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Abstract 

This paper investigates the presentation of Islam in textbooks used in the study of 

religion in high schools. The papers focus on two main questions concerning the ways 

in which Islam is presented in the analysed textbooks, and how the new curriculum 

has influenced the portrayal of Islam in the materials. Here, the paper utilizes a method 

of critical discourse analysis with Faircloughs three-dimensional analysis. The paper 

then concludes that the presentation of Islam is negative in nature, with the content 

and view of Islam having been simplified and stereotyped. Often the textbooks studied 

frame Islam as being an aggressive and oppressive religion, especially in matters con-

cerning women. Furthermore, the descriptions given in textbooks can be interpreted 

as presenting the content of the Islamic faith as fundamentally incompatible with the 

values of the Swedish society. This paper claims that the wider impact of these teach-

ings can be found in how we speak, write, and talk about Islam in the Swedish society. 

In order to overcome this, constructive discussions both in and around the content 

provided in the textbooks are necessary, especially in areas where such negative views 

of Islam are presented. 

 

Nyckelord: Religionskunskap, Läromedel, Gymnasiet, Islam, Diskursanalys  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Inledning 

Religionsundervisningen i den svenska skolan har en väldigt lång historia. Man skulle 

kunna hävda att det är ett av de viktigaste ämnena i svensk skolas historia sett till dess 

utrymme och uppgift att fostra goda samhällsmedborgare. Religionsundervisningen är 

med andra ord ett ämne med stor betydelse både gällande historia och som fostrings-

bärande element in i samhällslivet som skapar och väcker känslor hos människor.  

Genom en ökad invandring och en mer globaliserad värld har fler kulturer och 

religioner kommit närmare det svenska samhället och blivit en mer normaliserande del 

utav den. Skolan har därmed fått ta ställning till den utmaning som finns i en mång-

kulturellt land vilket har påverkat både skolan och samhället i stort. De flesta lärare 

kommer att möta elever med rötter i andra kulturer och länder än den svenska. Många 

utav eleverna kommer även ha islam som sin religiösa tro eller vara starkt påverkade 

av den. Därför är det viktigt vad vi lär oss om islam och vad som står i läromedel om 

islam. Det är även viktigt för att alla skall få en så bra och rättvis bild av islam som 

möjligt då skolan är till för att skapa förståelse. Man får inte heller glömma lärarens roll 

i bilden och dess tolkningar och undervisningar om islam och dess budskap samt på 

vilket sätt man använder läromedel, för de flesta använder läromedel i undervisningen. 

Därför blir det viktigt och intressant att undersöka hur islam framställs i läromedel 

och om det har skett en förändring genom de senaste åren. För vad är det för bild som 

projiceras till eleverna och ger den en rättvis bild av islam?  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att redogöra för hur islam har framställts från 2006 till 2012 

i läromedel för religionskunskap mot gymnasiet. Genom tidigare forskning så menar 

man att det finns negativa tendenser gentemot hur islam framställs därför blir det in-

tressant att se om det blivit några förändringar i konsekvenserna av den kritik som 

framförts. Det skall även bli intressant att se om dessa negativa tendenser återfinns i 

källmaterialet för detta arbete. Målet med uppsatsen blir därmed att redogöra för hur 

islam framställs i det undersökta källmaterialet och om det skett några förändringar.  

1.3 Frågeställning 

För att kunna besvara syftet kommer det att brytas ned i följande frågeställning:  

- Hur framställs islam i de undersökta läromedlen för gymnasiet? Hur har den 

nya läroplanen påverkat läromedlens framställning av islam gentemot den tidi-

gare forskningen? 

1.4 Disposition  

Uppsatsen är disponerad på sådant sätt att under kapitel 3 Resultat och Analys så pre-

senteras läromedlen tillsammans för var gällande läroplan. Detta är gjort för att läsaren 

skall slippa upprepningar och att resultatet skall bli mer tydligt. Under kapitel tre är det 

även uppdelat i sex kategorier som härrör sig från både tidigare forskning tillika de 

olika rubriker och drag som har hittats under inläsningen av materialet. Dessa katego-

rier är till exempel Gudsbild, Muhammed, Familj, Pluralism med flera. Tanken med 

pluralismrubriken kommer ifrån den tidigare forskningen där dess kritik var till stor 

del riktad mot att man inte fick veta vems islam som presenterades. Därmed så kom-

mer detta undersökas under en egen rubrik för att lättare se som om någon förändring 

har skett med tanke på frågeställningen. Under rubriken familjen presenteras både sy-

nen på kvinnor och män samt attityder om förhållanden mellan kvinnor och män. 

Islam är en religion som är traditionell i sin lära om äktenskap, därav är familjefokuse-

ring i denna uppsats av sådan karaktär att den behandlar familj såsom islam uppfattar 

att den skall vara, det vill säga mellan man och kvinna.  

Även bör man notera att genom att skapa rubriker så leder man i viss mån innehållet 

i undersökningen vilket skapar en chans att man missa olika delar som skulle kunna 
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vara relevanta. Men det är resonerat som sådant att man vinner mer på att kunna ka-

tegorisera innehållet kring fasta punkter som går igenom de båda läroplanerna och 

materialet.  

Under Kapitel 2 Teori och metod finns det en rubrik för att undersöka den islamska 

diskursen i allmänhet i Sverige. Denna baseras enbart på tidigare forskning och finns 

för att man skall kunna jämföra resultatet från materialet mot en större helhet och 

därmed kunna se om den bild som presenteras i läromedlen bryter mot normen i sam-

hället i enlighet med Faircloughs diskursanalys. Detta står inte explicit i syftet men 

genom att klarlägga diskursen i samhället och jämföra den mot läromedel så kan man 

se på olika tendenser och ge en mer korrekt bild av hur islam presenteras i läromedel 

och vad det kan bero på.  

1.5 Historisk översikt av religionsämnet 

Den svenska folkskolan inrättades år 1842 medan skolplikten kom först att gälla från 

år 1882. Kyrkan var den institution som hade hand om undervisningen och fokus kom 

därefter att handla om kristendom. Detta i sig är inget konstigt med tanke på att från 

reformationen och framåt så var utbildningen för folket den kyrkan bistod med genom 

inläsning och förhör av katekesen.1 Religionskunskap som vi idag känner till den upp-

stod från 1969 och framåt även om innehållet såg olika ut. Det är först här som andra 

religioner introduceras i undervisningen genom de direktiv som introducerades. Islam 

kom därmed att introduceras som undervisningsområde i religionskunskap men under 

det generella namnet ”arabvärlden”.2 

Genom de olika konflikterna i världen, den ökade invandringen till Sverige under 

1990-talet och omvandlingen till ett mångkulturellt samhälle så fick den svenska skolan 

nya krav. Man fick en större andel elever med andra kulturer och religioner än den 

svenska och kristna vilket förde med sig nya utmaningar för läraren och skolan. Genom 

detta förändrades både grundpremisserna till vad eleverna skulle lära sig och förhållan-

det i skolan. Betoning på demokratiska värden och humanism där religion sågs som 

något identitetsskapande blev viktigt. Detta har sedan fortsatt i samma utveckling i och 

med den nya läroplanen 2011 där förståelse för olika sätt att tänka och leva skall im-

pliceras hos eleverna.3  

                                                 

1 Red Almén, 1994. s. 9ff & 15f.   
2 Selander, 1993. s. 13f. 
3 Läroplan för GY11, 2011. s. 137.  
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1.6 Forskningsgenomgång 

1.6.1 Läromedelsforskning 

Lärarens uppgift i skolan och klassrummet är att se till så att läroplanerna följs och att 

de kunskaper som beskrivs impliceras till eleverna. För att göra detta är det upp till 

läraren att tolka och omvandla det faktiska innehållet och arbetssättet så det lämpar sig 

i klassrummet.4 Till sin hjälp har läraren läroböcker (fortsättningsvis läromedel) som 

torde vara anpassade efter läroplanerna (annars är det svårt att sälja dem) och vara ett 

fast material för att uppnå läroplanerna.  

Både Niklas Ammert och Janne Holmén menar att det inte finns några opartiska 

läromedel utan de förankrar identitet och kunskap till de yngre generationerna samt att 

de skall ses som ett fönster mot samhällsklimatet då de är i stort anpassade efter sam-

hällets normer och värderingar.5 Detta innebär att läromedel inte kan inta en objektiv 

eller neutral roll utan är starkt påverkade av konsensus i samhället och läromedelsför-

fattarens egna åsikter. Läromedel är kunskapsgivande instrument över hur samhället i 

stort ser ut och har för normer som blir implicerade till eleverna. Däremot kan man 

inte säga något om deras användning i klassrummet eller om de ens används. När man 

studerar läromedel så tar man ut dem från sin naturliga miljö och de förlorar sitt sam-

manhang. Men trots detta så bär läromedlen på budskap och perspektiv inom sig som 

kunskapsgivande instrument.6 Boel Englund menar att lärare har en inställning som 

innebär att användningen av läromedel garanterar att undervisningen följer läropla-

nerna. Detta innebär att undervisningens innehåll snarare följer läromedlen än läropla-

nerna och styrs starkt av dessa. Även så anser Englund att tiden i klassrummet är starkt 

dominerade av läromedlen vilket innebär att lärarens egen kreativitet ofta kommer i 

skymundan.7  

Sammanfattningsvis skall därmed läromedel ses som ett kunskapsimplicerande 

element som ger information om hur samhället är uppbyggt samt vilka normer, värde-

ringar och kulturella attityder som är i konsensus i samhällslivet. Däremot när man 

undersöker läromedel så tar man dem ur sin naturliga miljö och sammanhang vilket 

gör att man inte kan säga hur klassen, läraren eller den enskilda eleven använder sig av 

läromedlet.  

