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Abstract 
 

In a Swedish classroom today there will be students with different ethnicities, world views and 

religious beliefs.  The students will be taught religion through a non-denominational education, 

where as a teacher you are meant to be objective, open-minded and fair in the representation of 

different traditions. This representation is colored by the outsider-perspective and the students 

then learn about religion from a party which is not involved in the religion being taught. This 

essay discusses how to balance the outsider-perspective in religious education in the Swedish 

school with insider-voices. More specific, the use of Muslim websites when teaching about 

Islam.  

The material this essay studies are three Muslim websites: al-islam.se, islaminfo.se and 

islamguiden.se. In order to make a didactic analysis of the websites, they are compared to a 

standard Swedish textbook. The method being used to do the analysis is a text analysis with a 

didactic point of view. The essay focuses on questions of the websites presentation of Islam, 

claim of truth and discussion on the negative image of Islam by the West.  

The essay shows that websites is a good alternative method in the process of balancing the 

outsider-perspective but requires conscious didactic choices and the need to teach the students 

about source criticism. The websites, because of their insider-voices, will need to be analyzed 

and explained to the students to keep the classroom environment non-denominational.  
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1 Inledning 
 

Islam has been fundamentally misrepresented in the West – the real issue is 

whether indeed there can be a true representation of anything, or whether any 

all representations, because they are representations, are embedded first in the 

language and then in the culture, institutions and political ambience of the 

representer. If the latter alternative is the correct one (as I believe it is) then 

we must be prepared to accept the fact that a representation is eo ipse 

implicated, intertwined, embedded with a great many other things besides the 

«truth»1 which is itself a representation. 2 

Under religionskurserna vi har läst på universitet har vi lärarstudenter blivit påminda att det inte 

går att prata om en specifik religionsdefinition eller generalisera om en hel religion, utan att det 

krävs en förståelse för att inom en religiös tradition finns det flera olika tolkningar och praktiker.  

Det finna lika många livsåskådningar som det finns troende inom en religion. Det är vad Edward 

Said syftar på i sin bok Orientalism som citatet ovan kommer ifrån. Han hävdar att en 

representation är den som är invävd i kulturen, språket, institutioner och politiken – och hur kan 

läraren möjligen kunna representera en hel religion på ett rättvist sätt?  

Internet kan vara lösningen på detta problem, genom att läraren kan använda sig av primärkällor 

och kunna lyfta upp konfessionella röster som inte alltid hörs inom religionsundervisningen. 

Det går idag att ta del av vad människor tillhörande en specifik religiös tradition säger utan att 

behöva organisera studiebesök eller liknande aktiviteter.  

Det kommer att ske en förändring inom IT i skolan och mycket har redan hänt på detta område 

på flera olika plan. Skolverket har gått ut med information kring både källkritik och 

internetrelaterat innehåll. Det dyker upp fler och fler digitala läromedel. EU har gått ut med att 

ett av de nyckelverktyg en elev behöver är just digital kompetens. 3 

Denna uppsats ska försöka visa att utifrånperspektivet inom undervisningen kan kompletteras. 

Det utifrånperspektiv som kan existera när läraren undervisar om en religiös tradition den inte 

tillhör. I just denna uppsats ska det undersökas hur läraren kan använda konfessionella hemsidor 

i religionsundervisningen, i det här fallet muslimska hemsidor. Uppsatsen kommer att diskutera 

                                                     
1 Notera: markering av Edward Said 
2Said, Edward W. 1991. Orientalism. London: Penguin books, s. 272. 
3 Hylén, Jan. 2007. Digitala lärresurser: möjligheter och utmaningar för skolan. Rapport/Myndigheten för 
Skolutveckling. Stockholm: Myndigheten för Skolutveckling. s. 23 
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problematiken med att använda konfessionellt material, men även fördelarna med att arbeta 

med material från religionen som ska läras ut.   

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att klargöra om och hur läraren kan använda muslimska hemsidor 

och deras övergripande information om islam i ett utbildningssyfte för gymnasieelever.   

Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar:  

- Vilka beskrivningar av islam, sanningsanspråk och diskussioner kring fördomar samt 

missuppfattningar för de populära muslimska informationshemsidorna?  

- Hur kan läraren använda informationen från hemsidorna för att balansera 

utifrånperspektivet när det gäller religionskunskapsundervisningen om islam i det 

svenska klassrummet? 

1.2 Material 
 

Det material som använts i denna uppsats är web-information från Al-Islam, Islamiska 

informationsföreningen, Islamguiden och en svensk lärobok vid namn Söka svar – 

religionskunskap kurs 1 och 2. Dessa primärkällor har jag sedan med hjälp av sekundär 

facklitteratur reflekterat kring.  

