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Abstract
Sweden is a country which has ethnic and religious groups from all over the world. Muslims are the 

biggest minority group in Sweden, with an estimated number of 451 000 ethnic Muslims, which is a 

big number compared to the 9 million people who live in Sweden today. Muslims have lived in 

Sweden for a long time and the relationship between the country and the religion have changed 

allover the years. But although the swedes have lived alongside with the Muslims for over 50 years, 

there still is a tension between the groups that is caused by cultural differences. The aim of this 

essay was to study photographs in textbooks and compare pictures in textbooks from 1970, 1980 

and 2010 and to explain the differences by applying a religious-historical perspective. The question 

at issue was divided into research questions that was answered by all the pictures. The questions 

was: “Where in the world is the photograph taken?”, “How many women/men is it on the 

photograph?” and  “Is the photograph representative to the relation of its context/ the Muslim 

context?”. The first two questions was answered straightly by looking at them, the last research 

question was answered by analyzing each picture with a semiotic analysis. The theory of this paper 

was based on the oriental theory by Edward Said and also by Foucaults theory of the relation 

between power and knowledge. The conclusion of the essay was that it was possible to explain the 

differences of the photographs by studying the historical events of that time. The result described 

that Sweden had developed an increased understanding of the Islamic religion and a wider 

integration of the Swedish Islam. Despite this, there remains the thoughts of “them” and “us” when 

it comes to the Islamic culture, suggesting that the oriental view on Muslims still is a part of the 

Swedish values. The knowledge of minority cultures in Sweden is shaped and angled by the rulers 

and is constantly affected by the prevailing social context. 
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1. Inledning
Mina muslimska grannar, ursprungligen från Bangladesh, har just varit på hadj, vallfärd 

till Mecka. Jag ser för mitt inre hur de trängdes i hettan med tusentals andra rättrogna,  

iklädda den rituella vallfärdsdräkten som ska betona människors jämlikhet bortom alla 

världsliga skillnader.

Jag skapar min bild utifrån de bilder jag har sett av människomassor som cirklar kaban. 

Det är lätt gjort – i väst betraktar vi av hävd och vana muslimerna som en ansiktslös 

massa. Som tur är räddas jag undan schablonerna av två individer, mina grannar. 

(Okänd kolumnist, Dagens Nyheter, fredagen den 19 juli 1991)

Ett väldigt starkt citat. Citatet ovanför beskriver på ett så fantastiskt klart vis hur kulturrasismen i 

Sverige ser ut idag. Det här citatet är anledningen till att denna studie uppkommit, intresset för 

polemiken mellan islam och det svenska samhället.  

Sverige ses som ett av Europas mest mångkulturella länder. Olika kulturer över hela världen 

strömmar dagligen till det svenska samhället. Idag är islam Sveriges största minoritetsreligion där 

man uppskattar att det finns över 110 000 praktiserande muslimer i trossamfund och det uppskattas 

finnas 451 000 etniska muslimer i Sverige idag 

(http://www.sst.a.se/statistik/statistik2011.4.4bf439da1355ecafdd2243b.html , den 5/8-2013; 

http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx#1 , den 

5/8-2013). Ända sedan den stora invandringsvågen under senare 1990-tal (Svanberg & Westerlund 

1999: 10) så har Sverige jobbat för att hantera och anamma andra kulturer i den svenska kontexten. 

Ett blågult Islam var ett begrepp som myntades utav Mattias Gardell där han förespråkade ett 

växande svenskt islam, vilket flera forskare ser tendenser för (Svanberg & Westerlund 1999: 8-9). 

Men parallellt med det öppna och välkomnande Sverige har även den kritiska islamofobin växt fram 

(se Svanberg & Westerlund 1999: 98, 206-207). Trots att islam funnits så länge i det svenska 

samhället så kvarstår en dold orientalistisk syn gentemot den muslimska tron och praktiken. Denna 

syn genomsyrar många dimensioner av det svenska samhället, allt från bakverk till politiska 

debatter.

Precis som Sverige i stort så arbetar skolsfären ständigt med att skapa en trygg och demokratisk 

miljö där allas lika värde ständigt förespråkas. Efter den stora uppmärksamhet som skapats kring 

Islam och muslimer inom media och kultur under 2000-talet så har kraft lagts ner på att skapa en 

4

http://www.sst.a.se/statistik/statistik2011.4.4bf439da1355ecafdd2243b.html
http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx#1


större förståelse och respekt för minoritetsreligioner i Sverige. Förståelse för alla och deras lika 

värde har aldrig varit så pass aktuellt i skolan, där seminarier, debatter och diskussioner ständig förs 

via lärare och elever. Men kan man även se dessa tendenser i läroböckerna? Läroböcker, som 

faktiskt är det främsta verktyget för lärande i dagens Sverige (efter lärarna i sig, förstås). Finns det 

en tydlig förändring i läroböckernas utformning eller lever fortfarande snedvridna synsätt från 

orientalismen kvar i skolans sfär? 

Att studera läroböcker i skolan har en stark relevans. Skolan kan ofta symbolisera och visa 

tendenser som kan spegla det svenska samhället. Barn från olika etniciteter, religioner och 

samhällsklasser samlas under samma tak, där uppdelningen liknar den generella strukturen som 

finns i samhället. Därför blir undersökningen av läroböcker intressant, tendenser som kan finnas i 

läroböcker kan med stor sannolikhet även finnas i samhället, så studiet av läroböcker kan samtidigt 

studera det svenska samhället. 

1.1 Syfte

Undersökningens syfte är att få en uppfattning om hur synen på Islam i Sverige har förändrats i 

tiden genom att analysera bilder i läroböcker, samt visa hur tiden kan förklara de förändringar som 

har skett. Skriften kommer att behandla frågor om kurslitteratur och hur bilder i barnens läroböcker 

speglar religionen i dagens samhälle. Uppsatsen ska jämföra hur Islam framställdes under 1970- och 

1980-talen, när strömningar från Iran och Irak precis hade påbörjats och religionen fortfarande var 

främmande i det svenska samhället, med det svenska samhället i dagsläget. Huvudsyftet är att 

förklara hur skillnader på valet av bilder i 1970 & 1980-talets kurslitteratur för högstadieelever från 

bilder som presenteras i kurslitteraturen för samma åldrar idag kan förklaras ur ett 

religionshistoriskt perspektiv. 

1.2 Forskningsfrågor

För att svara på uppsatsens syfte blir tillvägagångssättet att redovisa hur valet av bilder i läroböcker 

från -70 -80-tal skiljer sig från urvalet idag. Utifrån detta har fyra forskningsfrågor framställts: 

• Var i världen illustreras bilderna som rör Islam i läroböckerna? 

• Hur mycket representeras kvinnor och män i bilderna? 

• Hur representativ är varje bild i förhållande till sin kontext/ den muslimska kontexten? 
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• Hur skiljer sig bilderna i de olika läroböckerna från varandra?

Svaret på dessa frågor ska därefter analyseras utifrån denna frågeställning: Hur kan resultatet 

förklaras ur ett religionshistoriskt perspektiv?

1.3 Avgränsningar

Studien kommer som tidigare nämnt att analysera bilder som rör religionen islam. Det finns förstås 

ett stort intresse av att studera andra minoritetsreligioner i Sverige, men då det finns fler tidigare 

studier om islam i Sverige än de andra religionerna samt att islams etablering är så uppmärksammad 

i det svenska samhället idag så blev valet av islam som religionsinriktning smidigare. Bildanalysen 

kommer bara att fokusera på fotografier, teckningar kommer att exkluderas. Detta görs för att ge ett 

så konkret omfång av bilder som möjligt, för att inte bidra till felmarginaler i diagrammen. 

Syftet med uppsatsen är inte att titta på läroböckernas utformning. Läroplanernas förändring är i 

denna undersökning sekundärt. Visst har detta en viss relevans då läroplanens utformning förändras 

parallellt med den historiska analysen som presenteras, men syftet med uppsatsen är att lyfta fram 

de större förändringarna i samhället och världsliga maktstrukturer och inte att ge en genomförlig 

analys om skolväsendets förändring genom historien, även om det är det som studien bygger på. 

Läromedlen används endast som en spegel till den rådande samhällssynen, läroböckerna fungerar 

som ett verktyg för studien, målet med undersökningen är att ge en historisk förklaring av 

samhället.

1.4 Forskningsgenomgång

Det här avsnittet kommer att behandla tidigare studier inom närliggande forskningsområden för att 

få en uppfattning om hur ämnet tidigare har undersökts och vilka slutsatser som har dragits. De 

studier som har påträffats har används för att referera och jämföra med denna uppsats. I följande 

sektion presenteras Kjell Härenstam, som har haft en betydande roll inom studiet med sin 

djupgående textanalytiska forskning om hur islam presenteras i läroböcker. Yvonne Erikssons 

forskning presenteras även som behandlar bilder i läroboken Grundbok Biologi Människan, hur väl 

bilderna förhåller sig till texten samt hur detta påverkar informationsintaget. Mia Palmgren och Ann 

Färnström nämns även som har undersökt synen på Afrika i läroböcker i sina studier och varför 

resultatet ser ut som det gör. 
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1.4.1 Kjell Härenstam

Syftet i Kjell Härenstams rapport Skolboks-islam (1993) är att granska avsnitten i läroböcker om 

islam som används i religionsundervisning för låg- och mellanstadieelever, högstadieelever samt 

gymnasiet för att se hur islam framställs och varför denna syn finns i läroböckerna. Studien 

undersöks genom en kvalitativ analys där redovisningen och tolkningen av läroböckers 

framställningar av islam och belysning av dessa ur olika aspekter är det som främst analyseras. De 

aspekter som i stort studeras kring förklaring och framställning är Guds-och Jihad-begreppet samt 

kvinnans roll. Resultatet visar att termen Gud inom islam i tidigare åldrar distanseras från den 

västerländska Guden, Jihad förklaras oftast som ”heligt krig” och begreppet presenteras i ett 

negativt och våldsamt sammanhang, kvinnans roll förklaras på olika sätt men i nästan alla böcker 

finns bilden av den förtryckta muslimska kvinnan. Slutsatsen i studien är att de nyare textböckerna 

har mycket mer information om islam i de yngre åldrarna, informationen i de äldre böckerna är 

även kompaktare. I de nyare läroböckerna bemöts religionen social antropologiskt snarare än 

faktabaserat. Det framgår även att läroböckerna skiljer sig markant, att dagens läroböcker förhåller 

sig till islam på olika sätt beroende på vem som står bakom boken. Härenstam lyfter fram att det är 

essentiellt att ta hänsyn till valet av bokförlag och författare. Avslutningsvis så tar han upp 

problematiken med hur läroböckerna ska förhålla sig till islam. Dilemmat med att förklara islam ur 

en troendes position, ur Koranens synsätt, från elevens förhållanden, samt ur ett sociologiskt 

perspektiv (Härenstam 1993).  

1.4.2 Yvonne Eriksson

Yvonne Eriksson granskar i sin studie Bildens tysta budskap (2009) om hur bilder i läroböcker i 

biologi förhåller sig och samverkar med texten. Hon studerar en lärobok, Grundbok Biologi  

Människan, och hur valet av bilder påverkar upptaget av information. Erikssons främsta syfte är att 

undersöka hur perceptuella och kognitiva processer involveras i bildtolkningen. Studien undersöks 

genom bildanalyser, där  bildernas position, illustration och relevans analyseras. Resultatet visar på 

att flera bilder infinner sig i sammanhang som försvårar för eleverna att ta till sig den information 

som önskas att ges. Ett exempel är från ett avsnitt där boken vädjar till hur viktigt det är att skydda 

huden från solen. Bredvid texten ser man en bild på en badvakt i Australien med solskydd och keps. 

Eriksson menar att bilden i denna kontext blir missvisande då problemet distanseras, tolkningen av 

bilden och bildtexten blir att det är viktigt att skydda sig mot solen i Australien men inte i Sverige 
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(Eriksson 2009: 149-151). Bilderna fungerar inte som systematiska informationsbärare, trots att 

boken innehåller rikligt med bilder. Erikssons slutsats är att att bilder är vitala inom lärande då 

mentala bilder generellt skapas vid inlärning för att uppfatta den intagna informationen, att ha 

färdiga bilder illustrerade bidrar därför till att kunskapsintaget blir mer påtagligt (Eriksson 2009). 

1.4.3 Övriga studier

I Mia Palmbergs studie Afrika bild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna undersöker 

hon hur Afrika framställs i de svenska läroböckerna. Studien uppkom i samband med en skrivelse 

som lämnades till riksdagen 1998 (Palmberg 2000: 1 ). Man ville få ett vidare samarbete mellan 

Afrika och Sverige, detta benämndes som partnerskap (därav titeln). Genom sin textanalys så 

framgår det att skolböckerna influeras av en”vi”- och ”dom”-tänkande i sitt material. Hon fastslår 

att det som dominerar Afrika-avsnittet i skolböcker är underutveckling och fattigdom (Palmberg 

2000).