                                                 

4 Läroplan för GY11, 2011. 
5 Ammert, 2008. s. 115 & 215; Holmén, 2006. s. 335. 
6 Selander m.fl., 1991. s. 8f. 
7 Englund, 1999. s. 330ff.  
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1.6.2 Läromedelsanalys om islam i ämnet religionsvetenskap 

De största svenska forskarna inom läromedelsanalys med fokus om islam är Kjell Hä-

renstam och Jonas Otterbeck som båda har undersökt islams framställning inom läro-

medel. I Kjell Härenstams Skolboks-Islam jämför Härenstam islambilden i läromedel 

med muslimers självförståelse. Härenstam tar ut framställningen från läromedel och 

jämför med etablerad litteratur angående islam som är skriven av muslimer eller indi-

vider med stor kunskap om islam.8 Härenstam undersöker olika läromedel genom olika 

tidsepoker mot de läroplaner som var giltiga under de tidsperioderna. Bilden av islam 

och muslimer förändrades genom årens gång men negativa tendenser var förekom-

mande och ständigt återkommande. Där innehållet har gått från islam som aggressiv, 

kvinnofientlig, exotisk och främmande med mera.9 Härenstam menar att målet för 

läromedel är att framställa islam på sådant sätt så att muslimer kan känna igen sig i 

innehållet. Detta menar Härenstam ger upphov till en känsla av att islam tas på allvar 

och man bedömer muslimer och islam efter deras egna ideal.10 

I Härenstams andra undersökning, som är på uppdrag från Skolverket, undersökts 

islam och hinduismens framställning i läromedel för att se om beskrivningarna upp-

fyller läro- och kursplanernas värdegrund samt mål. I denna undersökning menar Hä-

renstam att det generellt sätt blivit till det bättre och att islambilden som uppstår över-

ensstämmer med värdegrunderna och målen i kurs- samt läroplanerna. Men Hären-

stam pekar inte på hur eller vad som blivit bättre. Men innehållet, menar Härenstam, 

får inte ses som odiskutabelt utan det finns fortfarande brister, framförallt inom läro-

medel för historia och samhällskunskap.11 Härenstam tar även upp problematiken med 

stoffet i själva läromedlen som hjälper till att skapa främlingsfientliga attityder i en mer 

effektiv utsträckning än material med propagandistiska inslag.12  

Jonas Otterbeck som har undersökt var gränsen går för vad som är acceptabelt i 

stoffet för läromedel i relation till elevernas förståelse av kunskap. Otterbeck har un-

dersökt framställningen av islam och kommit fram till diverse generella fel som läro-

medlen ofta gör i framställningen utav religionen.13 Otterbeck menar att dessa fel i stort 

handlar om författarnas förförståelse och generaliseringar som kommer på grund av 

kravet med utrymmesplats i läromedlen. Även konkurrensperspektivet att läromedel 

                                                 

8 Härenstam, 1993. 
9 Ibid., s. 103ff, 120ff, 131ff, 193 & 254ff.   
10 Ibid., 6s. 24ff. 
11 Härenstam, 2006. s. 48f.  
12 Ibid.,  
13 Otterbeck. 2004. s. 57f.  
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skall vara åtråvärda på en kapitalistisk marknad framkommer som exempel på något 

som kan påverka innehållet i läromedlen.14 Ännu en kritik som framförts av Otterbeck 

är att det är ofta svårt att avläsa vems perspektiv av islam som presenterats och det 

saknas en kritisk diskussion om själva innehållet vilket gör att det saknas dimensioner 

i beskrivandet av islam och religion.15 Precis som Härenstam ställer sig Otterbeck kri-

tisk till den bild av islam som framställs i läromedlen. Framförallt det otydliga om vems 

islam som presenteras i läroböckerna samt i de generaliseringar som förekommer.  

Den internationella forskningen om islam i läromedel framför liknande tankar och 

resultat som den svenska. I den finska boken med redaktören Nils Holm, Teaching Islam 

in Finland för Nina Fellman fram liknande resultat som i Härenstams första bok. Även 

i Abodjavad Falaturis bok Islam in religious education textbooks in Europé framkommer lik-

nande resultat. Dessa två menar att islam presenteras annorlunda än andra religioner 

och har ett annat fokus. Buddhism och hinduism har till exempel ett fokus kring det 

spirituella medan i framställningen av islam så handlar det istället om det historiska och 

politiska då det är endast här den har gett mening till världen enligt läromedlen. De 

menar att detta beror på den konflikt som historiskt har funnits mellan kristendom och 

islam.16 Denna rivalitet ses i grunden som ett hot mot kristendomen och där de flesta 

författarna för läromedel inte kan frångå sin kristna grund och tar in detta i sina texter.17 

Slutresonemanget som Fellman för handlar om att de flesta problem som hon menar 

uppstår i läromedlen kan undvikas om företrädare för var och en av religioner skriver 

sina egna kapitel. Detta har gjorts tidigare i Storbritannien där det finns en stor mus-

limsk befolkning. Falaturi vill istället ha en djupare diskussion mellan läromedelsför-

fattarna och religiösa företrädare.18 Fellman fastslår att om man skall implicera tolerans 

och förståelse för andra människor och kulturer så är de finska läromedlen undermåliga 

och inte bra nog för deras syfte.19  

Dessa undersökning liksom de tidigare pekar på väsentliga brister i läromedel i re-

ligion som handlar om islam. Det finns dels både generaliseringar men även okunskap 

och ett ojämnt förhållande i hur andra religioner än kristna framställs. Forskningen har 

stor koherens gällande att det finns brister i framställningen av islam bland läromedel. 

Det finns brister som beror på läromedelförfattarnas förförståelse och generaliseringar 

                                                 

14 Ibid., s. 59f.  
15 Ibid., s. 69ff. 
16 Fellman i Holm, 1993. s. 92ff; Falaturi, 1990. s. 104f.  
17 Fellman i Holm, 1993. s. 92ff; Falaturi, 1990. s. 104f. 
18 Fellman i Holm, 1993. s. 92ff; Falaturi, 1990. s. 104f. 
19 Fellman i Holm, 1993. s. 92ff. 
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samt att de inte skriver ut eller problematiserar vems bild av islam som framkommer. 

Forskarna menar även att det saknas en dialog mellan läromedelsförfattarna och de 

som är troende. Den tidigare forskningen kommer fram till att islams framställning 

inom läromedel inte har nått upp till målen eller givit islam en rättvis och överlag kor-

rekt bild på samma villkor som kristendomen.  

Denna uppsats till skillnad från den presenterade forskningen undersöker de mer 

moderna läromedlen samt har en annan ingångspunkt genom en kritisk diskursanalys. 

Vilket innebär att det kan uppkomma andra aspekter i undersökningsmaterialet. Även 

om olika delar av den tidigare forskningen har påverkat denna uppsats, som i till ex-

empel dispositionen av resultatet, så är skillnaden fortfarande stor. Dels genom tidsra-

men där denna uppsats analysera läromedel från 2007 och 2012 och dels mot en helt 

ny läroplan som har framkommit.  

1.7 Material 

Materialet till denna uppsats är läroböcker inom religionskunskap för gymnasiet. 

Materialet består av fyra böcker. De grundval som har gjorts angående material är att 

böckerna skall i den mån det är möjligt vara representativa för var läroplan. Likvärdiga 

genom att de riktar in sig på samma kunskapsnivå och kurs. Detta innebär att det 

kommer vara två böcker mot läroplanen från 1994 (Lpf 94) med inriktning på kursen 

Religionskunskap A samt två böcker mot läroplanen från 2011 (GY11) med inrikt-

ningen mot kursen Religionskunskap 1.    

Då det inte finns någon tillgänglig statistisk av försäljning av läromedel20 så är det 

omöjligt att kunna representera urvalet av läromedel som används i skolan. Men denna 

uppsats har inte utrymmet att undersöka alla läromedel och kan därför inte heller ge-

neralisera sitt resultat. Detta innebär att det blir oväsentligt gällande representation i 

skolorna då böckerna är intressanta i sig själva genom att de är tillgängliga på mark-

naden. Det som studien fokuserar på är hur islam framställs. Detta innebär att stora 

delar av läroböckerna inte behandlas utan det är endast delar där islam har ett eget 

kapitel. De läromedel som har valts är:  

- Söka svar: Religionskunskap Kurs A av Malin Mattsson Flenngård & Leif Er-

iksson, 2007. Liber.  

                                                 

20 Mejl från Rikard Vinde, VD för Svenska läromedel. 2013-12-02. 
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Detta läromedel har enligt författarna en ambition att vara modern där fokus ligger på 

existentiella- och etiska frågor. Författarnas tanke är att genom diskussion skall ele-

verna själva kunna bilda sina uppfattningar och få svar på de olika frågor som läro-

medlet ställer till eleverna.  

- Religionskunskap: För gymnasiet kurs A av Lars-Göran Alm, 2007. Natur och 

Kultur. 

Läromedlet har som syfte att presentera fakta om viktiga religiösa och sekulära livså-

skådningar där man kombinerar moralfrågor inom och utom religioner med vårt sam-

hälle.  

- En mosaik: Religionskunskap 1 av Olov Jansson och Linda Karlsson, 2012. 

Bonnier. 

Läromedlet vill vara en lättillgänglig grundbok inom religionskunskapen som genom 

fakta, begrepp och modeller gör att man skall kunna skapa förståelse och därmed delta 

i de offentliga samtalen kring religion, mångkultur och etik. 

- Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm, 2012. Interskol. 

Detta läromedel menar att man har ett lättgängligt språk med klara pedagogiska struk-

turer där man vill stimulera till diskussioner. Man fokuserar kring situationsbeskriv-

ningar där eleverna själva skall få tänka och analysera.   
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Kapitel 2 Teori och metod 

2.1 Teori 

2.1.1 Diskurs 

Det finns ett flertal olika definitioner och användningsområden för begreppet diskurs. 

Man kan mena att diskursbegreppet är för talat språk istället för skriven text och ibland 

för både och. Men denna uppsats omfamnar istället diskursbegreppet i mer sociala 

teoriers utgångspunkter. Detta innebär att diskurs är ett sätt som man definierar värl-

den med hjälp av idéer eller åsikter vilka vi beskriver samhället som vi lever i och de 

normer som vi anser är åtråvärda. 21 Detta innebär att diskursbegreppet utgår från att 

inom olika områden och ämnen finns olika korrekta sätt att uttrycka sig. Inom dessa 

diskurser skapas därmed även mening och vad som kan kategoriseras som sant eller 

falskt. Vilket kan bero på olika värderingar som finns inom kulturen eller sociala kon-

texten. Detta innebär att diskurs hjälper till att organisera samhället och livet.22 

2.1.2 Kritisk diskursanalys 

Samhällsvetaren Norman Fairclough som har formulerat den kritiska diskursanalysen 

är av åsikten att diskurs är en kommunikativ händelse bestående av tre dimensioner 

inom sig. Dessa dimensioner är texten, diskursiv praktik och social praktik.23 Genom 

dessa dimensioner så skapas olika sociala identiteter och grupper samt olika relationer 

inom grupperna vilket också ger dem en större mening och sammanhang.24 I själva 

analysen så riktas olika fokus på de olika dimensionerna.  