Al-Islam.se är en hemsida från Islamska forskningscentrumet i Göteborg. Det islamiska 

forskningscentrumet startades 1998, och föreningen är ideell samt politiskt obunden. Deras 

huvudsyfte är att sprida information om islam och muslimer. På deras hemsida anger de att 

deras information utgår ifrån Koranen och att de tolkat dess budskap och läror. Deras 

organisationsmål är att informera både muslimer samt icke-muslimer om läran, vilket de gör 

genom till exempel studiecirklar men även via deras hemsida. 4 

Den Islamiska informationsföreningen är en ideell stiftelse som grundades 1986. De som står 

bakom hemsidan är Islamiska informationsbyrån. Enligt Nationalencyklopedin står föreningen 

för att sprida information om islam för muslimer och icke-muslimer. Föreningen är knuten till 

Sveriges Muslimska Råd5 som är ett samarbetsorgan bildat av Förenade islamiska föreningar i 

                                                     
4 Al-islam, Om Al-islam. 2010. http://www.al-islam.se/Misc/About.aspx (Hämtad 2015-05-09) 
 
5 Nationalencyklopedin. Islamiska informationsföreningen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamiska-
informationsföreningen (Hämtad: 2015-05-09) 
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Sverige och Sveriges Muslimska Förbund.6  

På Islamiska informationsföreningens hemsida under rubriken ”Om IFF” beskriver de sin 

verksamhet, som innefattar bland annat pedagogiska föreläsningar. Deras mål är att ge sin bild 

av vad en muslim enligt dem ska vara. I samma stycke på hemsidan skriver de även att deras 

mål är att ”uppnå integration samt verka för ett mångkulturellt samhälle.”7 

Islamguiden.com är en politiskt obunden samt ideell organisation som startades 1997. Enligt 

deras siffror har de 2051 medlemmar beräknat i augusti 2013, och en besöksfrekvens på ca 

30000 besökare per månad på hemsidan. De skriver även i sin beskrivning att den uppdateras 

frekvent och utvecklas med ny information. Hemsidan fick Ibn Rushds hederspris 2009 med 

motivationen:  

Islamguiden är en oerhört betydelsefull mötesplats full av information för 

både muslimer och icke-muslimer. Den är en brobyggande, informativ 

kunskapskälla som är möjlig att nås av alla, oberoende av geografisk hemvist. 

Islamguiden bidrar väsentligt till att öka förståelsen för och kunskapen om 

islam och muslimer i Sverige. De personer som arbetar med Islamguiden är 

inlyssnande eldsjälar som brinner för hög kvalitet och ständig utveckling och 

som tar åt sig av sina besökares önskemål och ser till att projekt som andra 

drömmer om verkligen blir verklighet. Ledord för juryn är folkbildning och 

integration.8 

Läroboken Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 är skriven av två författare vid namn Leif 

Eriksson och Malin Mattsson Flennegård. Boken är utgiven efter den senaste läroplanen från 

2011 och boken trycktes 2012. Huvudförfattaren av boken Malin Mattsson Flennegård är 

gymnasielärare i religionskunskap och på Libris hemsida återfinns ett citat av henne:  

För mig är det viktigt att religionsämnet uppfattas som levande och angeläget. 

Därför är det människan med alla sina frågor, tankar, styrkor och svagheter 

som står i centrum när jag undervisar och när jag skriver. Att i presentationen 

av religioner och kulturer utgå ifrån ett inifrånperspektiv leder till möten och 

förståelse och det är något som jag alltid strävar efter. Demokrati- och 

                                                     
6 Nationalencyklopedin, Sveriges Muslimska Råd, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-
muslimska-råd (Hämtad: 2015-05-09) 
7 Islamiska informationsföreningen, Om IIF. 2015. http://www.islaminfo.se/om-iif.html (Hämtad 2015-05-09) 
8 Islamguiden, Om oss och om Copyright. 2015. http://www.islamguiden.com/popuptjanster/omoss.html (Hämtad 
2015-05-09) 
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värdegrundsfrågor ligger mig särskilt varmt om hjärtat och jag ansvarar för 

min skolas arbete kring bl.a. mångfald och mänskliga rättigheter. 

1.2.1 Avgränsningar/urval 
 

Till denna uppsats har det skett ett antal avgränsningar då materialet på internet är ofattbart stort 

och brett. Den främsta avgränsningen som har gjorts är valet av de tre hemsidor som kommer 

att analyseras. Dessa tre valdes baserat på följande fyra kriterier: popularitet, hemsidans syfte, 

tillgänglig information och vem som står bakom hemsidan.  

Det första kriterium som materialvalet baserats på är popularitetskriteriet. Detta kriterium i 

korthet innebär att hemsidorna ska vara välbesökta och etablerade. Detta kriterium kan avläsas 

genom att titta på deras användningsstatistik samt deras sökträffar på Google.  