Ann Färnström har skrivit en liknande studie, Afrikabilder i läroböcker, där hon undersöker 13 

läroböcker i historia från 1970-, 1980-, och 1990-talen för högstadiet. Syftet med hennes 

undersökning är att studera den bild som presenteras av Afrika. Hon använder sig av en kvalitativ 

textanalys där hon studerar urval, förklaringar och det bakomliggande syftet i texten. Det som 

framgår från undersökningen är att likartade mönster uppkommer i olika läroböcker i avsnitt om 

Afrika. Läroböckerna använder sig av samma vägval och faktaurvalet i de olika böckerna skiljer sig 

omärkbart lite från varandra (Fernström 1993).

1.4.4 Forskningsläge

Det forskningsområde som kommer att behandlas i den här uppsatsen är en jämförande bildanalys 

av läroböcker för högstadiet från 1970- och 1980-tal och läroböcker från 2010-talet som förklaras 

utifrån ett religionshistoriskt perspektiv. Det finns många likheter med den här undersökningen och 

med Härenstams analys, dock så har han valt att fokusera på texter snarare än bilder. I Erikssons 

studie förklaras dock bildernas essens i undervisningen, hur bilder kommer att påverka upptagning 

av kunskap. Erikssons bildanalys liknar den analys som kommer användas här. Härenstam och flera 

andra forskare har sedan länge forskat om skolböcker och deras förhållningssätt till Islam, i mindre 

forskningsprojekt (som denna) så har det även framkommit bildanalyser om islam i läroböcker. Det 

finns dock en skiljelinje mellan tidigare forskning och denna. Alla analyser kring islam i läroböcker 
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har utgått ifrån ett religionssociologiskt perspektiv, där sociala förklaringar har presenterats på det 

resultat som framkommit. Det som tidigare inte har synts i forskningsområdet är en 

religionshistorisk förklaring på valet av bilder i islam-avsnitten i läroböcker. Den religionshistoriska 

förklaringen är essentiell då den kan frambringa en större förståelse för hur denna syn på islam har 

uppstått och varför den fortfarande är en del av samhällssynen, istället för att endast konstatera 

faktumet som så många studier har gjort genom det religionssociologiska förhållningssättet. 
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2. Teori
För att kunna hantera och reflektera över det resultat som framkommer så krävs det att framföra 

teorier som kan stärka och förklara resonemanget. Alla teorier som studien grundar sig på kommer 

att behandlas i detta avsnitt, både teorier som används för att hantera forskningsmaterialet samt 

teorier som används som verktyg för att analysera det resultat som presenteras. Då teorier kan 

förklaras ur olika synvinklar och olika förhållningssätt så är det relevant att presentera det 

förhållningssätt gällande de olika teorierna som uppsatsen kommer att bygga på, vilket även 

kommer att hanteras i detta avsnitt. 

2.1 Orientalism

Teorin om Orientalismen bygger på att Västvärlden skapat en distinktion mellan Väst och Öst 

genom att benämna Östasien och Mellanöstern som orientalisk. Begreppet orientalism kom i sin tur 

att stärkas, genom sägner, mediala verktyg och andra medel, till att beskriva en skev och 

generaliserad bild av Orienten som i Västvärlden ansågs/anses vara korrekt. Edvard Said menar att 

denna åtskillnad bottnar i ett maktförhållande som finns mellan Västlandet och Orienten, ett 

förhållande av dominans (Said 1978: 68-72). Det som menas här är att orientalismen kan ses som en 

maktfaktor för västvärlden, att underställa och kontrollera synen på ett land eller ett område i en så 

stor utsträckning leder till en stark maktposition. 

Orientalismen ses idag som en negativ benämning och används ytterst sällan i varken 

vardagskontext eller inom vetenskaplig forskning, dock så hävdar Edward Said att den akademiska 

objektiva vetenskapen inte existerar idag gällande studier om Öst. Han menar att Orientalisten är 

fången i en inflytelserik akademisk tradition och att allt som skrivs i västerländsk kontext, redan i 

språket som används, har en tolkning inbyggd (Said 1978: 47). Said menar att det inte finns en 

distinktion mellan ren kunskap och politisk kunskap inom studier om orienten. Med detta menas att 

all kunskap i viss mån präglas av politiska intressen i landet. Forskaren som individ kan inte isolera 

sina verkliga förhållanden, det vill säga sin klasstillhörighet, trosuppfattning, sociala ställning eller 

sin samhällstillhörighet, allt detta inverkar ständigt. Och eftersom att all kunskap produceras av 

människor som mänskliga subjekt som ständigt är engagerade i sina egna omständigheter, så 

innebär det att all kunskapsproduktion i Sverige om Mellanöstern möts av västerlänningar i första 
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hand som européer och i andra hand som individer (Said 1993: 73-82). 

Ur detta, det vill säga orientalism-begreppet, skapas olika former av makt. Politisk makt som 

innebär ett kolonialt eller imperialistiskt etablissemang, intellektuell makt (till exempel med 

inflytelserika vetenskaper som jämförande lingvistik eller anatomi), kulturell makt (gängse 

uppfattningar om smak, texter och värderingar) samt moraliska värderingar (till exempel med 

uppfattningar om vad ”vi” gör och vad ”de” inte kan göra eller förstå på samma sätt som ”vi”) (Said 

1978: 73-82). 

Said menar att det som skiljer förhållningssättet till Orientalismen nu från förr, beror på skälen till 

varför den orientaliska synen uppkommit (Said 1978: 386). Även här bottnar förhållningssättet i 

politiska intressen. Said uppmärksammar att när ett land har intressen i ett annat land, så 

uppkommer en kontinuerlig kontakt med verkligheten i det landet. En kontinuerlig kontakt med 

landet leder till att den orientaliska synen försvinner, då en sann verklighetsuppfattning skapas. Den 

orientaliska synen uppkommer när ett land ses som ett hot eller en fiende (Said 1978: 413).  

Saids egentliga argument är att orientalismen är en betydelsefull dimension i den moderna politisk-

intellektuella kulturen och att den som sådan har mindre att göra med Orienten än med Västvärlden. 

Det han även vill få fram är att allt bör tas till beaktande när man studerar företeelser och fenomen 

inom Mellanöstern som inte producerats därifrån. Urvalet, det vill säga texter, författare, perioder 

etcetera påverkar textens vinkling vilket genom den historiska synen på Öst bör tas till extra 

beräkning när man studerar Asien (Said 1978: 73-82).

2.2 Kunskap som maktfaktor

Alec McHoul förklarar i sin bok A Foucault primer: discourse, power and the subject hur Michelle 

Foucault, den välkända filosofen, såg på hur makt struktureras och vilka olika typer av maktredskap 

som finns. Ett citat från Foucault förklarar sambandet mellan kunskap och makt:

We should admit... that power produces knowledge (and not simply by 

encouraging it because it serves power or by applying it because it is useful); 

that power and knowledge directly imply one another; that there is no power 

relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor a 

knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power 
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relations (Mchoul 1993: 59).

Det han menar är att det finns en tydlig relation mellan kunskap och makt och att dessa inte kan 

verka utan att samspela med varandra, makt kan inte skapas utan kunskap och kunskap kan inte 

skapas utan makt. Han fortsätter med att säga att makt inte kan skapas utan det sociala klimatet, 

därför måste en sanning, värdering eller världsbild skapas för att makt ska kunna spelas ut (Mchoul 

1993: 59). Det som främst framgår är att kunskap inte är något bestående utan påverkas av det 

rådande förhållandet i samhället. 

Med detta påstår han att makt producerar verkligheten genom att hävda sanningar som bygger på 

kunskapen. För Foucault är kunskap alltså en fråga om sociala, historiska och politiska förhållanden 

under vilka, till exempel, antaganden påverkas till att ses som sanna eller falska (Mchoul 1993: 29, 

64). På så sätt kan kunskap ses som en maktfaktor, om kunskapen kan anpassas till samhället så kan 

samhället styra kunskapen.

2.3 Semiotik

Vetenskapsgrenen semiotik studerar teckenlära, begreppet kommer från ordet semeion som betyder 

tecken på grekiska (Kjörup 2009: 211). Vetenskapen skapades av språkforskaren Ferdinand de 

Seusure (1857-1913) samt filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914). Deras insats bestod i att 

samla hela människans teckenproduktion under ett gemensamt paraply, semiotiken. Vetenskapen 

skulle undersöka kommunikationens villkor i vidaste mening. Utifrån detta kom semiotiken att 

delas in i underordnade avdelningar som inriktade sig på olika former av kommunikation, till 

exempel det talade språkets semiotik, visuell semiotik, musiksemiotik etcetera. Teorin söker 

omspänna alla slags tecken inom den rådande kommunikationen som kan framställas och tolkas 

(Nordström 1984: 64). Semiotiken fungerar på så sätt som ett analysredskap, där syftet är att alla 

dimensioner av kommunikation skall uppmärksammas och tas hänsyn till.

Inom humaniora möter man två olika skepnader av semiotiken. Den ena påminner om lingvistiken 

och studerar verbalspråk och dess generella principer och mönster, teckensystem undersöks för att 

hitta principer och mönster. Den andra formen av semiotik inom humaniora är en analyserande och 

tolkande tradition. Det är en vetenskap som snarare studerar yttranden genom tecken, inte genom 

system och mönster (Kjörup 2009: 211). En tydligare förklaring är att den ena inriktningen syftar på 
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språkets utformning och hur kommunikationssystemet för det talade språket ser ut, medan den 

andra inriktningen studerar tecken i kommunikationen och hur dessa kan användas på olika vis. Det 

analytiska verktyget som kommer att användas i denna uppsats är den analyserande semiotiken. För 

att studera enskilda bilders verkan i det rådande sammanhanget så är det analyserande verktyget 

lämpligare.

2.4 Validitet

Validitet är ett vetenskapligt mätinstrument som värderar utifrån hur det som ämnas att behandlas i 

den vetenskapliga texten mäter eller beskriver det som forskaren avser att mäta och beskriva. Om 

man till exempel studerar ett avsnitt om kvinnor i Islam i en textbok, kan det anses vara irrelevant 

om det illustrerats en bild på män som första bild för avsnittet. Det vill säga, hur låg respektive hög 

validitet kontexten har beror på hur det rådande resultatet svarar på det syfte som framförts (Bell 

1993: 64, 82). Bildanalysen, för varje bild i textböckerna som är en del av resultatet, är utformad att 

visa på hög eller låg validitet. Graden av validitet kommer bero på hur representativ bilden är i 

förhållande till sin kontext. Huruvida validiteten är hög eller låg motiveras genom en semiotisk 

bildanalys.
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3. Metod och Material
Det här avsnittet påbörjas med en förklaring av den metod som kommer att praktiseras i uppsatsen. 

Resultatet kommer att behandlas i ett stapeldiagram, för att tydliggöra resultatet för läsaren. 

Forskningsfrågan ”Hur representativ är varje bild i förhållande till sin kontext?” kommer att 

hanteras genom att använda en semiotisk bildanalys på bilderna, resultatet kommer även att 

presenteras i ett diagram.

Andra delen av avsnittet kommer att presentera det material som kommer att användas i denna 

undersökning. Materialet som tas upp är dels läroböckerna som uppsatsen bygger på, samt den 

sekundärlitteratur som den religionshistoriska analysen kommer att utgå ifrån. Materialet kommer 

även att diskuteras källkritiskt.

3.1 Genomgång av metod

I denna genomgång förklaras huruvida tillvägagångssättet skall se ut för att svara på uppsatsens 

frågeställningar. De tre första frågeställningarna lyder: ”Var i världen illustreras bilderna som rör 

Islam i läroböckerna?”, ”Hur mycket representeras kvinnor och män i bilderna?” samt ”Hur 

representativ är varje bild i förhållande till sin kontext? ”. Dessa frågor besvaras på följande vis: 

Två läroböcker i religionsämnet från 70- 80-talet och två böcker från 2010-talet kommer att 

behandlas. I dessa böcker kommer alla bilder (fotografier) från islam-avsnittet att studeras. Till 

varje bild ska det dokumenteras: Var i världen bilden är tagen, där svarsalternativen är: Mecka, 

andra delar av Mellanöstern, Sverige, Sydöstra Asien och Övrigt; Hur många kvinnor/ män det finns 

på bilderna, där svarsalternativen är: endast män, endast kvinnor, majoritet män, majoritet kvinnor 

och övrigt (oidentifierbart kön eller varken män eller kvinnor). Att det finns svarsalternativ beror på 

att det sammanlagt är 54 bilder i alla läroböcker, färdiga svarsalternativ förenklar därför processen 

och tydliggör resultatet. 