I texten så undersöker man dess formella drag både det lingvistiska och hur den 

konstruerar identiteter. Fairclough menar att det finns två maktfaktorer som skapar 

text, sociala strukturer och sociala praktiker. Detta innebär att alla texter innehåller en 

större mening som beror på dessa faktorer vilket också möjliggör att man kan härleda 

texten i relation till makt, kunskap och etik. Detta gör också att varje text har tre hu-

vudfunktioner, nämligen identitet-, relationell- och idéfunktion.25 

                                                 

21 Lozic, 2011. s. 139;Fairclough, 1992, s. 72. 
22 Bergström & Boréus, 2012. s. 355ff; Morén & Sandberg 2006. s. 28f;Wigerfelt & Wigerfelt, 2001, s. 
19; Ent & Eriksson, 2013, http://www.ne.se.   
23 Fairclough, 1992. s. 72;Fairclough, 1993. s. 134ff. 
24 Fairclough, 1992. s. 72. 
25 Fairclough, 1995. s. 57. 

http://www.ne.se/
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Den diskursiva praktiken har ett annat fokus. Här tittar man på hur texten samspelar 

med existerande diskurser. Man undersöker hur produktionen och konsumtionen av 

texten samspelar i den aktuella diskursen och jämför det med andra diskurser. Bero-

ende på vilka diskurser man jämför med så blir gränsdragningarna tydligare eller 

mindre tydliga. Tolkningarna beror även på vilka sociala sammanhang texten produce-

ras i, tolkas i och jämförs med. 26 I analysen av den sociala praktiken så tar man resultatet 

från analysen av texten och den diskursiva praktiken och sätter dem i ett större sam-

manhang som i relation till makt, hegemoni och ideologi. 27  

Detta verktyg kan verka som tre olika verktyg men är egentligen ett då de samspelar 

med varandra. Analyseringsverktyget skapar en bild som ser ut som följande: 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella analysverktyg.28 

 

Fairclough nämner även sociala agenter som en viktig del i analysverktyget. Sociala 

agenter handlar om transitiviteten i texten, det vill säga hur texten är uppbyggd och 

ordnad lingvistisk för att kartlägga sociala, kulturella och ideologiska faktorer. Dessa 

faktorer avgör processens betydelse i den specifika diskursen. De sociala agenterna är 

aktiva i materialet och blir påverkade av händelser och praktiker. Detta innebär att de 

följer de ramar som finns inom den diskurs de befinner sig inom. Däremot har de en 

egen frihet som beror på hur texten kan struktureras.29 

                                                 

26 Fairclough, 1995. s. 60ff; Fairclough, 1992. s. 78f.  
27 Fairclough, 1992. 62 & 92ff. 
28 Fairclough, 1992. s. 73. 
29 Fairclough, 2003. s. 22.  
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2.2 Metod 

2.2.1 Faircloughs tredimensionella analysverktyg 

Det som undersöks i studien är framställningen av islam i läromedel för gymnasiet. 

Detta har gjorts genom Faircloughs tredimensionella analysverktyg som är sprunget ur 

den kritiska diskursanalysen. Faircloughs definition av diskurs innebär att det som är 

vårt sätt att tala och skriva genom bestämda idéer eller ett bestämt perspektiv utgör 

grunden för diskursen. 30  

För att undersöka detta har Fairclough utarbetat en metod som han benämner det 

tredimensionella analysverktyget. I detta verktyg fokuserar man på tre saker; texten, 

den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Här vägs även läsarens och förfat-

tarens tolkningar in, det vill säga både produktionen och konsumtionen av texten. 

Detta innebär även att resultatet under inläsningen måste jämföras mot den diskurs 

som islam befinner sig i för att kunna se vilka abnormiteter som framkommer. Detta 

innebär praktiskt att uppsatsen kommer att redogöra för diskursen gällande islam som 

är baserat på tidigare forskning och presenterad under rubrik 2.2.2. Den islamska dis-

kursen och jämföra resultatet gentemot detta för att se skillnader och likheter och där-

med kunna kartlägga den sociala praktiken. Även om det inte framkommer explicit i 

hur textverktyget används under resultatdelen så har det används under inläsning ge-

nom att blottlägga olika grammatiska strukturer med mera. 

Den sociala praktiken är delen som sätter in texten i ett större sammanhang och gör 

så att man kan kombinera den till andra perspektiv och begrepp. Detta möjliggörs 

genom att man tar resultatet från de två andra verktygen.31 Detta innebär att själva 

resultatet (texten) och diskussionen av resultatet (texten i diskussion med forskning 

och diskursen) blottlägger den sociala praktiken. I helheten finns det även sociala agen-

ter, dessa är aktörer och kommer att kartläggas under inläsningen för att se vilka som 

framkommer och vad för roll de har även om det inte alltid explicit skrivs ut.  

Allt detta tillsammans utgör därmed Faircloughs tredimensionella analysmodell. 

Detta kommer därmed skapa validitet till studien då det är en etablerad metod som är 

lämpad för att undersöka just texter och sätta dem i större sammanhang då texten och 

diskursen är ett uttryck för något större. Genom användningen av den presenterade 

                                                 

30 Fairclough, 1992. s. 72. 
31 Fairclough, 1995. s. 60ff; Fairclough, 1992. s. 62, 78f & 92ff. 
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metoden så man besvara syftet med uppsatsen, hur islam framställs och har framställts 

i läromedel för gymnasiet inom religionsämnet.  

2.2.2 Den islamska diskursen 

Detta avsnitt kommer behandla vad tidigare forskning har kommit fram till hur man 

talar om islam och därmed vad som gäller inom den svenska diskursen om islam, fram-

förallt inom media. Det är problematiskt att kunna kategorisera detta utifrån endast 

tidigare forskning då diskurs är något flytande och som är i ständigt förändring och 

beror på händelser i vår samtid och dåtid. Samt genom medias mål att sälja nyheter på 

ofta korta utrymmesområden eller nyhetsinslag. Men det finns egentligen inga andra 

alternativ på grund av både tidsperspektivet och utrymmesaspekten för denna uppsats. 

Däremot är det viktigt att poängtera de olika problem som finns och att man är med-

veten om dem. Massmedia är valt för att det är ett verktyg som många tar del av och 

får nyheter samt kunskaper genom som hjälper till att skapa opinion bland människor.  

Islam och muslimer inom massmedia målas upp genom mycket förenklade och ste-

reotypiska bilder. Man kombinera olika muslimska länder till en enhet och skapar en 

polemik mellan Sverige eller västvärlden och de muslimska länderna. De muslimer som 

är starkt troende beskrivs ofta som terrorister eller farliga medan de religiösa uttrycken 

ofta har mystiska tendenser. Likaså framstår muslimer som obildade och känslostyrda 

medan de även ofta är i underlägsna positioner.32 De flesta nyheterna som behandlar 

islam och muslimer handlar om krig. I Håkans Hvitfelts undersökning menar han att 

ungefär 85 procent av hans undersökta material om muslimer och islam behandlar krig 

eller terrorism. Detta skapar en bild av både islam och muslimen som krigisk och ter-

rorbenägen. Hvitfelt menar att man kan dela upp nyheterna kring olika stereotypiska 

bilder av islam och muslimen. Dessa bilder är till exempel Koranen, Jihad, minareter, 

människor som ber och kvinnlig huvudduk.33 

Man kan se igen dessa åsikter och funderingar bland skolelever och deras attityder 

kring muslimer och islam. Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander har undersökt skol-

ungdomars attityder gentemot islam och fann att ju yngre de var desto mer negativa 

attityder kunde man finna. Även beroende på prestation i skolan och de socio-ekono-

miska förhållandena så kunde det ge skillnader. Samt de muslimer som menade att de 

var troende utsattes oftare för kränkande behandling än icke-troende muslimer.34 

                                                 

32 Ghersetti & Levin, 2002. s.13-22. 
33 Hvitfelt, 1998. s. 80f. 
34 Otterbeck & Bevelander, 2006. s. 11ff.  
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Dessa åsikter kan ses gå igen från media till de attityder som folket har. Den negativa 

bild som finns bland skolelever och medierapporteringen är självfallet intressant men 

visar också vilken bild av islam och muslimer som präglar samhället. Islam ses av media 

som en krigisk religion, i alla fall om man skall titta på vad de presenterar om islam. 

Det behöver inte vara nödvändigtvis falskt i själva nyhetsrapporteringen men när man 

inte tar in andra förklaringsmoduler än religion så blir det problematiskt och förenklat 

vilket skapar stereotypiska bilder som projiceras till tittarna och läsarna. Diskursen gäl-

lande islam i Sverige är av en negativ karaktär.  
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Kapitel 3 Resultat och Analys 

3.1. Läromedel mot Lpf 94 

3.1.1 Gudsbild 

Enligt Mattson-Flennegård och Eriksson så är förhållandet mellan människan och 

Gud av sådan karaktär att det inte behövs några mellanhänder som präster eller lik-

nande utan människan har en förmåga att ”lära känna Gud och visa Gud sin hängi-

venhet”.35 Detta skapar en förbindelse mellan människan och Gud av en väldigt nära 

karaktär.36 Detta kan även ses genom citatet ”På jorden är människan Guds medarbe-

tare”.37  

I bilden av skaparen framför läromedlen att Gud är god och genom detta så är 

därmed världen god enligt muslimerna. Man menar även att genom att studera naturen 

och skapelsen så får man veta ”sanningen om Gud”38 och därigenom se hur fantastisk 

Gud är. Den Gudsbild som framförs genom detta pekar på att Gud är genomgående 

god och att han vill människor väl som genom naturen lämnar spår av Gud själv för 

människan att undersöka och upptäcka det verkliga och något större.39 Detta innebär 

att allt det onda i världen får en annan förklaring än Gud, man menar att det finns 

demoner och änglar och en av dessa demoner har Gud förvisat och denna demon 

därmed har gjort genom sin närvaro att ondska finns i världen och är en aktiv aktör. 

Men man hävdar ändå att det onda inte är ett allomfattande problem i ett större per-

spektiv då Gud har skapat allt och Guds plan är så stor att människan inte kan förstå 

den. Läromedlen hävdar även att Gud alltid är beredd att förlåta människor för deras 

illgärningar. 40 

Då Gud är så pass stor gör det att människan inte kan förstå helheten bakom Gud 

vilket gör att man fastslår enligt läromedel att Gud inte kan beskrivas fullständigt i 

mänskliga termer.41 Detta gör även att man inte får avbilda Gud. Det hela utkristallise-

ras genom Koranen som är Guds ord och inte kan ifrågasättas för då är det som att 

ifrågasätta Gud.42  

                                                 

35 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 200. 
36 Ibid. s. 200ff.  
37 Ibid. s. 210. 
38 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 208. 
39 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 206ff; Alm, 2007. s. 83f. 
40 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 209ff; Alm, 2007. s. 85f. 
41 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 212. 
42 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 203ff; Alm, 2007. s. 84f. 
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Den bild av Gud som framförs är en positiv sådan. Läromedlen menar att musli-

mernas bild av Gud är av en barmhärtig och förlåtande karaktär som har skapat allting 

och givit människan jorden där i deras förbund människan kan beskrivas som en med-

arbetare. Även om Gud är större än vad människan kan förstå så är Gud genomgod 

men genom denna okunskap kan man därmed inte heller avbilda eller förklara Gud i 

detalj genom människans termer. Gudsbilden påverkar därmed texten genom att vara 

en aktör som både blir och påverkas av de olika beskrivningar som finns. Genom att 

ha en positiv Gudsbild legitimerar man en positiv syn på islam då man framhäver de 

egenskaper som traditionellt pekas ut som positiva som till exempel barmhärtighet och 

förmåga att förlåta.  