Det andra kriteriet för mitt urval av material är hemsidornas och föreningarnas syfte. Jag ville 

studera hemsidor som försökte formulera en bild av islam. Det har även varit ett beslut att inte 

inkludera källor som är politiskt bundna eller vinstdrivande. Detta för att exkludera 

extremistiska sidor och hemsidor med tydlig propaganda. Hemsidorna ska även ha ett tydligt 

pedagogisk syfte och medvetet ha information som är till för att lära ut islam.  

Ett av kriterierna var att hemsidan skulle ha tillgänglig information som hypotetiskt sett skulle 

kunna fungera i praktiken. Det fanns hemsidor som inte gick vidare i urvalet på grund av att de 

hade begränsad information som inte hade fungerat i min forskning. Det hade inte fungerat att 

driva en undersökning om hemsidan enbart bestod av en bild samt en kort beskrivning utan 

hemsidan behövde ha information som skulle kunna gå att analysera vidare.  

Det sista kriteriet kring vem som är avsändaren av hemsidan är viktigt just på grund av att 

svenska skolans värdegrund säger att undervisningen ska vara: ”... saklig och allsidig. När 

värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem.”9 Detta innebär 

att mitt urval av material baseras på om hemsidorna tillhör en offentlig förening och det står 

tydligt vem det är som skriver informationen.  

 

 

 

                                                     
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2011. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (Hämtad 2015-05-09) s. 6. 
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1.3 Metod 
 

Den kvalitativa textanalysen kommer att inspireras av Peter Eisaissons et al. Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad och dess kapitel om kvalitativ textanalys. 

Forskaren väljer ut det relevanta innehållet i texten genom noggrann inläsning om både textens 

innehåll samt dess syfte10. Beslutet att använda den textanalytiska metoden istället för den 

bredare kvantitativa innehållsanalysen är att forskaren kan dyka in i vissa passager i texten. Det 

krävs en större intensiv läsning av texten11 för att utreda hemsidornas beskrivning av islam, 

sanningsanspråk och deras behandling av bilden av islam. De förklarar i kapitlet om kvalitativ 

textanalys fördelarna med att använda just denna metod framför den kvantitativa om man för 

en detaljerad textstudie. Detta gör denna metod lämplig för att uppnå uppsatsens syfte. En annan 

del av metoden är att jag använt en svensk lärobok för att kunna ha en referenspunkt i analysen 

av hemsidorna. 

Den modell som har använts för att kunna applicera metoden på mitt utvalda material är en 

modell presenterad av Alan Bryman. Den ser ut på följande vis med sex olika steg: 

1. En problemformulering fastställs 

2. En sammankoppling av materialet och uppsatsens mål sker 

3. Ett urval av ett mindre antal texter utförs 

4. Det arbetas fram kategorier som kan styra insamlingen 

5. Kategorier prövas på materialet 

6. Kategorierna revideras och tillspetsas för insamlingen12 

Denna modell applicerades med formulering av frågeställning, avgränsningar gällande urvalet 

av hemsidorna och att det arbetades fram kategorier: beskrivning av islam, sanningsanspråk 

och den negativa bilden av islam.   

1.3.1 Metodkritik 
 

Frågeställningen skulle kunna besvaras med en kvantitativ studie istället, och fokus skulle då 

ligga på att studera ett större urval av hemsidor och sedan utföra en jämförelse mellan 

materialet. Avgränsningen av materialet var dock en nödvändighet för uppsatsen, främst för att 

                                                     
10 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. 2012. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ 
och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. s. 210 
11 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. 2012. s. 210 
12  Bryman, A. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 505f 
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kunna fokusera på att analytiskt studera informationen från hemsidorna. Avgränsningarna 

bidrog också till att en kvalitativ studie var mer lämpligt för uppsatsen. Det hade även kunnat 

användas en språkbaserad metod, där studerandet kring vilka ordval hemsidorna använder sig 

av och deras specifika formuleringar istället är grunden.  

Det existerar även en brist i att metoden inte tillämpas på hela hemsidorna, utan istället 

fokuserar på specifika artiklar som relaterar till ämnesvalen uppsatsen behandlar. Detta kan leda 

till att resultatet blir annorlunda jämfört med om jag hade läst allt som publicerats på hemsidan. 

Det kan även finnas en metodbrist i urvalet av material till uppsatsen, och just på grund av 

avgränsningarna kan resultatet bli påverkat. Detta på grund av att det är jag som har valt ut 

materialet och gjort avgränsningarna, och detta kan bli ett subjektivt urval.  