Den tredje frågeställningen kommer att svaras på genom att göra en omfattande bildanalys av varje 

bild, och utifrån detta avgöra om bilden är passande till sitt sammanhang eller inte. Huvudrubriken 

kommer att vara ”I vilket sammanhang är bilden tagen?”, varpå svarsalternativen antingen är ”hög 

validitet i förhållande till islam” eller ”låg validitet i förhållande till islam” (se teori). Svaret 
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kommer att framställas genom en semiotisk bildanalys.

När alla svar på alla bilder har dokumenteras så kommer resultatet av visas på tolv olika diagram. 

Ett diagram för varje forskningsfråga för varje bok, det vill säga fyra diagram för varje 

forskningsfråga. Diagrammet kommer att struktureras på så sätt att antalet svar på varje 

svarsalternativ presenteras.

När diagrammen har presenteras så kommer resultatet från de olika böckerna att jämföras, detta för 

att svara på den fjärde frågeställningen ”Hur skiljer sig bilderna i de olika läroböckerna från 

varandra?”. Efter detta kommer jämförelsen att analyseras för att sedan förklaras utifrån ett 

religionshistoriskt perspektiv, som svarar på den slutliga frågeställningen ”Hur kan resultatet 

förklaras ur ett religionshistoriskt perspektiv?”. 

3.1.1 Diagram

Diagrammen är strukturerade på följande vis: Rubriken förklarar vilken av frågeställningarna som 

diagrammet svarar på, underrubriken berättar vilken av läroböckerna som behandlas. På X-axeln är 

de olika svarsalternativen representerade, på Y-axeln visas antal bilder i siffror. För att exemplifiera 

detta så kan man se i det första diagrammet att forskningsfrågan behandlar var i världen bilden är 

tagen, läroboken är ”exempelbok” och resultatet visar att boken har fem bilder och att varje bild är 

tagen i alla de olika delar av världen som finns representerade i diagrammet. De tre diagramtyperna 

som kommer att användas i studien visas nedanför.
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3.1.2 Semiotisk bildanalys

Den semiotiska bildanalysen är en av de olika bildanalytiska redskapen som används i studier inom 

bild och konst. Två traditioner är de som i störst utsträckning tillämpas idag. Den ena används inom 

den konstvetenskapliga grenen, Panofskys analysmodell, som lägger vikt på andan i bilden och 

riktar sig främst till konst, och den andra är den semiotiska bildanalysen som riktar sig till den 

utomkonstnärliga verkligheten. Det semiotiska angreppssättet innebär att man inte endast 

uppmärksammar innehållet av bilden, utan även formen för hur något ”sägs”. Det semiotiska 

analysredskapet har valts för att metoden är väl passande till de bilder och sammanhang som ska 

studeras. Verktyget skapades i första hand för att bild och form utvecklats till att spela större roll i 

vardagssammanhang, metoden är sammanställd för att analysera bilder av sådan karaktär som 

denna undersökning har (Hirdman 2001: 27; Nordström 1984: 64). 

Den semiotiska bildanalysen delas in i två delar, två olika nivåer. Den första nivån benämns som 

den Denotativa betydelsen. Med denotation menas bildens grundbetydelse, vad bilden föreställer. I 

en bildanalys används termen i form av en denotativ beskrivning där man översätter bilden till 

skrivna ord (Nordström 1984: 38-39). Detta kan kort sammanfattas med frågeställningen ”Vad är 

det som skildras (handling/tillstånd)” (Nordström 1984: 68). Till detta hör även innehåll och uttryck 

som bilden förmedlar, som är beroende av den rådande kontexten. 

Den andra nivån av den semiotiska analysen är den konnotativa betydelsen. Den här nivån lägger 
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tyngd på mottagarens upplevelser. Visserligen kan konnotationerna styras och manipuleras genom 

det sätt som bild och text utformas på av sändaren, men det är genom publikens tolkningar och 

reaktioner som den komplicerade betydelsenivåer framkommer. Problematiken i den konnotativa 

nivån blir att bilden som bruk i en viss bestämd situation bli viktigare än framställningen och 

avsikterna bakom bilden (Nordström 1984: 69). Att hantera denna analysmetod kräver att den egna 

individens uppfattningar om bilden träder fram. 

Analysmetoden som följer har detaljerade strukturer för sitt tillvägagångssätt. Då detta verktyg 

främst är avsett för djupa bildanalyser som fokuserar på enskilda bilder så blir den 

komplimenterande metoden alltför omfattande för att genomföras på 54 bilder (se Nordström 1984: 

70). Bildanalysen i den här uppsatsen kommer därför att begränsas och endast utgå från de två 

första nivåerna som har presenteras och analysen kommer att utgå ifrån de beskrivningar av 

nivåerna som framgått.   

3.1.3 Validitetskontroll

För att stärka analysens realitet så har en validitetskontroll utförts. Tre oberoende personer har 

analyserat en av böckerna och dess bilder och har motiverat fram hur de har förhållit sig till bildens 

validitet, dessa analyser går att finna i bilaga tre. Vidare har deras analyser jämförts med 

undersökningens använda resultat där utsträckningen huruvida antaganden och tolkningar stämmer 

överens har sammanställts. Resultaten överensstämde till 92 % vilket ger en tydligare bild av 

uppsatsens realitet.

3.2 Genomgång av material

Materialet som kommer att användas till resultatet är bilderna i avsnitten om islam i läroböckerna. 

Läroböckerna kommer att användas för den grundanalys som den senare religionshistoriska 

analysen bygger på.

Religionskunskap Åk 9 från 1974 är den äldsta boken som undersöks. Läroboken är från Liber AB, 

Stockholm. Religion 3 årskurs 9 är den näst äldsta boken och har en senaste utgåva från 1988, även 

denna lärobok är från Liber, Liber Hermods Parasoll. De två böckerna från 2010-talet är Religion B 

från 2011, Interskol Förlag AB och Religion och liv 9 från 2013, Natur & Kultur.
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Sekundärlitteraturen som används för den religionshistoriska analysen är vetenskapliga källor. 

Källorna är från böcker som är skrivna av religionshistoriker och religionssociologer. Böckerna som 

används för den svenska analysen har ett svensk-historiskt perspektiv och är skrivna i syfte att 

förklara etableringen av invandringen i Sverige. Böckerna som står för den världsliga kontexten är 

främst skrivna av religionssociologer som arbetar genom att använda sig av religionshistorisk 

kunskap för att undersöka den religionssociologiska aspekten i frågor om orientalism och 

immigration.

Tre böcker är i denna undersökning har varit vitala för att förstå den religionshistoriska förklaringen 

av resultatet:

I Blågul islam? Muslimer i Sverige förklaras och diskuteras den historiska överblicken gällande 

immigrationen av muslimer och hur religionen fungerat med det svenska samhället. Ingvar 

Svanberg är den ene författaren till boken och är bland annat etnolog. Han är forskare på Uppsala 

Universitet vid Centrum för Rysslandsstudier (http://katalog.uu.se/empInfo/?id=XX2759, den 5/15-

2013). Den andre författaren är David Westerlund som är professor i religionsvetenskap på 

Stockholms Universitet. Hans forskning och undervisning rör framför allt tre religionsområden: 

inhemska afrikanska religioner, islam (särskilt islamism och sufism) och kristendom (speciellt 

pentekostalism) (http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?

openagent&key=sh_personal_profil_sv_914096 , den 15/5-2013).

Den svenska upplagan av Orientalismen av Edwars Said från 1993 bjuder på ett förord av 

författaren Sigrid Kahle. Förordet heter Orientalism i Sverige och presenterar en tidigare historia 

om Sveriges attityder och utbyten med Orienten. Detta används som ett komplement till Blågul  

islam?Muslimer i Sverige. Sigrid Kahle är dotter till den internationellt kände orientalisten H S 

Nyberg. Kahle har rest och upplevt många delar av Afrika och Asien och har en djupare förståelse 

för dess kultur och samhälle. Hon blev hedersdoktor 1997 vid Uppsala Universitet i filosofi och fick 

Stig Dagerman-priset 2006 med motiveringen att hon: ”lagt grunden för förståelsen av islamisk 

kultur i Sverige” (http://www.kahle.se/page1001.html, den 8/5-2013; http://katalog.uu.se/orgInfo/?

orgId=X13:10 , den 8/5-2013).

The islamic threat, myth or reality (1992) är den bok som främst använts för att förklara den 

världsliga polemiken i historien som är ytterst relevant för att förstå den utveckling som har skett 

gällande islam och väst. Boken är skriven av John L. Esposito som är professor i religion och 
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internationella affärer samt islamiska studier på Georgetown University. Han har ett högt förtroende 

då han har jobbat som konsult till USAs försvarsdepartement och andra större 

regeringsorganisationer (http://explore.georgetown.edu/people/jle2/ , den 8/5-2013). 

3.3 Källkritik

Alla källor som används bör ses på med kritiska ögon. Allt material som hanteras av mänskliga 

individer bär på osynliga värderingar och världsbilder. Därför är det viktigt att uppmärksamma de 

faktorer som kan komma att påverka den använda litteraturens utformning, som i sin tur kan komma 

att påverka resultatet på undersökningen. Nedanför diskuteras faktorer som kan påverka 

undersökningen. 

3.3.1 Kritik av sekundärlitteraturen

Mycket av det sekundära materialet som använts bygger på teser från västvärlden. Lite av det 

vetenskapliga materialet som är tillgängligt idag har författare som själva är muslimer eller befinner 

sig i en muslimsk kultur. Förvisso är tanken med allt material att ge en objektiv och exakt bild av de 

fenomen som beskrivs, men objektivitet kan aldrig vara ett absolut faktum. Det västerländska 

perspektivet kommer alltid att prägla författare från väst, då tidigare erfarenheter alltid präglar 

sinnet. Men eftersom att huvudsyftet med källorna är att reda ut fördomar om Islam, och förklara 

varför den syn som präglas av orientalismen fortfarande existerar, så anses källorna inte vara 

tendentiösa. Mycket av litteraturen går emot den generella synen av islam, vilket stärker påståendet 

ännu mer. Dock så kan kravet på oberoende ifrågasättas. Mycket av litteraturen är svensk och är 

skriven utifrån svensk historia. I denna litteratur ter sig författarna till samma vetenskapliga källor, 

flera böcker upprepar samma teorier och analyser. Islams historia i Sverige är ett smalt 

ämnesområde, här finns det fåtal vetenskapsmän som specialiserar sig inom detta. Därför blir 

urvalet av historiker smalt, endast ett fåtal män från Sverige som lever och jobbar i Sverige på 

svenska universitet. På så sätt hör tendensfrihetskravet och kravet på oberoende ihop i detta 

sammanhang, källorna kan ur dessa synpunkter ifrågasättas på grund av att de i viss mån präglas av 

det västerländska synsättet. 
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3.3.2 Kommentar om läroböckerna

Att vara kritisk kan i mångt handla om att uppmärksamma ting som kan komma att påverka 

realiteten i resultatet. Produktionen av läroböcker görs främst av några få ledande bokförlag och 

detta bör tas till hänsyn. Liber och Natur & Kultur är de två dominerande förlagen inom läroböcker 

och innefattar tre av de fyra böcker som undersöks i den här studien. De två böckerna från 1970- 

1980-talet är från Liber, vilket också kan komma att påverka hur religionen presenteras (Härenstam 

1993: 32-33). Det finns alltså ett begränsat urval i läromedelsproduktionen som skapats genom att 

de större läromedelsföretagens marknadsföringsorganisationer med lokala konsulenter bearbetar 

marknaden med information om de olika läromedlen och dessas pedagogiska funktion (Härenstam 

1993: 32). Det som påstås är inte att de stora förlagen medvetet förvränger den kunskap som 

förmedlas för egen vinning, men att dessa förlag har ett så starkt grepp om den information som ges 

till individer så kvarstår det faktumet att en beroende källa kommer att påverka den givna 

informationen i läroböckerna. Resultatet blir att ett fåtal individer kan styra den information som 

ges via skolans läromedel. 
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4. Resultat
Resultatet presenteras och diskuteras i detta avsnitt. En sammanställning av det resultat som 

framkommit i undersökningen presenteras i 4.1, tabellerna förklaras och jämförs med varandra. Det 

som framgår som skillnader och likheter förklaras sedan i den religionshistoriska analysen. Därefter 

kommer utfallet att diskuteras och förklaras med olika teorier och analyser.