3.1.2 Muhammed 

Beskrivningarna av Muhammed är mer traditionella, Muhammed mottog uppenbarel-

ser via ängeln Gabriel och via dem grundlade han det som kom att kallas islam.43 Men 

den bild som beskrivs av Muhammed är i sig spännande. Muhammed är enligt läro-

medlen en ödmjuk man som är en stor och duktig politisk och religiös ledare. När han 

mottager enligt läromedlen Guds ord att bli profet så tvekar han och tror att han har 

blivit galen.44 Att inte ta det som en självklarhet visar på en ödmjuk inställning till sig 

själv, måhända en enligt jantelagen inställning, vad är det för speciellt med mig? Likaså 

beskrivs Muhammed som en individ av väldigt djup karaktär. Det ena läromedlet be-

tonar att Muhammed satt och mediterade när ängeln Gabriel uppenbarade sig medan 

det andra läromedlet betonar att Muhammed varje år drog sig tillbaka för att fundera 

över olika religiösa frågor.45 Detta ger en bild av någon som både är intelligent och har 

en djupare sida hos sig, genom att till exempel meditera eller vid upprepande tillfällen 

avskilja sig från samhället och fundera över livets stora frågor.  

Mattson-Flennegård & Eriksson ger en beskrivande kontext till själva tidsandan och 

den geografiska plats som Muhammed befann sig vid. Läromedlet menar att Mecka, 

när Muhammed var barn, styrdes av ”giriga handelsmän och halvöns beduinstammar 

krigar mot varandra” vilket gällande handelsmännen egentligen är omöjligt att veta 

något om.46 Detta skapar en bild gentemot Muhammed som därmed per automatik 

                                                 

43 Alm. 2007. s. 81f; Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 203f. 
44 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 203f. 
45 Alm, 2007. s. 81f; Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 203f. 
46 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 204.  
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och undermedvetet blir motsatserna mot girig och krigisk. Då det är detta som Mu-

hammed förändrar genom införandet av islam. Detta kan också förklara varför samma 

läromedel inte väljer att i mer direkta ord redogöra för att Muhammed invaderade 

Mecka genom krig utan nämna endast som kuriosa att Muhammed ”intar staden”.47 

Alm är mer historisk i sina beskrivningar och redogör mer detaljerat för de historiska 

skeenden och vilka påverkningar detta gav på religionen. De menar att genom Mu-

hammeds flytt till Medina så skapades nya dimensioner till islam genom att Muham-

med i Medina var domare vilket gjorde att de nya dimensionerna handlade om lagstift-

ning och liknande.48 Detta innebär att det presenteras olika inriktningar angående Mu-

hammed som person. En bild som är mer religiös genom att peka på de klassiska egen-

skaper han tillskrivs och den andra inriktningen genom att peka på det historiska 

händelseförloppet.  

Men den totala bild som framkommer är en bild av en människa som är både intel-

ligent, ödmjuk samt en duktig, rättvis och handlingskraftig politiker och religiös ledare. 

Det finns även tendenser att kunna mena att Muhammed arbetade mot krig och girig-

het med betoning på det sociala där det ena läromedlet pekar på den kontext Muham-

med födds i och därmed förändrade genom islam. Trots att det är läromedel inom 

religion så är det ena läromedlet väldigt historisk i sin beskrivning och ger händelser 

runt Muhammeds liv som förklaringar till det religiösa budskapet och den utveckling 

som islam kom att ta. Hur detta påverkar islams religiösa legitimitet genom inläsning 

är svårt att avgöra då andra religioner möjligtvis beskrivs i liknande termer.  

3.1.3 Familjen 

Båda läromedlen behandlar på olika sätt de olika könsrollerna och familjestrukturen i 

de islamska samhällena. De menar att muslimerna anser att inför Gud så är kvinnan 

och mannen jämbördiga och skapade lika men de har olika områden som de ansvarar 

över. Vilket traditionellt blir att kvinnan ansvarar över hem och barn medan mannen 

ansvarar för familjens försörjning.49 Efter detta skiljer sig läromedelena åt då Alm dis-

ponerar sin text genom att gå i problematik mot de många olika åsikterna angående 

kvinnans underordnade roll i samhället genom att till exempel bära slöja, månggifte 

med flera.50  

                                                 

47 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 204f. 
48 Alm, 2007. s. 81f. 
49 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 213ff; Alm, 2007. s. 88ff. 
50 Alm, 2007. s. 88ff. 
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Mattson-Flennegård & Eriksson problematiserar muslimernas levnad i Sverige med 

de olika traditionella värderingar som de menar finns mot olika situationer som till 

exempel ifall kvinnan måste arbeta.51 De problem som den muslimska kvinnan och 

mannen kan ha i det svenska samhället enligt läromedlet handlar om sårad stolthet och 

vilja att följa den traditionella muslimska familjedelningen. De menar att om kvinnan 

tar ett arbete så kommer det gå ut över hushållsarbetet. Läromedlet menar att ”[d]ub-

belarbetet gör kanske att hon inte hinner tillaga maten så omsorgsfullt hon vill. Svenska 

ideal konkurrerar med hennes roll som förebild”.52 Läromedlet uttrycker att det 

svenska samhället försvårar och kanske till och med omöjliggör för muslimer att leva 

i enlighet med deras tro och vilja. Då de krav som svenska samhället innehar skapar en 

situation som inte är kompatibel med islam. Detta torde resultera i att islam inte är 

kompatibelt med det svenska samhället. Man fortsätter med att problematiserar för-

hållanden på arbetsplatser med bönestunder och semestrar samt olika traditionella klä-

dedräkter och ställer frågan om det är möjligt att kombinera dessa med det svenska 

arbetslivet. Man kommer till en slutsats som är värd att citera i sin helhet:  

Men främst hotar de muslimska barnens respekt för modern och fader att uttunnas i 

det svenska samhället.53  

Med tanke på både det ovanstående och detta citat så torde man dra slutsatsen att 

läromedlet bygger upp åsikten att ett traditionellt muslimskt liv i enlighet med islam 

inte fungerar i det svenska samhället då både sin egen stolthet och barnens beundran 

riskerar att försvinna om man viker för de svenska normerna. Även att muslimer, 

både kvinnor och män, vill leva i ett patriarkalt förhållande med tydliga gränsdrag-

ningar över ansvar angående olika områden.  

Alm är mer problematiserande gällande kvinnors ställning i det muslimska sam-

hället. Man ställer frågan om islam är en ”utpräglat mansinriktad religion, som förvi-

sar kvinnan till en underordnad ställning” samtidigt som man problematiserar synsät-

ten från västvärlden där man menar att det ofta uppfattas så.54 Istället hävdar man att 

bilden är mer komplex och debatter finns också inom islam. Man går igenom olika 

punkter som, månggifte, skilsmässa, slöja, omskärelse samt ideal och verklighet. Man 

                                                 

51 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 217ff. 
52 Ibid. s. 220. 
53 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 220. 
54 Alm, 2007. s. 88. 
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har olika historiska beskrivningar om varför de olika reglerna uppkommit och försö-

ker i stort att förmildra synen på helheten eller ge en annan bild av hur olika mus-

limska företrädare har tolkat budskapen och använder dem i praktiken.  

Gällande månggifte pekar man på att man måste behandla alla fruar exakt lika vil-

ket i principen är omöjligt enligt läromedlet. Angående skilsmässa så menar man att 

det är olika krav för mannen och kvinnan men att man ofta glömmer den ekono-

miska förlust som mannen gör genom att skilja sig och därför är även jobbig för 

denne. Med slöjan så menar man indirekt att det är en trend som håller på att för-

svinna eller i vissa länder förstärkas som en symbol för att vissa hur troende man är. 

Samtidigt ger man religiösa förklaringar och skäl till varför det finns, för att inte störa 

koncentrationen på Allah. Man pekar på det kulturella gällande kvinnlig omskärelse 

och menar att det inte är islamsk sed och inte förekommer i majoritetsländerna. Man 

avslutar med att problematiserar bilden av förtryckandet av kvinnan och menar att 

islam kan tillåta en mer jämställd verklighet för kvinnan. Men den verklighet beror på 

de muslimska männen och att de måste vilja förändra. Detta på grund av att islam 

växte historisk fram ”i ett utpräglat manssamhälle och att traditionerna ger kvinnan 

en undanskymd roll” vilket återspeglas än idag.55 Men helheten är att man förmildrar 

de omständigheter som gör att man skapar ett patriarkalt samhälle även om man ger 

historiska och religiösa förklaringar för hur de olika reglerna och påbuden har upp-

kommit.   

De olika läromedlen intar här olika ståndpunkter, den ena menar att kvinnans roll 

tillåts en förbättring genom de olika islamska troslärorna men hänger på viljan bland 

muslimerna. Det finns därmed religiösa anledningar att kunna förbättra och göra nå-

got åt kvinnans ställning i islamska länder även om de olika argument man tar 

förmildrar omständigheterna såsom vid skilsmässa. Men det andra läromedlet menar 

indirekt att det inte går att kompromissa med innehållet i islam och det svenska sam-

hället vilket ger sken av en bild att man inte kan vara en god troende muslim i Sve-

rige. De står därmed av olika åsikter och inriktningar i själva innehållet i islam. Den 

som menar att kvinnors ställning kan förbättras torde ju logiskt innebära att islam 

kan anpassas mer till det västerländska samhället utan att göra avkall på sin tro. Me-

dan det andra läromedlet inte diskuterar dessa frågor utan istället pekar på att man 

förlorar både sin stolthet, identitet och sina barns respekt om man gör avkall eller ens 

försöker kompromissa med det västerländska samhället i förmån för islam.  

                                                 

55 Alm, 2007. s.89ff. 
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3.1.4 Pluralism 

Läromedlen betonar inte vems islam som beskrivs utan det som kommer i närheten 

av de olika islamska inriktningar som finns är de två mer klassiska och största, sunna 

och shia. Bland dessa två inriktningar så menar man att skillnaden mellan dem inte är 

särskilt stora och de beskriver de olika historiska händelserna som ledde fram till del-

ningen men inte vilka olika skillnader som faktiskt finns.56  

I ena läromedlet så drar författarna en parallell från hur de två shiiternas förebilder 

Ali och Husayn dog och till dagens shiamuslimer där han skriver: 

Västerländska bedömare hävdar ibland att shiiterna även idag har en särskild bered-

villighet att dö för sin tro. Detta skulle då vara en del av förklaringarna bakom själv-

mordsattentat i Mellanöstern under senare år.57 

Även om författaren problematiserar förhållandet så kommer ändå frågan om varför 

man nämner det. Nämner författaren endast det för att problematisera och ger bilden 

av att det är legitima åsikter? Relevansen till innehållet under uppdelningen i två rikt-

ningar gör det också svårt att se orsaken i sammanhanget. 

Men båda läromedlen problematiserar däremot likhetstecknet kring arab och mus-

lim som de menar finns. Här betonar man att muslimer inte behöver vara araber utan 

det senare är en etnisk grupp och att de flesta muslimer finns i Asien. En ”muslim 

kan ha vilken nationalitet som helst”58 slår man fast, där alla är universellt bröder och 

systrar.59 Det är också endast ett av läromedlen som förklarar vad Islam och muslim 

betyder, överlämna eller hängivenhet och den som överlämnar sig. I den tidigare 

forskningen så är det ofta andra definitioner som framkommer gärna med betoning 

på underkastelse som har en mer negativ klang. I detta läromedel betonas istället fred 

och frid som man menar är grunden till orden, SLM, vilket innebär enligt läromedlet 

att en ”muslim når alltså frid och fred med sig själv, med sina medmänniskor, med 

världen och med Gud”.60 Detta gör att man tolkar islam och muslimer som fredssträ-

vande individer och som religion och sänder ut denna bild genom texten.  

