traditioner som diskuteras i läromedlen är samma teman som människor får läsa om i media, 
dock oftast i samband med en negativ handling. Däremot om vi studerar boken inom den kontext 

den tillhör, det vill säga boken är till för att belysa det som finns i Re 1, så uppnår de målen, och 

författarna är med och transformerar kunskap om muslimer.  

Hvitfelt skrev om att många muslimer får leva med en negativ bild på islam och muslimer. Ser 
vi till hur författarna framställer denna problematik, vilket samtliga gör, ser vi hur de försöker 

producera ny kunskap om muslimer i världen, men Sverige i synnerhet. Författarna konstaterar att 

det finns islamister runt om i världen, majoriteten i mellanöstern. Samtidigt som islamisternas 

existens synliggörs, på olika sätt, konstaterar de flesta författarna att de utgör endast en liten grupp 
muslimer. Vidare problematiserar och synliggör författarna att islamister finns, men de är endast 

en liten del av det stora antalet muslimer i världen. Samt att inte alla islamister tar till våld. Ett 

ytterligare konstaterande, och eventuellt en ögonöppnare för flera icke-muslimer, är att många 

muslimer i Sverige och runt om i världen får kämpa mot en rädsla av muslimer och misstänksamhet 
mot dem. Det finns en växande islamofobi som grundar sig i att en liten grupp människor begår 
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terrordåd, medan den stora majoriteten får kämpa och förklara att de inte delar terroristernas 

agerande. Vidare problematiserar författarna att inte alla muslimer är traditionalister. Det 

konstateras, på olika vis, att många muslimer ser islam som universell och att islam kan samexistera 

med andra kulturer utan att implementera sharia i samhället. 
Det finns dock delar av innehållet som beskriver muslimer där det lämnas ett tomrum i form av 

att handlingar, traditioner inte problematiseras. Då är det viktigt att läraren är medveten om vad 

som saknas i läromedlen. Läraren behöver då komplettera detta så att eleverna får till sig den viktiga 

kunskapen så det inte reproduceras en negativ bild av muslimer som vi ofta tar till oss via media. 
Men vi kan konstatera att författarna, trots att de lyfter ämnen som förknippas med det negativa 

inom islam och för muslimer, når Härenstams påstående. Med andra ord, då det finns så mycket 

negativt i boken måste det nyanseras för att visa på att det finns en mångfald bland muslimer. Inte 

alla är fundamentalister. Inte alla muslimer ser traditioner som förknippas med en negativ bild, som 
att det är något de ser som muslimskt.   
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