4.1 Tabeller

Här presenteras resultatet från diagrammen. Tabellerna kommer inte att visas här då det är flera 

tabeller som tar stor plats, för den som vill studera diagrammen hänvisas de till bilaga 2. 

4.1.3 Forskningsfråga: ”Var i världen illustreras bilderna som rör Islam i 

läroböckerna? ”

Boken från 1974 visar inga bilder från varken Sverige eller Sydöstra Asien. En stor majoritet av 

bilderna är från Mellanöstern.

Boken som är lite yngre, som har senaste upplagan från 1988, visar lika många bilder från 

Mellanöstern som från Sverige. Här finns även två bilder från Sydöstra Asien.

Den tredje boken som är från 2011 visar istället en majoritet av bilderna från Mecka och andra 

länder som inte har inkluderats i denna undersökning. 

I den sista boken från 2013 är 10 bilder av 21 tagna i Mellanöstern. Resten av bilderna har en 

ganska jämn utspridning. 

Den äldsta boken från 1974 visar inga bilder från Sverige medan den några år yngre boken från 

1988 visar en delad majoritet av bilder från Sverige. Det är intressant att det är tydliga skillnader 

efter 14 år. Något som förvånar är att Sverige inte alls är lika representerat i de nyare böckerna. Den 

äldsta boken är den enda boken som inte visar några bilder från Sydöstra Asien, de andra 

läroböckerna har minst en bild representerad därifrån. Alla böcker har en stor andel bilder från 

Mellanöstern. 
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4.1.1 Forskningsfråga: ”Hur mycket representeras kvinnor och män i bilderna? 

”

Den första boken från 1974 har en majoritet bilder (fyra stycken) på föremål eller bilder på 

oidentifierbara kön. Förutom detta finns det tre bilder som endast har män samt en bild där det finns 

fler kvinnor än män.

Nästa bok från 1988 har en stor majoritet med bilder på endast män. Fem av bilderna är på endast 

män, tre av bilderna har lika många män som kvinnor och resterande bilder har fördelats ut på 

endast kvinnor, majoritet kvinnor och majoritet män med en bild vardera. 

Bok nummer tre är från 2011 och där ser man tydligt att det är fler män på bilderna än kvinnor. Sex 

bilder med endast män, två bilder med majoriteten män och en bild med endast kvinnor. Resterande 

bilder är på övriga länder och föremål/byggnader. 

Den sista boken är från 2013. Här ser man sex bilder med endast kvinnor och sju bilder med endast 

män, vilket är ganska jämlikt. Fem bilder är på övrigt-kategorin, två bilder med majoritet män och 

en bild med lika många män som kvinnor.  

I alla böcker förutom den senaste läroboken från 2013 är det tydligt att mannen dominerar islam-

avsnitten. Det som är underligt är att boken från 2011 skiljer sig så mycket i kvinnorepresentationen 

från den senare läroboken. En viktig sak att studera är varför mansdominansen är så tydlig inom 

islam-avsnitten.

4.1.2 Forskningsfråga: ”Hur representativ är varje bild i förhållande till sin 

kontext? ”

Den första boken som är från 1974 visar sex bilder med hög validitet samt två bilder med låg 

validitet. 

Den andra boken som är från 1988 visar sju bilder med hög validitet och fyra bilder med låg 

validitet. 

Den senare boken från 2011 visar att alla bilder som är presenterade i boken visar på hög validitet. 

Den senaste boken från 2013 visar 16 bilder med hög validitet och fem bilder med låg validitet. 

I det här resultatet kan man se ett tydligt samband där validiteten höjs markant i de nyare böckerna. 

I bilderna från läroboken från 2011 kan man se att alla bilder visar på hög validitet, och det är en 

väldigt stor skillnad i jämförelse med boken från 1988 där fyra av elva bilder ej har varit 
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överensstämmande till den rådande kontexten. 

4.2 Religionshistorisk analys

Ur det ovannämnda resultat som presenterats kommer skillnader och likheter mellan de olika 

böckerna att förklaras ur religionshistoriska perspektiv. Till att börja med så kommer det resultat 

som kan förklaras genom svensk historia att lyftas fram, sedan kommer förklaringar ur ett allmänt 

världsomfattande perspektiv att tas upp. 

4.2.1 Svensk kontext

Att den äldsta boken från 1974 inte visar några bilder från Sverige medan den några år yngre boken 

från 1988 visar en delad majoritet av bilder från Sverige kan förklaras genom att studera 

immigrationen under denna tid. 

Efter andra världskriget började landets muslimer att organisera sig, de höll dock en mycket 

undanskymd tillvaro. Under 1970-talet var islam fortfarande i denna etableringsfas, antalet 

muslimer var så få att de kunde samlas under samma tak. De muslimer som dominerade under 

denna tid var turkar och folkgrupper från Balkanhalvön. Under den här tiden var det 

arbetskraftsinvandring, främst från Turkiet. Muslimska organisationer var väldigt oberoende från 

det svenska samhället, anledningen till detta var för att den turkiska gruppen länge drömde om att 

återvända hem. Detta påverkade mycket i deras hållning, religiösa handlingar utfördes under 

semesterresor till hemlandet och Sverige betraktades inte som deras hem utan som ett tillfälligt 

uppehållsland (Svanberg & Westerlund 1999: 7, 10). Detta gör förstås en stor verkan på det svenska 

islams uppvisande i läroböcker under den tiden. Eftersom att islam i väldigt låg utsträckning syntes 

i det svenska samhället så var idén om islam i en svensk kontext väldigt främmande. Religionen 

relaterades inte på den här tiden till det svenska samhället alls, utan sågs som en religion bortom 

Sverige, tillhörande orienten. 

Under 1980-talet blev muslimerna alltmer synliga. Under denna tid kom den första stora 

invandringsvågen där människor från Iran och Irak immigrerade till Sverige. Dessa skiljde sig från 

turkarna, turkarna var arbetskraftsinvandrare medan iranierna och irakierna kom som flyktingar till 

Sverige. Detta spelar väldigt stor roll i islams etablering i det svenska samhället, de nya 
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invandrargruppernas inställning var inte alls att återvända till sina hemländer, utan att göra sig 

hemmastadda i Sverige. Detta ledde till att muslimerna integrerade och etablerade sig i det svenska 

samhället, samtidigt som en muslimsk självmedvetenhet växte med krav på respekt för deras 

religion och jämställdhet med andra grupper framträdde. Under 1980-talet börjar även 

flyktingmottagande att bosätta sig utanför storstadsregionerna. På så sätt skapade och 

uppmärksammade islam sin plats i Sverige och religionens delaktighet i samhället fick allmän 

kännedom. I slutet av 1980-talet kom även kosovoalbaner och bosnier och i början av 1990-talet 

kom stora grupper från Somalia. Den muslimska populationen blev under 1980-talet även flera 

gånger så stor, vilket förstås påverkar den muslimska etableringen i Sverige (Svanberg & 

Westerlund 1999: 7,10). Immigrationens historia i Sverige kan på så sätt förklara varför islam i 

svensk kontext är framträdande i läroboken från 1988 och inte i läroboken från 1974. Att 

samhällskontexten spelar roll i skolböckernas utformning är ett faktum. 

En annan diskussion bör tas upp om att Sverige inte alls är lika representerat i de nyare 

läroböckerna. Det finns olika sätt att se på detta, ett sätt är att påstå att islam är så etablerat och 

erkänt i det svenska samhället att det inte krävs att det uppmärksammas i läroböcker. Idag är det 

svårt att undgå att islam finns och praktiseras i Sverige, till skillnad från förr då muslimer och islam 

inte sågs som en självklar del av det svenska samhället. Att visa eleverna att islam faktiskt fanns i 

den svenska kontexten var därför viktigare förr, idag behöver detta inte uppmärksammas. Idag finns 

det även stora paraplyorganisationer och andra institutioner som är för muslimer, muslimer är idag 

deltagande i debatter och diskussioner, cyberislam har framskapats, koranöversättningar finns på 

svenska samt att det finns tidskrifter, föreningsblad och dylikt för muslimer (Svanberg & 

Westerlund 1999: 21). Det är väldigt stor skillnad på den siffran som uppskattas av muslimer i 

Sverige då och nu. Idag uppskattas det finnas 451 000 etniska muslimer 

(http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx#1 , den 

5/8-2013), under 1970-talet var den uppskattade siffran 9000 muslimer (Svanberg & Westerlund 

1999: 15), vilket ger en större förståelse för hur litet islam var i Sverige på den tiden. 

En av de största religionerna i Sydöstra Asien är islam, Indonesien är till och med det land som har 

störst muslimsk population i hela världen (Miller, Tracy, ed. (2009), Mapping the Global Muslim 

Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population (PDF), Pew 

Research Center, 2009-10-08). Detta är dock inte alls det som visas i dessa läroböcker. Den äldsta 

läroboken från 1974 har inga bilder från Sydöstra Asien, de andra böckerna har minst en bild 

representerad därifrån. Det som är tydligt är att bilder från Mellanöstern är dominerade i alla 
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läroböcker. Detta kan förklaras genom att se på Sveriges tidigare bekantskap med orienten. 

Den orientaliska synen i Mellanöstern präglade tidigt det svenska samhället. Allt från litteratur, till 

resor och filmer gav upphov till den syn som fanns gentemot Mellanöstern. Turkiet ansågs vara 

väldigt lyxigt och häftigt inom konst och kultur, alla ville ha en del av det under 1600 -1700-tal. 

1773 diktar Bellman i Fredamns epistel no 30: ”Si´ken turk, se på den, / se hur turbanen strålar / av 

pärlor, guld och nålar!” Bellman refererade egentligen till män som befann sig i Nordafrika, inte 

turkar från Turkiet. ”Det var ofta turkar som klädde sig såhär”, denna ihopklumpning liknar hur vi 

klumpar ihop människor från arabvärlden idag, ”jävla turkar” är fortfarande en benämning i Sverige 

som kan omfatta alla som ser ut att komma ifrån mellanöstern (Kahle 1993: 13). Mellanöstern har 

alltså under en väldigt lång tid haft en liknande syn för västvärlden. Att läroböckerna förknippar 

islam mer med Mellanöstern än med Sydöstra Asien kan förklaras genom att påstå att islam under 

århundraden har förknippats med Mellanöstern och orientalismen och just för att denna syn funnits 

så länge i Sverige så är det inte förvånande att detta synsätt präglar än idag. Det som även bör tas 

till hänsyn här är att den indiska orientalismen inte fick lika stor uppmärksamhet under 1800-talet 

som Mellanöstern fick i Sverige. Den svenska allmänheten greps inte av samma entusiasm (Kahle 

1993: 18). Att den indiska orientalismen inte blev lika stor i Sverige kan förklara hur det kommer 

sig att Indien och Sydöstra Asien inte fått lika stor plats i islam-avsnitten, kunskap om islam inom 

dessa länder har inte varit av lika stort intresse, då länderna sällan förknippats med religionen.

I alla böcker förutom den senaste läroboken från 2013 är det tydligt att mannen dominerar i islam-

avsnitten. Det som är underligt är att boken från 2011 skiljer sig så mycket i kvinnorepresentationen 

från den senare läroboken. En viktig sak att studera är varför mansdominansen är så tydlig inom 

islam-avsnitten. Den förtryckta kvinnan har länge varit en symbol för den muslimska kvinnan. Det 

finns en tydlig kontrast till detta där olika muslimska kvinnoaktiviteter i Sverige visar hur kvinnorna 

själva tar initiativ och aktivt tar del i utvecklingen av ett svenskt islam. Detta har pågått redan från 

1990-talets början och muslimska kvinnoorganisationer är fortfarande stora i Sverige (se Roald 

1999: 123). Inom islam är jämlikhetsfrågan också självklar, men man ser inte på det på samma sätt. 

Inom islam hävdar man att det finns naturliga roller, positioner, hos kvinnor och män och att dessa 

är idealiska då de leder till att rollkonflikter inte uppkommer. Man menar inte att mannen måste 

jobba och att kvinnan måste vara i hemmet, men att denna struktur är den naturliga strukturen som 

leder till ett enklare liv. Könsrollerna är därför nyckeln till en jämställd familj inom islam 

(McDermott, Ahsan 1980: 81).

Den tydliga stämpeln på muslimska kvinnor kan genom att se på historien och islam i Sverige idag 
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förstås som felaktig. Muslimska kvinnor har haft en pågående diskussion om muslimsk jämställdhet 

och kvinnans roll i Sverige, ändå så stärks inte den muslimska kvinnans synlighet i islam och 

muslimsk kontext. 