3.1.5 Islam idag 

Det är bara ett av läromedlen, Alm, som har med något om dagens islam. Alm menar 

att genom den utveckling som kom att prägla 1800- och 1900-talet med imperialism 

                                                 

56 Alm, 2007. s. 82f; Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 205. 
57 Alm, 2007. s. 83. 
58 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 202 
59 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 202; Alm, 2007. s. 83. 
60 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 202. 
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och europeiska stormakternas kolonisering av Afrika och världen så förlorade de mus-

limska länderna sin självständighet. Detta innebar däremot att olika högt uppsatta mus-

limska medborgare kom i kontakt med olika västerländska moderna riktningar såsom 

demokrati, liberalism med flera.61 Detta gav upphov till tre olika inriktningar på hur 

dessa nya filosofiska och politiska inriktningar skulle kunna kombineras med islam. 

Inriktningarna är sekularism, modernism, fundamentalism. Författaren menar att se-

kularism är den mest radikala formen av att försöka införa islam med västerländska 

moderna läror. Turkiet nämns som exempel. Modernismen kompromissar enligt för-

fattaren de stora principerna inom islam med de metoder från västerländska samhällen. 

I praktiken innebär det att i grundlagen så slår man fast att islam är statens religion och 

att sharias principer styr lagstiftningen. Egypten (2007) ges som exempel. Fundament-

alismen som är den tredje inriktningen enligt läromedlet menar man uppkom som en 

reaktion mot de två andra. Man hävdar här att de lagar som är skapade av Gud, sharia, 

gäller för alla och det är statens ansvar att se till så att de följs. Då lagarna är givna av 

Gud kan man inte förändra dem samt att muslimer alltid skall vara eniga gör att demo-

krati är ett styrelsesystem som inte är lämpligt. Detta strider mot fundamentala väster-

ländska teorier om stat och makt. Länder som Iran och Pakistan ges som exempel.62 

Denna indelning ger sken av en pluralism i islams kärna med olika tolkningar kring 

påbud och regler. Däremot så känns det inte som att det är av religiösa skäl som sta-

terna förändrar eller omtolkar det religiösa budskapet. Istället så blir bilden att det 

handlar om en ökad sekulariseringsprocess som ger upphov till ett större avkall på 

religiösa traditioner vilket kan ses som man menar att den mest radikala formen är just 

sekularism.     

3.2 Läromedel mot GY11 

3.2.1 Gudsbild 

Sett över helheten är det väldigt få delar i Thulin & Elm som behandlar den muslimska 

Gudsbilden. Man tar istället Koranen som en synonym för Gud. Det andra läromedlet 

är desto flitigare i sin beskrivning och ger Gudsbilden till och med en egen rubrik.63 

Beskrivningarna av Gud ger en bild av denne som en god sådan. Båda läromedlen 

                                                 

61 Alm, 2007. s. 91. 
62 Ibid. s. 92. 
63 Thulin & Elm, 2012. s. 92ff; Jansson & Karlsson, 2012. s. 105f. 
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menar att Gud såsom den uppfattas inom islam är barmhärtig. Man menar att Gud har 

skapat allting och även människan där människan nu har blivit Guds ställföreträdare 

på jorden och skall förvalta skapelsen.64  

Sen börjar läromedlen skilja sig åt där egentligen Thulin & Elm avslutar sin text om 

den muslimska gudsbilden medan Jansson & Karlsson fortsätter. De menar att Gud är 

även domaren och kommer döma människor till paradiset eller till helvetet. Alla män-

niskor är däremot lika inför Gud och det enda som skiljer dem åt är graden av deras 

tro. Men för att leva ett gott liv så måste man omfamna kärleken till Gud och från Gud 

samt mellan människor. Detta gör att Gud blir en kärleksfull skapare som vill männi-

skan gott och även skapat människan som god. Men människan kan aldrig riktigt förstå 

eller inse hur stor Gud är vilket gör det omöjligt att beskriva eller försöka avbilda Gud 

i mänskliga termer och konst.65  

Den gudsbild som uppkommer är om en god, ödmjuk, förlåtande och kärleksfull 

skapare som bryr sig om människan, naturen och jorden. Även om Gud sätter krav så 

är kraven för att människan skall kunna uppnå harmoni och kärlek mellan varandra 

och Gud för att sen kunna nå paradiset.66 Gud är därmed god och vill bara gott där det 

blir människan som skapar det onda medan  Gud är beredd att förlåta om människan 

ångrar sig. Genom denna gudsbild så legitimerar man en positiv syn på islam genom 

att framhäv Gud på det positiva sättet som det ena läromedlet gör.  

3.2.2 Muhammed 

I sina beskrivningar av Muhammed skiljer sig de båda läromedlen åt i presentationen 

om Muhammed. Däremot blandar båda läromedlen historisk fakta med traditionella 

beskrivningar om Muhammed. Det ena läromedlet börjar med att beskriva hur Mu-

hammed enligt traditionerna skall ha sett ut och att han idag är det manliga skönhetsi-

dealet för muslimer. Men efter detta blir läromedlet väldigt historisk i sin beskrivning 

om islams framväxt och nämner knappt Muhammed alls.67  

Det andra läromedlet ger däremot en mer detaljerad redogörelse över hur Muham-

med påverkade och påverkades av sin samtid. Det är dock en väldigt traditionell be-

skrivning om Muhammed med övergripande uppgifter såsom det man tror sig veta om 

hans uppväxt och hur han blev en politisk samt religiös ledare. Man kan se tendenser 

                                                 

64 Jansson & Karlsson, 2012. s. 107f; Thulin & Elm, 2012. s. 92.  
65 Jansson & Karlsson, 2012. s. 107ff. 
66 Ibid. 
67 Thulin & Elm, 2012. s. 88f.  
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till en beskrivning av en stor man med olika åtråvärda egenskaper såsom ödmjukhet, 

andlighet och intelligens. Vilket visas genom hans meditationer, tvekande inför sin 

uppgift som profet med mera. 68  

Den största skillnaden förutom upplägget blir i hur islams sprids vidare. Thulin & 

Elm menar att islam spreds genom ”[d]et heliga kriget, djihad”.69 Men Jansson & Karls-

son menar att islam spreds vidare både genom krig, handel och mission.70 Det blir en 

väsentlig skillnad i hur islams sprids vidare. Det sätter grunden och normen för hur 

islams utvecklades senare, var det genom krig eller andra element? När man tar in både 

genom handel och mission ger man helheten ett större förklaringsmönster. Man tar 

bort eller förmildrar aggression som en grundnorm för islam precis som man tillsätter 

den om man har krig som den enda förklaringsmodulen till islams spridning.   

3.2.3 Familjen 

Det är bara Thulin & Elm som explicit tar upp något om familjekonstellationerna inom 

islam i egna rubriker medan Jansson & Karlsson har det genomgående i texten och 

ofta i allmänna mer könsneutrala beskrivningar. Thulin & Elm menar att i ”vår” kultur 

här i Sverige har vi svårt att acceptera familjesynen inom islam.71 Genom att uttrycka 

det så som man gör skapar man en skillnad mellan dem och vi, muslimerna och svens-

karna. Det innebär att en andrefiering72 uppkommer, alltså man skapar skiljelinjer mel-

lan olika grupper och skapar ett synsätt bestående av ”dem”- och ”vi”-kategorier. Detta 

innebär samtidigt att islam inte blir kompatibelt med det svenska samhället och man 

exkluderar muslimerna.  

Män och kvinnor har skilda uppgifter i livet, mannen skall ansvara för kvinnorna 

och barnen medan kvinnorna skall ansvara för hemmet. Detta skapar ett uppdelat sam-

hällsliv där männen står för förvärvsinkomsterna och kvinnorna för hushållsarbetet.73 

Men Jansson & Karlsson nämner inget om en uppdelning, istället betonar man att alla 

är jämlika inför Gud och har samma värde. Även om man erkänner att det kan tolkas 

och gör så i vissa fall att kvinnor får sämre rättigheter än männen så ger man det ändå 

historiska förklaringar genom att peka på hur de socio-ekonomiska situationerna har 

sett ut och ser ut i de muslimska samhällena.74 Man ger därmed historiska förklaringar 

                                                 

68 Jansson & Karlsson, 2012. s. 107. 
69 Thulin & Elm, 2012. s. 89. 
70 Jansson & Karlsson, 2012. s. 108. 
71 Thulin & Elm, 2012. s. 97. 
72 För en mer utförlig beskrivning av begreppet se Falk Pingel, 2010. 
73 Thulin & Elm, 2012. s. 99. 
74 Jansson & Karlsson, 2012. s. 108ff. 
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till olika religiösa uttryck vilket i någon mån legitimerar deras existens för man kan 

peka på mänsklig utveckling som en faktor istället för en gudomlig makt, vilket har 

mer värde i sekulariserade länder. 

Båda läromedel går kort igenom de olika rättsliga skillnaderna mellan män och kvin-

nor som till exempel att kvinnor får inte ärva lika mycket, olika svårigheter vid skils-

mässa, månggifte, åtskillnad vid bön och i vardagslivet med mera.75 Det är däremot 

förklaringarna som skiljer dem åt. Thulin & Elm problematiserar inte innehållet eller 

diskuterar det vidare utan konstatera endast att det är så som det presenteras.76 Jansson 

& Karlsson hänger sig precis som tidigare presenterats åt historiska förklaringsmodel-

ler men menar samtidigt att det handlar om tolkningar inom de religiösa texterna och 

skolorna. Man hävdar att olika länder, nationaliteter, kulturer och religiösa skolor har 

olika tolkningar och därmed olika påbud som skapar olika bilder av islam. Man menar 

även att det finns fog att kunna tolka islam som än mer feministisk religion än vad som 

traditionellt har gjorts.77  

Detta skapar olika bilder av islam och familjeförhållanden inom religionen genom 

de båda läromedlen. Thulin & Elm bygger upp en bild av islam som en enda enhet 

med samma regler, lagar och tolkningar över allt medan Jansson & Karlsson påtalar 

pluraliteten inom religionen och hänvisar till olika skolor och inriktningar.  

3.2.4 Pluralism 

I det ena läromedlet så problematiseras inte alls något om de många olika national-

iteter eller skilda kulturer som florerar inom islam och bland muslimer. Under hela 

texten så presenteras muslimer och islam som en enhet och delningen mellan shia- 

och sunnimuslimer diskuteras väldigt lite utan nämns endast som en notis i historien 

om islams framväxt.78 Istället är det under rubriken ”islam i nutiden” som något om 

inriktningar kommer på tal. Det som framkommer är intressant för det presenterar 

shia som den inriktningen som har skapat den muslimska terrorismen vi ser idag i 

världen. Stycket är värt att citera i sin helhet.  

De dramatiska politiska händelserna i Mellanöstern har gett en massmedialbild av en 

islamisk värld fylld med våld, krig och terrorism. Ofta har en gren av islam, shia, blivit 

utpekad som den drivande kraften.79  

                                                 

75 Jansson & Karlsson, 2012. s. 108-114; Thulin & Elm, 2012. s. 97-101. 
76 Thulin & Elm, 2012. s. 97-101. 
77 Jansson & Karlsson, 2012. s. 113f. 
78 Thulin & Elm, 2012. s. 91-102. 
79 Thulin & Elm, 2012. s. 95. 
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Efter detta kommer en kort förklaring om vad shia är, en inriktning på islam. Men ef-

ter detta så går man inte i polemik eller ens diskuterar innehållet i texten. Varför näm-

ner man då det utan att vidare diskutera det? Man skriver visserligen inte ut om det är 

sant eller falskt men genom att inte göra detta så skapar man en legitimitet till åsikten 

att shia skapar terrorism inom islam. Den enda förklaring man ger till att shia har 

skapat den här uppfattningen som presenteras är att en shiamuslim ”måste […] vara 

förberedd och leva i en ren islamisk tro. Därför är den fundamentalistiska rörelsen 

stark inom shia“.80 Detta kan tolkas som att ren islamisk tro innebär att man hänger 

sig åt terrorism, våld och krig enligt läromedlet, vilket självfallet inte är sant. Det 

skapar en problematisk bild som bygger på islam som negativ, krigisk och våldsam.    

Men det andra läromedlet anser att det är viktigt att betona pluralism och menar 

att islam kan liknas som en ”[…]stor korg. Från denna kan man välja ganska fritt”.81 

Även menar man att islam och muslimer finns i många olika variationer och rikt-

ningar men det som sammanbinder muslimer är att de tror på trosbekännelsen. Fort-

sättningsvis går läromedlet igenom var muslimerna finns och hur stor del av dessa är 

araber.82  

Läromedlen skiljer sig här åt i framställningen av pluralismen inom islam. Den ena 

poängterar pluralismen och de alla olika varianterna som finns inom islam medan det 

andra berör inte ens ämnet. Detta innebär att inom Thulin & Elm som har ett väldigt 

kort inlägg om saken i fråga och en konstigt sådan, skapas en bild av islam som en 

enhet utan flera olika inriktningar och uppfattningar eller kanske till och med som en 

religion med två inriktningar, shia som extremt våldsam och ”annan” islam som inte 

är ren islamisk tro. Detta innebär att det signalerar till läsaren att islam inte har ett 

flertal religiösa inriktningar och är nästan eniga i alla religiösa frågor vilket självfallet 

inte är en verklighet. Detta kan innebära att islam uppfattas som dominant och på-

tvingande där man inte tolererar avvikande åsikter eller tankar. Enligt Fairclough så 

är även urvalet en viktig punkt gällande framställningen av texten vilket det här hand-

lar om. Det sänder signaler som kan skapa negativa tendenser hos läsaren där man 

inte associerar islam med positiva begrepp såsom pluralism, öppenhet, fredlig med 

flera utan deras motsatser.  

                                                 

80 Ibid. 
81 Jansson & Karlsson, 2012. s. 105. 
82 Ibid. 
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Båda läromedel definierar vad islam betyder eller står för, men deras definitioner 

skiljer sig åt. Det ena läromedlet menar att islam betyder underkastelse83 medan det 

andra anser att islam betyder hängivenhet dock upplyser man om att vissa tolkar det 

som underkastelse.84 Det blir väldigt tydligt i kontrasten mellan läromedlen när de 

väljer olika definitioner av islam. Genom att endast definiera islam som underkas-

telse, vilket är ett negativt klingande ord, utan en diskussion så blir det missvisande. I 

regel är det inte fel att definiera islam som underkastelse men man borde problemati-

sera bilden för att få fram kärnan i det. En muslim ser inte det som negativt att un-

derkasta eller hänge sig åt islam utan som positivt då man följer Guds vilja.85 Därför 

torde hängivenhet vara en mer lämplig översättning om man väljer att inte problema-

tisera det mer.  

3.2.5 Islam idag 

Det är endast ett av läromedlen, Thulin & Elm, som har en rubrik som direkt handlar 

om islam idag, det andra läromedlet implicerar det genomgående i texten som tas upp 

i andra delar av den här uppsatsen. Läromedlet som behandlar nutida islam menar 

att: 

För många muslimer är islam inte bara en religion utan något som påverkar hela livet. 

Politik, ekonomi och samhällssystem grundar sig på läran och i den islamiskt styrda 

staten är det Allahs vilja som råder. Den verkställande makten är bara ansvarig inför 

honom och styrs av Koranen, Sunna och Sharia.86  

Om man tittar på ordvalen i meningen som citeras så kan man se att den börjar med 

”för många muslimer” vilket innebär att en stor del av muslimerna ställer sig bakom 

texten och dess mening. Detta innebär i enlighet med texten att islam inte kan vara 

kompatibelt med demokrati eller något annat än en diktatur då de som styr kan bara 

ställas till svars inför Gud. Folkviljan blir inte väsentlig enligt tolkningen som läromed-

let projicerar till sina läsare. Det blir därmed svårt att kunna kombinera islam med idag 

västerländska begrepp såsom demokrati, mänskliga rättigheter med flera. Det innebär 

också att islam blir en motsats till detta för hur skulle man annars kunna kategorisera 

dem inom världen?  

                                                 

83 Thulin & Elm, 2012. s. 92. 
84 Jansson & Karlsson, 2012. s. 105. 
85 Otterbeck, 2004. s. 69ff. 
86 Thulin & Elm, 2012. s. 94. 
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Även om läromedlet senare menar att om man skall överbygga den traditionella bild 

som man menar finns från islam mot kristendom så behövs förståelse och kunskap.87 

Så målar man ändå upp det som att det har funnits och än idag finns motsättningar 

mellan muslimer och kristna där det grundar sig på islams fientlighet mot kristendomen 

och inte vice versa.88 Detta utpekar islam som den traditionella agitatorn och som fi-

entlig medan kristendomen är försvararen och inte angriparen. Det är mer positivt 

laddat att vara försvarare än angripare vilket skapar en mer negativ bild av islam.  

3.3 Jämförande analys 

Det finns både likheter och skillnader mellan och inom läromedlen för var läroplan. I 

generella beskrivningar kan man hitta återkommande teman om hur man beskriver de 

olika fundamentala kategorierna islam innehar i läromedlen. Som exempel kan sägas 

att båda beskriver Gud inom islam som en god och barmhärtig skapare som likställer 

alla människor. Man sätter värde på Guds förlåtande aspekt och att man inte får avbilda 

Gud då Gud är så pass stor att man inte kan förstå begreppet.89  

Men det finns också väsentliga skillnader vilket kan ses i beskrivningarna angående 

Muhammed. Läromedlen för Lpf 94 tenderar att vara mer traditionella och ingående i 

sin beskrivning av Muhammed. De berättar rikt om hans uppväxt och detaljerade hän-

delser i hans liv medan läromedlen för GY11 istället håller en mer historisk kontext 

även om läromedlen för GY11 fäster vikt i hur Muhammed såg ut. Detta gör att det 

träder fram olika bilder av Muhammed, den för Lpf 94 är mer detaljerad och där man 

kan se en bild av en väldigt intelligent, ödmjuk och andlig människa medan i läromed-

len för GY11 så ser man inte riktigt samma spår då beskrivningarna är mer övergri-

pande. Även i själva aggressionen angående Muhammed och islam när de sprider sin 

lära är olika mellan läromedlen. De för GY11 skiljer sig åt sinsemellan där ena poäng-

tera krig medan andra tar in fler aspekter som handel och mission. Men de för Lpf 94 

nämner knappt händelseförloppet. 90 

Gällande familjen så har alla fyra läromedel disponerat sina texter olika. De för Lpf 

94 går i motsatsförhållande till varandra där det ena läromedlet fokuserar på tolkningar 

om islam som mer feministisk medan det andra läromedlet fokuserar på svårigheten 

                                                 

87 Thulin & Elm, 2012. s. 96. 
88 Ibid. 
89 Alm, 2007. s. 83ff;Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 205ff; Thulin & Elm, 2012. s. 92ff; Jans-
son & Karlsson, 2012. s. 105ff. 
90 Alm, 2007. s. 81ff;Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 203ff; Thulin & Elm, 2012. s. 95ff; Jans-
son & Karlsson, 2012. s. 105ff. 
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att leva ett ”muslimskt liv” i Sverige. Men läromedlen för GY11 fokuserar generellt 

över rättsliga skillnader i förhållandet man och kvinna men skiljer sig åt i problemati-

serandet. Det ena läromedlet menar att tolkningarna beror på vilken nationalitet, kultur 

eller religiös skola man är påverkad av medan det andra inte har någon vidare inform-

ation om texterna och problematiserar inte innehållet alls. Här kommer också olika 

tendenser tydligare i materialet. Framförallt i Mattson-Flennegård & Eriksson för Lpf 

94 som i sin text omöjliggör möjligheten att kunna leva ett traditionellt muslimskt liv 

och integreras i det svenska samhället. En liknande koppling kan ses i Thulin & Elm 

för GY11 som menar att de olika värderingar som islam och det svenska samhället har 

gällande familjen inte är kompatibla. Däremot är både Alm och Jansson & Karlsson 

överensstämmande när det handlar om olika historiska och pluralistiska förklaringar 

till ofta förekommande negativa beskrivningar av kvinnan.91  

 När det kommer till pluralism, det vill säga vems islam som presenteras och vilka 

olika delar av islam finns, så har de olika läromedlen många likheter bortsett från ett, 

Thulin & Elm för GY11 som inte alls problematiserar någon pluralism angående islam 

i sin text utan istället framhäver inriktningen shia som en terroristisk inriktning som 

skapar fundamentala muslimer som hänger sig åt terrorism. Även om man hittar spår 

av detta hos Alm för Lpf94 så är det inte alls lika tydligt som hos Thulin & Elm. Utöver 

detta så finns det en diskussion gällande vem som är muslim och arab i de tre läromed-

len (inte i Thulin & Elm). Men man markerar inte skillnaderna särskilt tydligt eller inte 

alls mellan de två största inriktningarna shia och sunni. Det är endast Jansson & Karls-

son för GY11 som problematiserar uppdelningen av islam och menar att det finns 

otroligt många olika delar, inriktningar och tolkningar av den. I de andra läromedlen 

så skapas en bild av islam som en enhet även om det förekommer olika inriktningar.92  

Under islam idag så är det endast hälften av läromedlen som behandlar ämnet ex-

plicit, en för var läroplan. Både Thulin & Elm samt Alm uttrycker att det är svårt att 

kombinera islam med västerländska dogmer, teorier och styrelseskick. Alm menar till 

exempel att den mest radikala formen av de tre inriktningar som presenteras är mod-

ernism. Där modernism beskrivs som en individ som vill ha ett sekulariserat samhälle 

där religionen är en privatsak. Thulin & Elm menar att inom islam kan endast ledarna 

stå till svars inför Gud vilket gör att det blir svårt att kombinera islam med demokrati 

                                                 

91 Alm, 2007. s. 88ff;Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 213ff; Thulin & Elm, 2012. s. 92ff; Jans-
son & Karlsson, 2012. s. 105ff. 
92 Alm, 2007. s. 82ff;Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 202ff; Thulin & Elm, 2012. s. 91ff; Jans-
son & Karlsson, 2012. s. 213. 
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då folkviljan saknar en större innebörd. De båda läromedlen uttrycker åsikter som kan 

tolkas som att islam inte kan kombineras med demokrati eller liknande begrepp som 

till exempel mänskliga rättigheter då människan endast står till svars inför Gud. Sam-

tidigt menar Thulin & Elm att många muslimer ställer sig bakom den bilden som de 

presenterar.93  

Alla läromedlen har både skillnader och likheter sinsemellan. Vilket i sig inte är 

konstigt men det som är intressant är att skillnaderna mellan GY11 läromedel är större 

sinsemellan än från Lpf94. Både dispositioner och vad man tar upp skiljer sig åt där de 

ofta är oense eller olika i sina beskrivningar. Detta är inte lika tydligt för Lpf 94 även 

om det finns där. Det som också är intressant är att det läromedel som problematiserar 

och ifrågasätter mest och därmed också försöker förankra en kritisk reflektion hos 

läsaren är från GY11 (Jansson & Karlsson), men den som gör det minst är från GY11 

också (Thulin & Elm). Gällande läromedlen från Lpf 94 så är de mer lika i denna aspekt 

även om de också skiljer sig åt sinsemellan.  