Resultatet visar även ett tydligt samband där validiteten höjts i de nyare böckerna jämförelsevis med 

de äldre. Detta kan förklaras genom olika perspektiv. För det första kan man förstå att kunskapen 

om islam har höjts genom att kolla på de vetenskapliga områdena. Precis som i resten av 

västvärlden så påbörjades översättningar på viktiga arabiska texter under 1800-talet. Det som 

skiljde Sverige från imperiemakterna var att Sverige ägnade sig åt formalfilogi, renodlad 

textvetenskap istället för realfilogi där man studerade texternas innehåll och omgivande kultur, 

talspråk och dialekt. Detta ledde till att till exempel Carl Johan Tornberg, som anses vara vår förste 

moderne arabist, aldrig hade möjlighet att komma till orienten i jämförelse med William Jones i 

Calcutta som fick en helt annan upplevelse av orienternas språk. Detta måste ju förstås påverka den 

orientaliska synen. Utan att djupare förstå en text och hur språket struktureras så är det inte så 

konstigt att de arabiska texterna uppfattats som ”konstiga” och ”annorlunda”, speciellt Koranen 

(Kahle 1993: 22-23). Den snedvridna uppfattningen som tidigare funnits om islam bottnar alltså 

dels i de vetenskapliga studierna som utvecklats under tid. 1984 blev Jan Hjärpe den första 

professorn i islamologi i Sverige (http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/jan-hj%C3%A4rpe , den 

13/5-2013) och utifrån dessa studier har en djupare förståelse om islam och dess kultur har skapats i 

Sverige. 

En stor del av kunskapskällan om islam kommer även från generationsväxlingen i Sverige som äger 

rum idag. De stora invandrargrupperna från 1980- 1990-talet har nu flertals vuxna barn som är 

andra generationens invandrare. Dessa bär både på den svenska och den muslimska kulturen och 

bidrar därför till en ökad kommunikation mellan etniska svenskar och muslimska grupper 

(Svanberg & Westerlund 1999: 25).

Ett annat sätt att se på det är att förstå att denna generationsväxling bidragit till en anpassning av 

den muslimska traditionen till den svenska miljön. De muslimer som vuxit upp i den svenska miljön 

har helt andra referensramar än invandrargenerationen. Det innebär att tolkningen av religionen 

anpassas till denna miljö (Svanberg & Westerlund 1999: 25). Det talas även om att muslimer i 

Sverige tar större hänsyn till miljön och naturen än i andra länder där islam praktiseras. Detta kan 

visa på att islam faktiskt har anpassats till svensk kultur, även om det inte är så synligt i en första 

anblick (Ouis 1999). Anpassningen av islam i den svenska kontexten bidrar till att mötesvägen för 

Sverige och islam inte blir lika lång, det blir förstås lättare för det svenska samhället att förstå ett 
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fenomen bättre om det påminner om den svenska kulturen. Att islam har närmat sig svensk kultur 

bidrar med att det allmänna Sverige får en större förståelse för islam, och därav den ökade 

förståelsen och kunskapen om islam. 

Det finns förstås fler sätt att se på den höjda siffran inom validitet, den ökade förståelsen om islam i 

Sverige. Som tidigare nämnt så har muslimerna nästan blivit 50 gånger så fler som de var för 40 år 

sedan, vilket förstås påverkar kunskapsmängden. Att interagera med ett fenomen eller en 

livsåskådning ger en större kunskap än att höra en författares ord om en forskares interaktion om 

samma företeelse. Den tekniska revolutionen och internetrevolutionen är även aspekter som bör 

uppmärksammas. Genom dessa fenomen skapades en ny och starkare samhörighet mellan muslimer 

samt en kanal för svenskar för att få större förståelse för islam. Internet har kommit att bli en 

ofantlig kunskapskälla, och inom islam är det inte ett undantag (Schmidt 1999).

Trots detta så visar resultatet på att det fortfarande finns bilder med låg validitet i böcker från detta 

årtionde. Det kan förklaras genom att hävda att det helt enkelt fortfarande finns okunskap i det 

svenska samhället om islam. Att fem bilder i ett läromedel från 2013 inte presenterar en korrekt bild 

av islam visar på att religionen fortfarande inte har integrerats fullständigt i det svenska samhället 

samt att vetenskapen om islam inte har nått ut till det svenska samhället i den utsträckning som 

krävs för att föra vidare korrekt kunskap om religionen. 

4.2.2 Världsomfattande kontext

Vi lever i en stor värld. Många krig och konflikter kan urskiljas runt om i jorden. Polemiken som 

länge funnits mellan kristendom och islam är det som skall tas upp i det här avsnittet. Flera 

konflikter har format den relation som finns mellan väst och öst och detta är viktigt att ta upp för att 

få ett bredare perspektiv om Sveriges situation, där muslimerna är en del av ett tidigare kristet land. 

Det har nästan alltid funnits konflikter mellan den judisk-kristna traditionen och Islam, trots att de 

är så nära sammanlänkade teologiskt. Det har drivits av kamper för teologiska övertag och politiska 

intressen. Detta har pågått under en lång tid i vår historia och har återinfört bilder av ett historiskt 

och globalt militant Islam. De historiska händelserna som har återinfört bilden av ett intolerant och 

farligt islam är: Den tidiga muslimska expansionen och erövringar; Korstågen och fallet för 

Jerusalem; Det Ottomanska herraväldet över östra Europa och, med belägringen över Wien, hotet 

att köra över väst; Den stora Jihad mot Europeiska koloniala styren; Krig mellan araber-israel; Det 

ekonomiska hotet att ta över all olja; Irans förnedring av  ”Amerika är hållen som gisslan” och sitt 
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hot att exportera sin revolution; Mediabilder på  diktatorer (Kaddafi, Khomieni, Saddam Hussein) 

som håller i ett muslimskt svärd och kallar till de trogna att höja sig mot väst; och bilden som väst 

har skapat av radikala muslimska grupper som tar västerlänningar till gisslan, kapar plan, och 

hänsynslöst kommer med terror. Dödshot till Salman Fouad Zakaria, som har sagt att ”strömmen av 

det politiska islam [...] utgör ett väldigt stort hot,”. (Esposito 1992: 170; Said 1978: 424-430) 

Saddam Husseins tal var det som väckte rädslan för det politiska och militäriska Islam ännu en 

gång. Länder som Frankrike, Belgien, Italien och Spanien men även andra länder skräms av 

fundamentalistiska politiska grupper inom Islam som ska ta över landet, en skräck som även syns i 

Sverige (Esposito 1992: 171). 

Den Militanta Kristendomen eller Den Militanta Judendomen är idag ett faktum men sällan den bild 

som målas upp: Europeisk kolonialism; Uppbrottet av det Ottomanska riket och onaturliga 

skapelser av moderna stater i Irak, Libanon, Syrien, Transjordan och Palestina; tillkomsten av 

Israel; Israels ockupation av västbanken och Gaza och invasionen och ockupationen av Libanon; 

och de områden där det finns intressen om olja så har det blivit en stor faktor för stöd till enväldiga 

styren (Esposito 1992: 171). 

Den konflikt som västvärlden och islam befinner sig i bottnar alltså dels i historiska händelser, 

innan 2000-talets krig mot terrorismen. Detta påverkar förstås även Sverige som ständigt är i behov 

av att stå bakom de västerländska stormakterna, för politiska och fredsbevarande intressen. 

Men på samma sätt som att historiska händelser har gett en militant och farlig bild av islam, så 

borde samma bild finnas om västvärlden, som haft en liknande historia. Men denna bild 

uppmärksammas inte och detta kan förklaras genom teorier som senare kommer att tas upp.

4.3 Diskussion

Det som har framkommit i resultatet är att olika historiska händelser har påverkat den syn som 

Sverige har om islam som religion och kultur. I diskussionen kommer svenskar och västerlänningars 

synsätt att undersökas allt djupare och analyseras utifrån teorin om orientalism samt Foucaults teori 

om kunskap och makt. 

I Sverige finns det en stor medvetenhet om den islamiska trons etablering i Sverige. Det finns 

förstås olika reaktioner på detta, vissa har en positiv upplevelse till immigrationen och mångfalden 
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medan andra föraktar ”de andra” som blir synligare i deras svenska samhälle. Även om de flesta 

inte är främlingsfientliga eller rasister i den benämningen så svävar fortfarande ett moln av 

kulturrasism i Sverige. Det sägs finnas en allmän främlingsfientlig retorik i de olika 

samhällslagerna. Den stereotypa hållningen gentemot islam sägs grunda sig på en kulturrasism som 

präglar det svenska samhället. Gemensamt för islambilderna är att de framställer islam som något 

främmande och i grunden avvikande från det svenska, europeiska eller västerländska kulturmönstret 

(Kahle 1993: 10-11).

Den här framställningen av islam som något annorlunda och skilt från det svenska och europeiska 

är en syn som präglar orientalismens tänkandet. Och den här synen har funnits i Sverige under en 

väldigt lång tid. Redan på 1800-talet var ”de fattiga Muhammedanerna” benämningen på människor 

från Mellanöstern (Kahle 1993: 26). Den stora problematiken under den här tiden, och även idag, är 

det kunskapsintag som väst får om andra kulturer och traditioner. Att påstå att den kunskap som 

förmedlas är vinklad och anpassad till att fungera för de politiska intressen som finns i Sverige och i 

Väst är inte dumt. Orientalismen präglar ständigt den kunskap vi har, det bottnar redan i det språk vi 

använder (Said 1978: 47; Mchoul 1993: 59). Att redan i det primära stadiet se islam som ”de andra” 

gör så att det skapas en distinktion mellan ”vi” och ”dem”. Därför blir all kunskap om islam som 

skapats av västlänningar präglat av orientalismen, vilket inkluderar de läroböcker som finns i 

skolan. Det handlar även om människans naturliga instinkter. Att inkludera och lära känna något 

främmande är väldigt krävande, att skapa en benämning av en grupp som ”de andra” ökar även 

gemenskapen i den rådande gruppen. 

Även mediala uppträdanden tyder på orientalismens prägel. Det ständigt rådande urvalet av 

information influeras av orientalismen. Att den muslimska kvinnan har burka, att människorna är 

aggressiva, att männen har linnen, att folkmord i väst är mer framträdande än folkmord i öst, etc. 

Det här påverkar förstås väldigt mycket den inställning som råder i det svenska samhället, ju mer 

olikheter som syns desto svårare blir det att se likheterna. Och just att skapa olikheter mellan ”vi” 

och ”de andra” är grundpelaren inom orientalismen. 

Synen på orientalismen är även väldigt framträdande när man behandlar den syn på islam som 

mansdominerande och kvinnoförtryckande. Man kan studera synen på den ”förtryckta muslimska 

kvinnan” som ett medel för att skapa en symbol för de skillnader som finns mellan islam och 

Sverige. Varje kulturell grupp tenderar att se på sig själva utifrån ideal och överlägsenhet, och 

tenderar att se på ”de andra” i termer av praktik och det som är synbart. Muslimska kvinnor blir den 
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mest synbara gruppen med sina huvuddukar och långa kläder, då kläderna blir den synligaste 

distinktionen mellan muslimsk och svensk kultur så blir det väldigt nära till hands att fördöma 

kvinnoklädseln och förklara den genom ”förtryck” och ”mansdominans” (Roald 1999: 123). Här 

skapas alltså negativ laddad kunskap om islam som legitimeras genom att utnämna sig själv som 

”faktabaserad”, det som beskrivs har objektifierats och går att ta på och därför lättare att ta till sig 

(Mchoul 1993: 59). 

Något som är av intresse i denna studie är den pågående strukturen som polemiken mellan 

Mellanöstern och väst har idag som man även har sett i andra konflikter (till exempel 

kapitalism/kommunism, Europa/NaziTyskland). Esposito har också uppmärksammat detta:

From a political and an ideological perspective, if one compares the attitudes 

of Christianity towards Islam with those of Western capitalism and 

communism today, the parallels are clear. In each grouping, two systems are at 

odds: yet within each system, a single dominant ideology unites divisive and 

hostile factions (Esposito 1992: 172).

Edvard Said tar också upp denna aspekt i sin studie. Det han framhäver är att allt måste ses i sitt 

tidssammanhang. Det han menar är att den syn som finns gentemot islam i väst idag är beroende av 

den rådande samhällskontexten. Här spelar förstås den historiska bakgrunden in, men det man även 

bör ta hänsyn till är bakomliggande faktorer, främst makt och politik (Said 1978: 413). Även de 

romantiserande bilderna av orienten kan ses som maktbärare. Detta är ju kunskap som skapats av 

Väst, för Väst. Orientalismen kan ses som en förfalskad kunskap av Mellanöstern för att kontrollera 

och tydliggöra ”de andra” för det svenska folket. Genom denna kunskapsöverföring så får 

makthavarna kontroll över sina medborgare och kan på så sätt lättare styra och forma värderingar 

och världssyner (Mchoul 1993: 29).