 

                                                 

93 Alm, 2007. s. 91ff; Thulin & Elm, 2012. s. 94ff. 



32 
 

Kapitel 4 Diskussion 

Under detta kapitel skall de viktigaste resultaten diskuterats och knyts samman med 

den tidigare forskningen samt den diskursiva praktiken gällande islam. Diskussionen 

har delats upp i mindre rubriker för att enklare och tydligare belysa de olika punkter 

som har hittats.  

4.1 Pluralism  

Den tidigare forskningen har varit väldigt kritisk till de olika tidigare läromedel (fram 

till 2006) som har behandlat islam. Både inom andra ämnen än religion såsom historia 

och samhällskunskap har kritiken varit hård. Det mesta har handlat om avsaknaden av 

vems bild av islam som presenteras. Där man menar att det har saknats en tydlig dis-

kussion om pluralismen inom islam och att man kan tolka dess budskap på olika sätt 

beroende på kultur, nationalitet eller inriktning med mera.94 

I det undersökta materialet återkommer dessa problem och det blir väldigt tydligt 

att det saknas överhuvudtaget en diskussion om vem eller vilkas islam som presente-

ras. Även om det i de båda undersökta läromedlen för Lpf 94 innehar en diskussion 

om vem som är arab och vem som är muslim samt presenterar de två största inrikt-

ningarna så saknas en tydlig diskussion om vad som skiljer inriktningarna åt.95  

Gällande läromedlen för GY11 så kan man se en skillnad både åt det sämre och 

det bättre. I Thulin & Elm så diskuteras väldigt knapphändigt olika inriktningar och 

när det väl kommer upp någonting är det fyllt av fördomar och ordval som skapar en 

negativ bild av islam. Även en diskussion om vem som är muslim saknas och läro-

medlet antar därmed att alla som läser boken har en förkunskap om just detta, vilket 

kan vara problematiskt för syftet är att lära elever om islam. I Jansson & Karlsson 

presenteras olika inriktningar på islam bäst gentemot de andra, genom att man för en 

diskussion om helheten i islam där man menar att det finns många olika varianter som 

beror på många olika saker såsom var man kommer ifrån, vilken kultur man har med 

mera. Genom att göra detta särskiljer sig Jansson & Karlsson från både den tidigare 

forskningen och de andra undersökta läromedlen. Man kan se detta i samma ljus som 

Otterbecks undersökning där han fastslår att det helt saknas en diskussion angående 

bilden av islam som skulle kunna ge en djupare förståelse till religionen i sig självt och 

                                                 

94 Se kapitel 1.7.2 för mer information. 
95 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 202ff; Alm, 2007. s. 83ff. 
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den bild som slutligen presenteras.96 Om man skall motverka okunskap och fördomar 

gentemot islam så måste man lära ut att islam är mycket mer än en religion utan har 

flera olika sidor inom sig. De undersökta läromedlen förutom en lyckas inte med detta.  

Även när det kommer till själva definitionen av islam så finns det olika tillväga-

gångssätt presenterade. Endast Mattson-Flennegård & Erikssons läromedel för Lpf 

94 definierar islam och menar att det betyder hängivenhet eller den som överlämnar 

sig samt förklarar ursprunget till själva ordet (SLM) och menar att det handlar om fred 

och frid.97 De båda läromedlen för GY11 definierar också islam men det är endast ett 

av dessa som överensstämmer med Mattson-Flennegård & Erikssons definition. Jans-

son & Karlsson menar att islam betyder hängivenhet men att det ofta översätts till 

underkastelse. Thulin & Elm menar istället att islam betyder underkastelse utan en 

diskussion kring definitionen.98  

I den tidigare forskningen förs det omfattande diskussioner om huruvida man skall 

definiera islam. Härenstam, Otterbeck och Falaturi för en diskussion angående defi-

nitionen av islam och menar att endast definitionen underkastelse skapar en felaktig 

bild av islam och dess betydelse. Underkastelse har inte samma innebörd eller klang i 

till exempel Sverige som i mer islam-inspirerande länder. En mer korrekt bild vore 

istället hängivenhet eller att man för en tydlig diskussion om både islams ursprung, 

SLM, och vad det innebär i mentalitet för muslimer.99  

Det är egentligen endast ett av läromedlen som har med en tydlig diskussion, Matt-

son-Flennegård & Eriksson men läromedlet av Jansson & Karlsson definierar i alla 

fall islam annorlunda från vad den tidigare forskningen har kommit att presentera i 

sina resultat. I någon mån får man se det som en förbättring om än liten. Men man 

kan också titta och jämföra detta och i presentationen av vems islam som representeras 

i läromedlen mot själva diskursen angående islam i Sverige. Denna presenteras under 

rubriken 2.2.2 Den islamska diskursen och visar att när man talar om islam och mus-

limer i Sverige förenklar man ofta själva religionen och muslimerna, framförallt till en 

enhet. Detta gör även läromedlen när de inte för en diskussion kring pluralism bland 

de troende hos islam. Det för fram en bild av att islam är en enhet vilket stöds i hur 

samhället uppfattar och talar om islam, detta är självfallet inte korrekt. Precis som att 

definiera islam som underkastelse skapar man en bild av muslimer som en enhet. För 

                                                 

96 Otterbeck, 2006. s. 69ff. 
97 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 202f.  
98 Thulin & Elm, 2012. s. 92ff; Jansson &Karlsson, 2012. s. 105. 
99 Härenstam, 2006. s. 21 & 34; Otterbeck, 2004. s. 69ff; Falaturi, 1990. s. 104ff. 
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om man underkastar sig, så underkastar man sig kring samma sak till exempel Gud 

och trosinnehållet. Men verkligheten är mer komplex än så även om det inte framgår 

i läromedlen.  

4.3 Islam och det svenska samhället 

Alla fyra läromedel har svårt att kunna ge stöd för att kunna kombinera islam och det 

svenska samhället. Även om Alm för Lpf 94 för en diskussion kring kvinnan och islam 

där han pekar på olika historiska faktorer och att man kan tolka islam med de olika 

kvinnoideal som florerar idag i västvärlden.100 Detta kombinerat med Jansson & Karls-

sonsför för GY11:s syn på islam som en stor korg där man kan plocka delar av islam 

väldigt fritt är de enda egentligen sammankopplade beskrivningarna av islam och Sve-

rige utöver den muslimska invånarantalet i Sverige.101 Annars är beskrivningarna fyllda 

av olika ordval och meningar som tyder på att islam och Sverige aldrig kan kombineras 

så som det är idag och är två helt skilda saker i fundamenten.  

Thulin & Elm för GY11 är fylld av sådana meningar som gör att frågan väcks, fram-

förallt gällande beskrivningarna av kvinnan och familjen. De skapar kategorierna ”vi” 

och ”dem” genom att mena att svenskar har svårt att acceptera den familjesyn som de 

menar islam står för. Även när man inte problematiserar det man menar och inte för 

en vidare diskussion om det. Det skapar ett klimat där alla vet vad man talar om och 

menar. Genom att inte behöva förklara det ytterligare så legitimerar man den bild som 

man menar finns. Att islam har en sämre familjesyn än i Sverige.102 Detta menar även 

Fellman i sin forskning och pekar på att synen på kvinnan i islam är genomsyrad av 

ensidighet och brist på förståelse angående kvinnofrågan i läromedel.103 I beskrivning-

arna av islam idag framkommer det åsikter som gör att man kan uppfatta som om det 

inte går att kombinera islam och Sverige. Man pekar på de olika styrelseskick med 

diktaturer som finns i den muslimska världen och menar att de grundar sig på att le-

darna endast kan dömas av Gud, vilket innebär att folkviljan blir meningslös och där-

med demokrati.104 

Även i Mattson-Flennegård & Eriksson för Lpf 94 så är man tydlig i att det inte går 

att kombinera islam och svenska förhållande gällande familjen. Man menar att de som 

                                                 

100 Alm, 2007. s. 89ff. 
101 Jansson & Karlsson, 2012. s. 105f.  
102 Thulin & Elm, 2012. s. 94ff. 
103 Fellman, 1993. s. 82f. 
104 Thulin & Elm, 2012. s. 96. 
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vill elva ett traditionellt muslimskt liv inte kan kombinera detta med det sekulariserade 

Sverige vilket gör att det går ut över deras religiösa tro och över sin och sina barns 

stolthet. Man för in utan kritik eller diskussion olika ståndpunkter och aspekter av det 

muslimska livet som de menar skapar en kravbild för troende muslimer som omöjlig-

gör att de kan sekulariseras i Sverige.105 Då Alm för Lpf 94 talar om islam idag så delar 

den in dagens muslimer i tre grupper, sekularism, modernism och fundamentalism. 

Som en skala delas de in i hur stor avkall Alm anser att de gör på sin tro och att kom-

binera detta med styrelseskick. Sekularism, menar Alm är den mest radikala då man vill 

ha sekulariserade länder. Detta är i sig konstigt för fundamentalism menar Alm är den 

mest religiösa av dessa grupper och i våra mått torde också vara den mest radikala. 

Men istället verkar Alm mena att för muslimer att finna sig i mer sekulariserade länder 

är tydligen mer radikalt än att införa sharia lagar eller andra religiösa dogmer i staten.106 

Detta kan tolkas som om att en mer sekulariserad form av islam inte längre är islam på 

”riktigt” vilket försvårar en kompatibilitet med Sverige. 