För i slutändan så bottnar allt i den kunskap som finns i det svenska samhället. Den orientalistiska 

synen på islam bygger till en början på en falsifierad information om islams teori och praktik. Om 

den här kunskapen inte fanns så skulle ingen polemik existera i Sverige mellan samhället och islam. 

De främlingsfientliga värderingarna som finns i samhället idag kan ses som ett maktmedel, ett sätt 

att förena och distansera folkgrupper. 

För man kan se detta synligt, överallt i världen, att fördomar minskar och höjs för olika kulturella 
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grupper beroende på hur deras ställning i förhållande till väst ser ut. När man har kontakt med ett 

land, behöver det andra landet, så har man en kontinuerlig kontakt med verkligheten. Den 

orientaliska synen uppkommer när landet ses som ett hot eller en fiende (Said 1978: 397). Nu måste 

man lära sig om orienten för att kunna samarbeta med en växande stormakt, till exempel Kina. 

Orientalismen försvinner när det finns intressen i landet, och uppkommer när samhället känner sig 

hotat av det andra landet (Said 1978: 413).  
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5. Slutsats
Det som har framgått i den här uppsatsen är att det tydligt går att förklara skillnader på bildval i de 

olika läroböckerna från 1970- 1980- och 2010-talen genom att studera den bakomliggande 

historiska bakgrunden. Det man kan se i studien är att en ökad förståelse och en integrering av islam 

har skett i de senare läroböckerna, vilket även kan förklaras genom historien. Trots detta så framgår 

det i resultatet att det fortfarande finns en okunskap om islam i dagens läromedel. Det kvarstår 

fortfarande ett ”vi och dem”- tänk när det gäller islam och dess kultur, vilket visar på att 

orientalismen fortfarande är en del i svenskars tankar och värderingar. Dessa värderingar, 

kunskapen om andra kulturer och samhällen, skapas och vinklas av makthavare och ändras och 

påverkas av den rådande samhällskontexten. 

Den här undersökningen har varit intressant att genomföra, det finns dock stora utrymmen till att 

utveckla och gå vidare med studien. Det som har presenterats har varit en väldigt ytlig historisk 

överblick, det skulle vara intressant att fördjupa den religionshistoriska analysen. En annan 

fördjupning av ämnet hade även kunnat vara att studera fler läroböcker, att detaljerat gå igenom 

förändringar av bildval år efter år för att djupare kunna studera avvikelser och stora förändringar 

med hjälp av historien. Ännu en utveckling skulle kunna vara att jämföra ett annat lands val av 

bilder med Sverige och förklara de skillnaderna med historiska analyser och genomgångar. 
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Bilaga 1 – Bildanalyser

S. Levén & Å. Magnusson (1977, 1988) Parasoll, Religion 3 årskurs 9 

Liber Hermods 

Bild 1 (s 67) Undertext: Ingen undertext men föreställer Taj Mahal

Vart i världen är bilden tagen? 

Agra, Indien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Turban (ej muslim), långa klänningar och kostym, inga sjalar på huvudet

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Bilden är ifrån Indien och representerar egentligen inte Islam särskilt 

mycket. Det är visserligen till viss del präglat av islamisk arkitektur men Taj Mahal är ingen 

byggnad som har någon betydande roll inom muslimsk tro. Människorna på bilden ser även ut att 

vara sikher och hinduer, inte muslimer. Eftersom att bilden positionerats på framsidan utan 

undertext så uppfattas det som en förhandsvisning till avsnittet om Islam.

Bild 2 (s 68) Undertext: Muslimer samlade till bön i moskén. Helgedomen är en helig mark 

som ej får beträdas med skorna på.

Vart i världen är bilden tagen? 

Av att döma av människornas etnicitet så ser de ut att befinna i ett land i mellanöstern. I 

spegelbilden kan man urskilja en palm.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Inga kvinnor bara män och pojkar. Kläderna ser alldagliga ut, männen har hattar på sig. Alla har 

långärmade byxor och tröjor. Alla håller händerna framför kroppen i en bedjande gest. Alla sitter på 

golvet. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden visar en bönestund i moskén. Tanken med bilden är att visa att 

moskén är en helig mark för muslimer genom att välja en bild där staplar av skor syns bredvid en 

grupp människor som ber, bilden ger en större förståelse för helig mark inom Islam. 

37



Bild 3 (s 69) Undertext: Muslimska kvinnor vid en koranhögtid i Sri Lanka.

Vart i världen är bilden tagen? 

Sri Lanka

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Sex stycken kvinnor, två män i bakgrunden. De ser ut att vara runt tonårsåldern. Alla är klädda 

enhetligt i orange, kvinnorna har en hårt knuten sjal på huvudet. Deras ansiktsuttryck är neutrala. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Det är en högtid som firas i någon form av uppträdande, de ser ut att 

sjunga. Bilden ger ett tydligt exempel på hur högtiden kan praktiseras.

Bild 4 (s 70) Undertext: Pojkar i koranskolan.

Vart i världen är bilden tagen? 

Av att döma av människornas etnicitet ser de ut att befinna sig i ett mellanöstern land.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män inga kvinnor. Pojkarna ser glada och busiga ut. Barnen sitter på golvet, de har vardagliga 

kläder på sig. Det sitter en man på en pall som läser ur Koranen, han har en hätta och ett långt linne 

på sig.  

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Koranskola är oftast i sammanslutning med den vanliga skolan i 

muslimska länder, därför ger bilden är förvrängd bild då barnen sitter på golvet och att det inte alls 

ser ut att vara i en skolmiljö. Bilden är tagen på en lektion med koranläsning. Väggarna är 

missfärgade och golvet ser ut att vara av kakel. Bilden är svartvit. Barnen sitter nära varandra och 

det ser trångt ut. 

Bild 5 (s 71) Undertext: Bedjande muslim

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Det är bara en man på bilden. Mannen sitter på marken och ber. Han har ansiktet på marken och 

håller emot med händerna, det ser ut som han kysser marken. Han har en palestinasjal som 

huvudbonad och en ”klänning för män/linne”(?)

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Det som ska visas är en man som ber. Han ber mitt på gatan och att be 

precis på den utsatta tiden är en stor del i bönen inom Islam. 
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Bild 6 (s 72) Undertext: ”Allah, jag har besvarat din kallelse och kommit.” Muslimska 

pilgrimer vid den heliga kaaban, centrum för muslimerna i hela världen.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Männen har linne och hätta på sig, kvinnor har hijab. Det är lika många män som kvinnor på bilden. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Bilden är tagen på pilgrimsplatsen kaban i Mecka. Det är många människor och ska illustrera hadj. 

Nästan alla människor gå i samma riktning. Inga tydliga bilder på ansiktena. Hög validitet. 

Bild 7 (s 77) Undertext: Moskéns väggar pryds inte med bilder utan med texter ut Koranen.

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Två kvinnor. Man ser ej ansikterna, båda har slöjor på sig. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering:Visar en vägg som är prydd med arabisk text, visar hur arabisk texstil och 

framförallt korantextning kan se ut.

Bild 8 (s 81) Undertext: Muslimsk kvinna med sin man

Vart i världen är bilden tagen? 

Av att döma ur människornas etnicitet ser det ut att vara i ett mellanöstern land. De ser ut att vara i 

ökenlandskap. 

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Kvinnan har niqab på sig, mannen har kostym på sig. De håller handen men kollar åt motsatta håll, 

även i kroppsspråket.  

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Tanken är antagligen att man ska visa ett muslimskt par. Bilden känns inte 

som en naturlig bild. Det är inte vanligt att se en kvinna med niqab tillsammans med en man med 

kostym och moderna kläder på sig. Bilden framställer en syn från orientalismen.

Bild 9 (s 82) Undertext: Ingen undertext men är sammankopplad till rubriken ”Fritidsgården 

tillfällig moské när muslimer firar ramadan”
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Vart i världen är bilden tagen? 

Malmö, Sverige

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män, alla ligger och ber på bönemattor. Alla gör samma rörelse. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Bilden demonstrerar män i en bönsal som ber. Bilden ska visa hur 

muslimer firar sin högtid ramadan. Att be i moskén är dock en väldigt liten del av den stora 

högtiden, vilket ger en falsk bild av Islam där högtider går ut på att endast be till Gud.

Bild 10 (s 83) Undertext: Cengiz Ali Deribas, 7 år är född i Sverige och går nu första året i den 

svenska grundskolan. Fram till sitt sjätte år talade han bara sitt modersmål, turkiska, men 

idag klarar han sig bra med svenska i skolan. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Malmö, Sverige

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

En pojke. Han kommer från Turkiet. Han ser ut som en vanlig pojke, han ser lite rädd ut. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Det som försöker visas här är en vanlig muslimsk pojke. En vanlig 

muslimsk pojke behöver visserligen inte vara från Mellanöstern, men det visar inte på en oförståelse 

om Islam och dess utbredning.

Bild 11 (s 84) Undertext: Det här är en del av familjen Deribas, Canan, 5 år, pappa Mefail och 

Cengis Ali, 7år. Mamma Emine och Merfails syster vill inte bli fotograferade. Inte för att det 

är förbjudet enligt Koranen betonar de, utan för att de inte vill.

Vart i världen är bilden tagen? 

Malmö, Sverige

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

En man, en son och en dotter. Mannen har kostym och ett stort skägg. Barnen ser glada och fina ut, 

de tittar på varandra. Dottern har ingen slöja på sig och visar armarna.  

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden föreställer en muslimsk familj i Sverige. Tanken är att man vill 

porträttera hur den muslimska familjer ser ut och lever i Sverige. 
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Sören Levén, Börje Andersson, Åke Magnusson, Melker Wesslegård 

(1974) Religionskunskap Åk 9 Liber AB, Stockholm.

Bild 1 (s 51) Undertext: Ingen undertext men det är en bild på ca 20 män som sitter på golvet 

och ber till Gud.

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män på bilden. Männen sitter på knäna och ber. Alla klär sig olika, vissa i hätta, andra i kostym 

och några i en traditionell dräkt. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Visar att muslimer ber på utsatta tider, fem gånger om dagen. Visar att 

man till exempel har utsatta tider under arbetsdagen då man ber.

Bild 2 (s 53) Undertext: Muslim som läser koranen. För muslimerna är koranen Allahs eget 

ord. Många kan stora delar av koranen utantill.

Vart i världen är bilden tagen? 

Svårt att veta men utifrån etniciteten på individerna så skulle jag anta att bilden var från ett 

Mellanösternland

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män på bilden. De har på sig huvudscarfs och läser Koranen och ber. De flesta har vita kläder 

på sig. Rummet ser kalt ut, man kan urskilja en av männens fötter och de är barfota. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Avsnittet handlar om Koranen, därför känns det rimligt att ha en bild, 

som visar människor som ber och läser Koranen, som representant för avsnittet.

Bild 3 (s 55) Undertext: Människor samlas till middagsbön i moskén på fredagen. Lägg märke 

till kupolerna och till minareten till vänster. (Kupolerna kallas de runda valven som finns på 

moskéer i hela världen.)

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Svårt att identifiera, väldigt många människor från ett långt avstånd på bilden. 
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I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är tagen för att visa hur en moské kan se ut och moskén ser 

mycket riktigt ut som en vanlig moské. 

Bild 4 (s 55) Undertext: Inne i moskén finns en bönehall med en predikstol och en plattform 

för den som leder bönen (imam). Till vänster på bilden finns en nisch som visar i vilken 

riktning Mecka ligger.

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara två män. Båda två har en huvudduk på huvudet och långa dräkter. Båda ber.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Genom att endast visa bönelokalen för männen så missar man den 

sammanhängande bilden av hur det ser ut inne i moskén. Därför visar den här bilden inte tillräckligt 

från verkligheten för att kunna ge den översiktliga bilden om hur det ser ut inne i moskén, som är 

huvudsyftet med bilden i fråga. 

Bild 5 (s 56) Undertext: Pilgrimerna gör sin vandring runt Kaban. Ett nytt tyg att pryda 

Kaban med skänks varje år av Egypten.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Svårt att urskilja, bilden är tagen för långt ifrån.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Avsnittet handlar om Mecka, därför blir en bild på Kaban ett tänkbart 

alternativ till bild. 

Bild 6 (s 57) Undertext: Till cermonierna vid pilgrimsfärden hör en vandring till berget 

Arafat, som ligger drygt 2 mil från Mecka. Stenpelaren är rest på den plats där Muhammed 

anses ha hållit sin avskedspredikan. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Arafat, Saudiarabien.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Svårt att urskilja, väldigt mycket människor.  
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I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Texten, som är i anslutning till bilden, förklarar hur ceremonierna under 

pilgrimsfärden ser ut, och bilden överensstämmer bra med ämnet.

Bild 7 (s 69) Undertext: Islamiska kvinnor i Jordanien. I många arabländer upprätthålls 

traditionen att kvinnor bär slöja.

Vart i världen är bilden tagen? 

Jordanien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Tre kvinnor i burka bärande på två spädbarn som är täckta i ett vitt skynke. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?  

Låg validitet, motivering: För det första är det ytterst, ytterst sällan barn blir täckta på det här viset. 

För det andra bär kvinnorna inte slöja utan burka vilken är viktigt att poängtera. För det tredje är det 

inte den traditionella klädseln att bära burka, detta symboliserar inte ”den vanliga muslimska 

kvinnan i slöja” som bilden beskrivs som.

Bild 8 (s 72) Undertext: Klippmoskén.

Vart i världen är bilden tagen? 

Jerusalem, Israel/Palestina

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Inga människor på bilden.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Texten som är i anknytning till bilden talar om konflikten med Israel 

angående landsavgränsningar och heliga platser. Klippmoskén är även ett av de exempel som tas 

upp i texten. Därför platser bilden i textens kontext. 
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M. Molund och Interskols redaktion (2011) Religion B Interskol Förlag 

AB

Bild 1 (s 6) Undertext: Ingen undertext men föreställer Kaaban som är en central plats i 

muslimernas hadj. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Det är 100 000-tals människor som befinner sig på en och samma plats, kvinnor och män.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Illustrerar en av islams heligaste och viktigaste platser. Eftersom att det 

är förstasidan så är tanken att bilden ska vara en förhandsvisning till kapitlets innehåll.

Bild 2 (s 10) Undertext: Åtta män tvättar huvud, ansikte, händer och fötter före 

moskébesöket. Det vackra golvet är typiskt för islamisk konst. Allah går inte att jämföra med 

något i världen. Inom islamisk konst har mötet med Gud därför uttryckts genom mönster. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Om man utgår ifrån människornas etniska bakgrund så ser bilden ut att vara tagen från ett 

mellanöstern land.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män på bilderna. En av männen har träningsbyxor på sig, en annan har linne, en tredje har 

hätta. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden vill visa på reningsproceduren före bön men även mönstret på 

golvet i salen. Golvet i salen är det som ögonen faller på främst. Det är just detta som är syftet med 

bilden.

Bild 3 (s 11) Undertext: Den som leder bönen kallas imam.

Vart i världen är bilden tagen? 

Från att döma från den etnicitet som individerna på bilden har så ser det ut att vara i ett land i 

sydöstra asien.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män på bilden, männen sitter på golvet medan Imamen står upp. Imamen håller i sina händer. 
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Vissa bär turban, vissa hätta och andra ingen huvudbonad. Alla sitter åt samma håll.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Tanken är att man ska se hur en bönestund kan se ut och det presenteras 

tydligt genom bilden.

Bild 4 (s 13) Undertext: Kaban i Mecka är en kubformad byggnad täckt med svart siden och 

är islams viktigaste byggnad och plats. Det fanns redan före Muhammeds tid och är ett mål 

för vallfärden. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Det är hur många människor som helst, svårt att urskilja.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är tagen för att illustrera en vallfärdsplats och för att visa hur 

många människor som faktiskt deltar i vallfärden varje år. 

Bild 5 (s 13) Undertext: En del av den väv som täcker Kaba i Mecka. Väven är dekorerade 

med text, bland annat ”det finns ingen gud utom Gud”.

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Finns inga människor

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Tanken är att man ska visa hur den islamiska stilen ser ut. Den väv som 

presenteras har ett vanligt mönster inom islam. 

Bild 6 (s 14) Undertext: Tusentals muslimska pilgrimer besöker berget Arafat nära den heliga 

staden Mecka, för att be.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Ca 50 män visas på bilden, 2 kvinnor syns till. Männen respektive kvinnorna har på sig likadana 

kläder. Männen har på sig vita skynken, kvinnorna har gröna hijab på sig. Vissa ber, andra pratar i 

telefon och vissa sitter bara och kollar.  

46



I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet: Tanken är att man ska visa på att många människor kommer till Mecka för att be, 

konstigt att det är en extremt stor majoritet män på bilden, men bilden visar främst på antalet 

människor vilket är det som är syftet med bilden.

Bild 7 (s 19) Undertext: Finns ingen undertext men det är en man som sitter på huk och läser 

Koranen.

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara en man. Han läser och sitter på golvet. Han har på sig en sjal som huvudbonad, han har inga 

skor på sig och läser Koranen.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Tanken med bilden är att Koranens utseende och användning ska 

förklaras och det gör bilden bra.

Bild 8 (s 23) Undertext: Klippmoskén på Tempelplatsen i Jerusalem.

Vart i världen är bilden tagen? 

Jerusalem, Israel/Palestina.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Inga människor på bilden.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden ska illustrera en Moské, hur en moské ser ut. Det är en korrekt 

bild av en vanlig moské.

Bild 9 (s 27) Undertext: Pilgrimer på väg till Mecka. Den vita dräkten symboliserar renhet 

och alla människors lika värde.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män. Männen har på sig likasinnade dräkter, vita. Människorna har olika ursprung. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är tagen på en buss som är på väg till Mecka. Bildens syfte är att 

visa den vita dräkten som symboliserar människors lika värde. Det är tråkigt att det bara är män på 
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bilden när man ska visa folk på väg till Mecka. Bilden har dock hög validitet på grund av att bildens 

huvudsyfte är att visa dräkten.

Bild 10 (s 29) Undertext: Tusentals shiamuslimer samlade utanför martyren Hussayns 

gravmoské i Karbala, Irak. För shiamuslimerna är Karbala en av de heligaste städerna. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Karbala, Irak.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Svårt att urskilja hur många kvinnor och hur många män.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Visar martyren Hussayns gravmoské. Antar att detta visas för att visa en 

helig plats för just shia-muslimer, vilket är bra för att visa att alla muslimer inte alltid ingår i samma 

fack. 

Bild 11 (s 30) Undertext: Dansande dervischer

Vart i världen är bilden tagen? 

Norra Afrika troligtvis

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Inga kvinnor bara män. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering:Visar på hur sufismen praktiseras. En väldigt bra och central bild. 

Bild 12 (s 31) Undertext: I Mecka träffade Malcom X ”vita, röda, bruna och svarta 

muslimer”. När han smälte samman med den stora floden av pilgrimer förstod han att talet 

om vita djävlar var oförenligt med islam.

Vart i världen är bilden tagen? 

Hollywoodfilm

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara en man, han sitter på marken och ser tom ut, som om han har insett något. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Visar på hur islam i världen kan förklaras i populärkulturen, till exempel 

i en actionfilm. Väldigt bra att visa på ett exempel som förklarar hur samhället ser ut. 

Bild 13 (s 33) Undertext: Den här sjalen är inköpt i Malmö och finns i flera färger.
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Vart i världen är bilden tagen? 

Malmö, Sverige

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara en kvinna. Hon har på sig en svart hijab. Det är en bild framifrån och en på snedden.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är tagen för att demonstrera hur muslimska kvinnor bär upp sina 

religiösa utstyrslar men samtidigt vill bilden visa att detta har inköpts i Malmö och att detta finns i 

det svenska samhället vilket visar på en förståelse om det mångkulturella Sverige. 

Bild 14 (s 34) Undertext: En svensk moské. Den här ligger i Malmö. De troende fick kämpa 

länge för att få tillstånd att bygga den.

Vart i världen är bilden tagen? 

Malmö, Sverige.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Fler män än kvinnor. Män och kvinnor sitter skilda från varandra i en Moské. 

I vilket sammanhang är bilden tagen? 

Hög validitet, motivering: Tanken är att man ska presentera en bild av en moské i Sverige. Det är en 

tydlig och korrekt bild av moskéns utformning. 
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L. Berg, G. Rundblom (2013) Religion och liv 9 Natur & Kultur, 

Stockholm

Bild 1 (s 294) Undertext: Ingen undertext men det är en bild av Kaba i Mecka.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mecka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden?

Det är svårt att se, miljontals människor på bilden.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är på förstasidan och ska ses som en förhandsbild till det 

kommande avsnittet. Det är en väsentlig bild inom islam.

Bild 2 (s 295) Undertext: Namn: Amir, Bor: Egypten, Religion: Muslim

Vart i världen är bilden tagen? 

Luxor, Egypten.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Det är bara en pojke på bilden. Han ser glad ut.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Detta ska föreställa en ”typisk muslimsk pojke”. Det är enligt mig tråkigt 

att en muslim måste representeras av en människa från ett Mellanösternland. Det är inte felaktigt 

men inte idealt. 

Bild 3 (s 298) Undertext: Ordet muslim betyder ”den som underkastar sig”. Muslimer som 

ber visar att de underkastar sig Gud genom att vidröra golvet med pannan.

Vart i världen är bilden tagen? 

Svårt att säga men om man utgår från etniciteten som människorna i bilden har så kan man anta att 

bilden är tagen i norra Afrika.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män. Männen gör en enhetlig rörelse, de ber i grupp. Några barn springer omkring under 

bönen.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är tagen för att kunna förklara hur en bön ser ut inom Islam. Det 

är en tydlig bild av en bön men det är tråkigt att det bara är männens bön och inte kvinnornas. 
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Bild 4 (s 299) Undertext: Finns ingen undertext men bilden föreställer ett gäng människor 

som rider på kameler i Saharaöknen.

Vart i världen är bilden tagen? 

Saharaöknen, mellanöstern

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Otydligt, svårt att urskilja

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Avsnittet i fråga handlar om Muhammeds historia och hans tid i Mecka 

och Medina. Jag tycker att denna bild inte framställer en korrekt bild av varken Mecka eller Medina 

utan bara bidrar med en orientalisk syn av områden i Mellanöstern. 

Bild 5 (s 301) Undertext: Blå moskén i Istanbul i Turkiet.

Vart i världen är bilden tagen? 

Istanbul, Turkiet

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Inga kvinnor eller män

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bra bild på hur en moské ser ut.

Bild 6 (s 303) Undertext: Pilgrimer på Barmhärtighetens berg utanför Mekka.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mekka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Många kvinnor och män. Kvinnorna har vita hidjab på sig och männen har liknande vita skynken. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Avsnittet talar om Barmhärighetens berg och dess betydelse varpå bilden 

är framtagen för att visa vilken roll berget har idag, bilden är därför relevant.

Bild 7 (s 304) Undertext: Kabatemplet mitt i Stora moskén i Mekka.

Vart i världen är bilden tagen? 

Mekka, Saudiarabien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Omöjligt att urskilja
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I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Avsnittet talar om Kabas historia och varför platsen blev helig. Bilden 

visar hur Kaba ser ut och hur platsen fyller för funktion idag, därför är bilden relevant. 

Bild 8 (s 305) Undertext: En man sitter och läser i Koranen i en moské i Indien. Helst ska man 

undvika att röra vid den heliga boken, därför har han den på ett litet bokställ.

Vart i världen är bilden tagen? 

Indien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara en man. Han har på sig en hätta och ett vitt linne. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Det är förvisso tråkigt att ännu en böneritual visas av en man men å andra 

sidan är essensen i bilden att visa på att Koranen är så helig så att man helst inte ska vidröra den. En 

sådan bild är förklarligt inte så lätt att få tag på, jämförelsevis med en vanlig bild på någon som ber.

Bild 9 (s 306) Undertext: Islam – under Guds vilja

Vart i världen är bilden tagen? 

Svårt att se men utifrån det etniska ursprunget som visas på bilden så kan man anta att det är från ett 

Mellanösternland. 

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män. De sitter och ber till Gud. Alla sitter på golvet. De är vardagsklädda.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är tagen för att illustrera att bönen är en central del inom 

religionen, att tanken på Gud ständigt ska vaka över en. Det visas tydligt på bilden. Dock är det 

synd att det är ännu en bild där män ber och inte kvinnor närvarar. 

Bild 10 (s 307) Undertext: 18-årig gymnasieelev i Turkiet

Vart i världen är bilden tagen? 

Turkiet

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara en kvinna. Hon ser modern ut, hon har varken slöja eller traditionella muslimska kläder.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Förvisso är bilden inte helt i fas med texten, texten orienterar sig kring 

Bibeln, Koranen och vetenskap. Men det kanske är just för att vetenskapsämnet kommer på tal som 
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man vill visa en student som ingår i det modernare islam. Därför blir bilden relevant och validiteten 

hög.