Sätter man allt detta i ett större sammanhang så ser man att det handlar om just den 

diskursiva praktiken. Fairclough menar att den diskursiva praktiken är de regler som 

skapar hur man talar om saker och ting. I den diskursiva praktiken så talar man om 

islam som en kvinnoförnedrande religion, som en krigisk och aggressiv religion där 

allting är en enhet och likformat. Att mena därmed att Sverige och islam inte går att 

kombinera är uttryck för sådana tankar då det är på grundpremissen i hur man uppfat-

tar islam vilket beror på den diskursiva praktiken. Detta kan man också se uttryck för 

i den tidigare forskningen där i mina ögon Falaturi uttrycker det bäst genom att mena 

att man inte någonsin kan bortse från läroförfattarens förutfattade meningar och det 

är endast genom en öppen dialog omgiven av omtanke och förståelse man kan komma 

förbi det.107  

4.4 Synen på islam 

Det som genomsyrar de fyra läromedel förutom egentligen Jansson & Karlssons är en 

negativ syn på islam. Tittar man på den diskursiva praktiken det vill säga hur man talar 

om islam i Sverige så talar man i negativa termer. Detta återfinns i källmaterialet och 

det är i framförallt två läromedel som står ut, Thulin & Elm för GY11 och Mattson-

                                                 

105 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 217ff. 
106 Alm, 2007. s. 91f. 
107 Falaturi, 1990. s. 104. 
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Flennegård & Eriksson för Lpf 94. Men även Alm för Lpf 94 har dessa tendenser om 

än i mindre utsträckning och minst har därmed Jansson & Karlsson för GY11.  

I den kartlagda diskursen angående islam så kan man se att olika termer i hur man 

beskriver islam genomsyrar diskursen. Man förenklar ofta innehållet och skapar stere-

otyper av islam och muslimer samt presenterar dem som enheter utan olika inrikt-

ningar eller åsikter. Utan det finns en islam och ett sätt att vara muslim på. Ofta i 

nyheter så brukar man kategorisera islam och muslimer som aggressiva, outvecklade, 

förtryckande gentemot kvinnor och underkastade en auktoritär religion. Dessa åsikter 

är representerade i källmaterialet för den här uppsatsen. Framförallt när det kommer 

till kvinnoförtryck och aggressivitet bland muslimer och islam.  

  Både Thulin & Elm samt Mattson-Flennegård & Eriksson påvisar detta i sina be-

skrivningar av kvinnan så som de uppfattar att islam behandlar henne. De pekar på 

olika aspekter där de menar att islam och de kvinnoideal som finns i västvärlden och 

Sverige inte är kompatibla vilket skapar ett ”vi” och ett ”dem” där vi står för något 

bättre vilket per automatik gör islam till kvinnoförtryckande. Även om andra åsikter i 

frågan finns representerade framförallt i Alm.108 I Mattson-Flennegård & Eriksson går 

det till och med så långt att de menar att som troende muslimsk kvinna kan man inte 

ta hand om hushållet så mycket som man vill och därför kan barnen skämmas över 

en.109 Frågan man borde ställa sig är om det är representativt för alla kvinnliga muslimer 

i Sverige? Det blir såklart svårt att svara på men i och med att det inte finns en diskuss-

ion i frågan så menar eller uttrycker läromedlet att så är fallet. 

Gällande aggressionsbilden kan man se tydliga exempel redan i beskrivningar av 

Muhammed i Thulin & Elm där de menar att islam spridits genom det ”heliga kriget, 

djihad”.110 Det ger sken av att islam har spridits genom krig och våld vilket skapar en 

bild av en aggressiv religion. Även om andra åsikter om Muhammed framkommer i 

alla läromedel såsom ödmjukhet, intelligent, vacker och kunnig ledare så finns det ändå 

tendenser av det negativa.111 Framförallt när man granskar beskrivningarna av inrikt-

ningen shia. Thulin & Elm samt Alm beskriver shia-inriktningen som en islamistisk 

inriktning vilket främjar terrorism. Alm gör förvisso så i mildrande ordalag men spåren 

                                                 

108 Thulin & Elm, 2012. s. 96; Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007. s. 217ff; Alm, 2007. s. 89ff. 
109 Mattson-Flennegård & Eriksson, 2007.s. 220. 
110 Thulin & Elm, 2012. s. 89. 
111 Thulin & Elm, 2012. s. 89; Jansson & Karlsson, 2012. s. 107f; Alm, 2007. s. 84f; Mattson-Flennegård 
& Eriksson, 2007. s. 203f. 
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finns där.112 Detta bygger på en bild av en aggressiv religion där terrorism-epitetet hjäl-

per till att skapa en bild av islam som krigisk, mordisk och rent ut sagt hatisk. Detta 

lyser även igenom när Thulin & Elm pekat ut islam som en traditionell angripare gente-

mot kristendomen.113 Att vara angripare är ett negativt laddat ord och innebär i kon-

texten att man är skyldig till att en konflikt har uppstått. Även denna spänning mellan 

kristendom och islam som diskuterats återfinns i den tidigare forskningen där de menar 

att det är just på grund av denna som islam beskrivs så negativt i läromedel.114  

Även om det finns positiva bilder av islam, framförallt gudsbilden och Muhammed 

så drunknar dessa i en övergripande negativ strukturell beskrivning av dess innehåll 

både religiösa inslag som historiska. Ofta finns historiska beskrivningar som florerar 

kring händelser om islam då det verkar som religiöst har de inget att tillföra världen 

utan de legitimerar sin existens genom sina historiska händelser. Detta innebär att den 

övergripande bilden av islam är av negativ karaktär som innehåller islam som en kvin-

noförnedrande, aggressiv och icke-kompatibel religion med Sverige. Allt detta kan här-

ledas till den uppmålade diskurs som verkar finns i Sverige.  

Fairclough menar att det är två maktfaktorer som skapar text, sociala strukturer och 

sociala praktiker. Det verkar som om den sociala strukturen av framställningen av just 

islam påverkar läroförfattarna negativt. Genom den diskursiva praktiken om islam och 

texten i läromedlen kan vi se att innehållet följer samma mönster i ett större förlopp 

vilket Fairclough benämner som den sociala praktiken. Både massmedia, ungdomars 

negativa inställning samt läromedelstexterna är negativt inställda till islam vilket tyder 

på en tydlig hegemoni som verkar påverkar diskursen islam i Sverige.   

                                                 

112 Thulin & Elm, 2012. s. 95; Alm, 2007. s. 83. 
113 Thulin & Elm, 2012. s. 96. 
114 Falaturi, 1990. s.104;Fellman, 1993. s. 92.  
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Kapitel 5 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att redogöra för hur islam har framställts från 2006 till 2012 

i läromedel för religionskunskap mot gymnasiet. Detta bröts ned till frågeställningen: 

Hur framställs islam i de undersökta läromedlen för gymnasiet? Hur har den nya läro-

planen påverkat läromedlens framställning av islam?  

Det som denna uppsats menar kunna säga är att den nya läroplanen inte har påver-

kat framställningen nämnvärt. De undersökta läromedel som är inriktade mot GY11 

är av så skilda kvalité i sin framställning att det inte går att dra några slutsatser ifall de 

har blivit påverkade av läroplanen eller ej. De båda läromedlen, Thulin & Elm samt 

Jansson & Karlsson, är enligt uppsatsen både det sämsta och det bästa läromedlet i 

undersökningen. Jansson & Karlsson är den som har med fler dimensioner av islam 

än sina konkurrenter men det innebär inte att den är perfekt utan det kan förbättras på 

flertal ställen. Thulin & Elm är den sämsta genom sina konstiga formuleringar som 

hjälper till att bygga fördomar mot islam som religion i Sverige. Därav blir ett av resul-

taten att i de undersökta läromedlen kan man inte se hur den nya läroplanen har på-

verkat innehållet.  

Gällande det övergripande syftet och huvudfrågan, hur framställs islam, så intar 

uppsatsen den ställning att det är övergripande en negativ bild av islam som framkom-

mer. Framförallt inom tre olika områden blir det tydligt, inom pluralism, islam och det 

svenska samhället samt synen på islam. Pluralism är egentligen hur läromedlen visar 

vems islam de presenterar och hur framställning av islam är i avseende om de framhä-

ver olika inriktningar, trosinnehåll och om de för en diskussion kring det. Detta gör i 

princip inte läromedlen utan endast Jansson & Karlsson innehar någon sorts diskuss-

ion om islams mångsidighet. De andra tre bygger på en bild av islam som en enhet och 

förenklar därmed islams trosinnehåll och många muslimers egen uppfattning om hur 

islam är. Islam blir kategoriserat som en enda tro med ett trosinnehåll där man tolkar 

olika saker olika. Även i skillnaden mellan shia och sunni hävdar man att det inte är 

några direkta skillnader i trosinnehållet utan synen på vem som skall efterträda Mu-

hammed.  

Angående islam och det svenska samhället så uttrycker alla fyra läromedel tendenser 

att det inte går att kombinera islam och det svenska samhället. Framförallt i två av 

dessa läromedel, Thulin & Elm samt Mattson-Flennegård & Eriksson, blir det ännu 

tydligare. De hävdar att en troende muslim inte kan kombinera stora delar av sitt tros-

innehåll framförallt inom familjesynen med det svenska samhället. Även fortsätter de 
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och menar att en religiös tolkning av islam möjliggör demokrati och därmed en kom-

patibilitet med det svenska samhällets grundtankar.  

Angående synen på islam som är en större helhetsbild så framkommer det tendenser 

att tolka islam som en aggressiv och förtryckande religion. Man pekar på att strikt islam 

skapar terrorism, och då ofta inom shia-inriktningen. Även i hur islams spreds efter 

och under Muhammeds död menar vissa av läromedlen är präglade av krig. De positiva 

aspekterna av islam som framkommer i läromedlen drunknar i en strukturell spiral 

bestående av negativa beskrivningar och tendenser vilka man kan se gå igen både från 

den tidigare forskningen och den diskurs som finns angående islam. Sätter man detta i 

ett större perspektiv så inser man att läromedlens framställning egentligen är ett uttryck 

för hur vi i vårt samhälle presenterar islam i till exempel media.  

Alltså blir svaret på den övergripande frågan hur islam framställs i läromedlen att 

det framställs negativt. Innehållet förenklas och stereotypiseras där islams framställs 

som en enhetlig religion med aggressiva och krigiska tendenser som förtrycker sina 

troende och då framförallt kvinnorna. Även om innehållet i läromedlen skulle vara 

korrekta så blir de i ett större perspektiv det direkta verktyget för den sociala praktiken 

gällande islam. Om man inte för aktiva diskussioner i framställningen av olika religion-

ers innehåll, i detta fall islam, så kommer en förenklad och stereotypisk bild som bygger 

för fördomsfulla meningar i samhället att dominera innehållet. Därför måste aktiva och 

konstruktiva diskussioner som omges av både respekt och förståelse för varandra föras 

för att också kunna förbättra innehållet i läromedlen. På så sätt motverkas också för-

domar, oförståelse och bristande respekt mot varandras trosuppfattningar och vilka vi 

är som människor.   
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