Bild 11 (s 309) Undertext: En grupp kvinnor har samlats till bön utanför Klippmoskén i Jerusalem.

Vart i världen är bilden tagen? 

Jerusalem, Israel/Palestina

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Endast kvinnor på bilden. En kvinna i fokus som har håller händerna högt och ber till Gud. 

Kvinnorna har vita huvuddukar på sig.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Avsnittet handlar om hur man lever som muslim och trosbekännelsen. 

Och detta förbund mellan människa och Gud syns tydligt i denna bild, därför har bilden en hög 

validitet. 

Bild 12 (s 310) Undertext: En grupp svenska muslimer firar Eid al-Fitr, avslutningen på 

fastan.

Vart i världen är bilden tagen? 

Sverige

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Sex stycken män och en flicka pryder bilden. Alla ser glada ut och de sitter på golvet. Det finns 

väldigt mycket mat runtomkring dem. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Förvisso så är det en bra bild då bilden är från Sverige och visar hur 

muslimska traditioner kan finnas i Sverige, men jag anser att det ger en missvisande bild av 

muslimer då alla sitter ner på golvet. Av egen erfarenhet så vet jag att ganska få muslimer i Sverige 

äter sin mat på golvet, att visa en sådan bild stärker orientalismens syn på muslimer. 

Bild 13 (s 312) Undertext: Männen samlas till kvällsbön i en moské i Marrakech i Marocko.

Vart i världen är bilden tagen? 

Marrakesch, Marocko

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män på bilden. Alla män har olika kläder på sig, vissa har vardagliga kläder medan andra har 

hätta och linne. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?
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Hög validitet, motivering: Trots att bilden endast visar män så är bilden fortfarande relevant till 

avsnittet som handlar om moskén och gudstjänsten. 

Bild 14 (s 313) Undertext: Fredagsbön i moskén i Malmö.

Vart i världen är bilden tagen? 

Malmö, Sverige.

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara män på bilden. Vissa har vardagliga kläder medan andra har linne och hätta. Människor från 

olika etniciteter.  

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Tanken med bilden är att man ska visa en vanlig svensk moské, men när 

man väljer att exkludera den kvinnliga sidan från bilden så försvinner väldigt mycket av den 

egentliga moskén. Därför anser jag att denna bild inte ger en fullständig sann bild av hur moskén ser 

ut i Sverige.

Bild 15 (s 314) Undertext: Tre muslimska kvinnor på promenad i hinduernas heliga stad 

Varanasi i Indien.

Vart i världen är bilden tagen? 

Varanasi, Indien

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Det är tre kvinnor på bilden. Alla tre bär niqab.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Bilden är menad att ge en generell uppfattning om kvinnor i Islam. Detta 

är inte hur muslimska kvinnor generell ser ut, vilket även står i den anknytande texten. Varför den 

här bilden valts är därför opassande, att visa den generella muslimska kvinnan (i till exempel hidjab 

eller bara huvudduk, som man klär sig i större delen av mellanöstern samt sydöstra Asien) hade 

varit passande. Därför anser jag att det visar på låg validitet att visa den här bilden i ett avsnitt som 

behandlar kvinnor i Islam. 

Bild 16 (s 315) Undertext: Ingen undertext men visar ett porträtt på en modern kvinna i 

medelåldern

Vart i världen är bilden tagen? 

Vet ej

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 
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En kvinna. Hon ser självständig och glad ut. Hon har på sig en skjorta med en tröja över.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden visar på det västerländska ansiktet av islam, vilket även är det 

som behandlas i texten.

Bild 17 (s 317) Undertext: När muslimen Duaa Daebes skulle sommarjobba på Liseberg i 

Göteborg, fick hon använda en specialsydd sjal som skulle passa till personalens övriga 

kläder.

Vart i världen är bilden tagen? 

Göteborgs, Sverige

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara en kvinna. Hon ser glad ut och har på sig Lisebergs arbetskläder. Hon har även på sig en svart 

slöja.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden hör bra ihop med texten som handlar om Islam i Sverige. Bilden 

talar för en nutida verklighetsuppfattning och hur Islam kan fungera i Sverige.

Bild 18 (s 320) Undertext: Under fastemånaden Ramadan väntar den irakiska familjen med 

sin kvällsmåltid tills solen har gått ner.

Vart i världen är bilden tagen? 

Irak

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Tre män, två kvinnor och en pojke. Alla äter av maten som står på bordet. Alla har på sig vardagliga 

kläder, den äldre damen har på sig en huvudduk.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Denna bild visar på hur middagen efter en lång väntan under ramadan 

kan se ut. Det är en väldigt korrekt och samtida bild.

Bild 19 (s 321) Undertext: Den 18-årige somaliern Ismael Abdulle anklagades för stöld. En 

fundamentalistisk muslimsk grupp dömde honom utan rättegång. De hänvisade till 

sharialagarna och högg av hans ena hand och ena fot som straff.

Vart i världen är bilden tagen? 

Somalia

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 
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En man, en fot och en hand är avhuggna. Han har på sig vardagliga kläder.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Låg validitet, motivering: Bilden är i ett sammanhang där man talar om sharialagar och inom 

sharialagar så är en av lagarna att den som utför handlingar som inte är tillåtna så ska dessa 

bestraffas genom att avlägsna den del av kroppen som genomförde handlingen. Det är dock tråkigt 

att detta är det som skall symbolisera sharialagarna, lagarna är mer än bara våld. Genom att endast 

presentera denna bild av sharialagarna så förvrängs den egenliga innebörden av sharialagarna.

Bild 20 (s 322) Undertext: I staden Fez i Marocko syns både beslöjade och obeslöjade kvinnor 

på gatorna. 

Vart i världen är bilden tagen? 

Fez, Marocko

Hur illustreras kvinnor/män på bilden? 

Bara kvinnor på bilden. Två kvinnor har slöja och har täckta armar, en bär inte slöja och visar 

armarna. Alla tre är vardagsklädda. 

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden visar en bild som tydligt representerar hur kvinnor klär sig och ser 

ut idag i Marocko.

Bild 21 (s 324) Undertext: Kvinnan håller fram den palestinska flaggan under en 

demonstration i Jerusalem.

Vart i världen är bilden tagen? 

Jerusalem, Israel/Palestina

Hur illustreras kvinnor/män på bilden?

Både kvinnor och män på bilden, ungefär lika många kvinnor som män. Kvinnan längst fram på 

bilden håller i den palestinska flaggan och skriker i protest. I bakgrunden ser man flera händer i 

luften.

I vilket sammanhang är bilden tagen?

Hög validitet, motivering: Bilden är passande till den text som hör ihop med bilden.

56



57



Bilaga 2 – Diagram av resultatet
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Bilaga 3 – Validitetskontroll

De tre personerna analyserar material från boken: S. Levén, B. Andersson, Å. Magnusson, M. 
Wesslegård & Svenska Utbildningsförlaget Liber AB (1974) Religionskunskap åk9, Liber, 
Stockholm. 

Gustaf Ljung, studerar tredje terminen i teologi:
Bild 1 s 51: Hög validitet, motivering: Bilden ska föreställa muslimer som ber och det är det som 
framgår av bilden. Det är en relevant bild för det avsnitt om muslimsk tro som följer.

Bild 2 s 53: Hög validitet, motivering: Den här bilden är menad att visa essensen av Koranen och 
hur den används i praktiken, det är även det som fotografiet visar. 

Bild 3 s 55: Hög validitet, motivering: Bilden ska visa hur en moské ser ut. Det är en bild som 
stämmer bra överens med hur moskéer ser ut i vanliga fall. 

Bild 4 s 55: Hög validitet, motivering: Den här bilden ska föreställa bönehallen och hur det ser ut 
inne i en moské. Fotografiet visar hur det ser ut inne i en moské och det stämmer bra överens med 
verkligheten.

Bild 5 s 56: Hög validitet, motivering: Bilden ska visa hur Kaban ser ut och hur pilgrimsplatsen är 
utformad och det är det som visas på fotografiet. 

Bild 6 s 57: Hög validitet, motivering: Den här bilden ska visa en annan plats inom pilgrimsfärden 
nämligen Arafat och det är en bild som är relevant att visa i avsnittet om vallfärder inom islam. 

Bild 7 s 69: Låg validitet, motivering: Bilden ska föreställa kvinnor som bär slöja, som det står i 
undertexten, men på bilden är det tre kvinnor som bär burka vilket inte alls är samma sak som att 
bära slöja. 

Bild 8 s 72: Hög validitet, motivering: Bilden visar klippmoskén som är väsentlig att ta upp när 
konflikter i Israel behandlas, som det gör i avsnittet i fråga. Därför är bilden relevant till sin kontext.

Moses Mugeyni, studerar tredje terminen i teologi:
Bild 1 s 51: Hög validitet, motivering: Bilden föreställer muslimer som ber, avsnittet handlar om 
muslimskt leverne och därför är bönen relevant att demostrera.

Bild 2 s 53: Hög validitet, motivering: Avsnittet handlar om Koranen och det som är tanken är att 
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visa hur Koranen används i praktiken. Fotografiet visar detta tydligt.

Bild 3 s 55: Hög validitet, motivering: Det som visas på den här bilden är en moské och meningen 
med bilden är att uppmärksamma moskéns utformning och hur moskér ser ut, den islamiska 
arkitekturen. Det är bra och relevant att visa. 

Bild 4 s 55: Hög validitet, motivering: Bilden ska visa hur en bönesal ser ut och hur man ber inom 
islam och det är en bra bild att ta upp. 

Bild 5 s 56: Hög validitet, motivering: Det här fotografiet är på Kaban under vallfärden och det är 
en korrekt bild som är väsentlig när man talar om pilgrimsfärd.

Bild 6 s 57: Hög validitet, motivering: Bilden visar en annan vallfärdsplats nämligen berget Arafat 
vilket tas upp i avsnittet och är bra att visa för eleverna hur det ser ut för att få en större förståelse 
för vallfärd.

Bild 7 s 69: Låg validitet, motivering: Avsnittet tar upp kvinnor inom islam och detta anses inte vara 
en bild som överensstämmer med ”vanliga muslimska kvinnor”. Det är tre kvinnor i burka som 
täcker sina barn i skynken, vilket inte är vanligt inom islam. 

Bild 8 s 72: Hög validitet, motivering: Fotografiet är på klippmoskén vilket är en relevant bild att ha 
när man behandlar frågor om områdeskonflikter i Palestina och Israel. 

Jalang Hussein, studerar tredje terminen i teologi.
Bild 1 s 51: Hög validitet, motivering: Den här bilden är på muslimer som ber och det är det som 
avsnittet behandlar, hur muslimer arbetar med bönestunden. Därför har bilden en hög validitet. 

Bild 2 s 53: Hög validitet, motivering: Bilden är på en man som läser ur Koranen, avsnittet handlar 
om vad Koranen är och hur Koranen används, därför är bilden relevant till sin kontext. 

Bild 3 s 55: Hög validitet, motivering: Den här bilden är på en moské och meningen med bilden är 
att visa hur en moské brukar se ut och den moské som visas på bilden stämmer bra överens med hur 
moskér brukar se ut. 

Bild 4 s 55: Låg validitet, motivering: Bilden ska föreställa hur en bönesal inom islam ser ut. Det 
som fattas är kvinnornas del av bönesalen och det är en viktig detalj som är avgörande för att 
förklara hur bönesalen ser ut, därför är validiteten på bilden låg. 

Bild 5 s 56: Hög validitet, motivering: Det här fotografiet är på Kaban som är den viktigaste 
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vallfärdsplatsen inom islam, den är väldigt relevant att visa inom ett avsnitt som presenterar 
vallfärden inom islam. 

Bild 6 s 57: Hög validitet, motivering: Den här bilden visar berget Arafat som är en annan 
vallfärdsplats. Det är bra att inte endast Kaban visas utan även andra platser som besöks under 
pilgrimsfärden, bilden är därför väldigt bra att visa inom avsnittet. 

Bild 7 s 69: Låg validitet, motivering: Den här bilden visar tre kvinnor i burka som i sin tur täcker 
varsitt spädbarn med sjalar inlindade runt dem. Avsnittet handlar om muslimsk klädsel men detta är 
inte en bild som kan sammanfatta den generella klädseln inom islam, det är ovanligt att gå omkring 
i sådana utstyrslar. Därför har bilden låg validitet i förhållande till sin kontext. 

Bild 8 s 72: Hög validitet, motivering: Den här bilden är på klippmosken i Israel och det är en tydlig 
bild att visa när man talar om områdeskonflikter och splittringar. 

22 bildanalyser av 24 överensstämde med det resultat som använts i undersökningen. 

22/24=0.916

Validitetskontrollen visar på en siffra på 92%.
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