1.4 Tidigare forskning  
 

Liknande undersökningar inom detta område är sparsam. Jag har inte hittat någon forskning 

som berört just ämnet muslimska Internetkällor inom islamundervisning och har därför sökt 

efter forskning som diskuterar olika aspekter av att använda internet i religionsundervisningen.   

Jan Hylén diskuterar just internets påverkan på den svenska skolan i sin bok Digitaliseringen 

av skolan – där han säger att ”IT är ett verktyg för att öka effektiviteten i lärandet” som syftar 

mer på IT-baserade system inom skolan men hans forskning tar även upp att digitala läromedel 

blir allt vanligare och viktigare.13 Hylén har även skrivit en rapport vid namn Digitala 

lärresurser - möjligheter och utmaningar för skolan som är publicerad av Myndigheten för 

Skolutveckling. Han diskuterar vad digitala lärresurser är och hur internetanvändningen ser ut 

rent generellt. Han lyfter upp de nya digitala läromedel som uppkommit och de frågor som 

skolan behöver ta ställning till. Dessa frågor kan vara gällande upphovsrätt, infrastrukturen eller 

framtidstrender inom IT.14 Hylén skriver att rapporten är lämplig både för kommunala 

skolförvaltningar men även skolledare eller lärare. I sin avslutande kommentar diskuterar han 

faktumet att digitala läromedel är här för att stanna och att lärarens framtida arbete kommer att 

förändras med den nya teknologin. Han anser att detta är ett arbete som kommer förändra den 

traditionella undervisningen men han utesluter inte faktumet att läroböcker är fortfarande 

överlägsna de nya digitala läroverktygen. 15 

                                                     
13 Hylén, Jan. 2011. Digitaliseringen av skolan. Lund: Studentlitteratur. s. 11. 
14 Hylén, Jan. 2007. Digitala lärresurser: möjligheter och utmaningar för skolan. Rapport/Myndigheten för 
Skolutveckling. Stockholm: Myndigheten för Skolutveckling. s. 21 
15 Ibid s. 48f 
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Mia Lövheim har bedrivit en hel del forskning kring förhållandet mellan religion, unga och 

internet. I hennes artikel ”Rethinking Cyberreligion? Teens, Religion and the Internet in 

Sweden” har hon utfört en enkät kring svenska ungdomars användning av Internet i ett religiöst 

syfte. Resultatet av enkätundersökningen visar att ungdomar främst använder encyklopediska 

hemsidor för att söka information om religion samt de som kommer högst upp på träfflistan 

efter användning av en sökmotor och att färre söker information från religiösa hemsidor.16 

Denna statistik är av intresse för min uppsats då det visar att ungdomar inte söker sig till 

religiösa hemsidor för förstahandsinformation utan snarare till de hemsidor som är lättast att 

hitta med hjälp av en sökmotor som oftast ger en övergripande och icke-konfessionell blick av 

religionen i fråga.  

I ”Unga nätmiljöer – nya villkor för samarbete och lärande” av Mikael Alexandersson och 

Thomas Hansson samt redaktion finns det ett kapitel ”Texter i en wikigemenskap” som är 

skriven av Rolf K Baltzersen där han bemöter frågan kring wikibaserade lärmiljöer. Detta 

kapitel bemöter mer frågan kring gemensam publicering då ett antal lärarstudenter fick prova 

på att skriva på en egen wiki-sida och ha öppen redigering på deras texter. De lärarstudenter 

som var med i undersökningen lyfte upp problem kring källkritik, copyright och faktafel.17 

Dessa problem existerar på alla hemsidor vem som helst kan redigera och ha tillgång till – men 

även på hemsidor där det inte sker någon faktagranskning eller administrerande. Denna 

undersöknings relevans för uppsatsen är just detta – frågan kring huruvida det går att lita på vad 

som står på hemsidor och vem är det egentligen som publicerar? 

I ”Virtuell religion: Globalisering och Internet” av Göran Larsson ges ett brett upplägg över 

området religion och internet. Larsson lyfter upp problemen och möjligheterna med 

globaliseringen och internets påverkan på omvärlden.18 Han beskriver hur det är enklare nu att 

söka alternativ kunskap och på grund av detta måste läraren och eleverna omvärdera vad som 

är sant eller inte. Han menar att det grundläggande problemet med internet och ett problem som 

kommer kvarstå är att internet har för mycket information.19 Hans breda förhållningssätt till 

religion och internet gör denna forskning lämplig för uppsatsen.  

                                                     
16 Lövheim, Mia. 2008. Rethinking Cyberreligion? Teens, Religion and the Internet in Sweden. Nordicom Review 29. S. 216f 
17 Baltzersen, Rolf K. 2011. Texter i en wikigemenskap. I Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande, Mikael 
Alexandersson och Thomas Hansson (red.), s. 127-148. Lund: Studentlitteratur. s. 142f 
18 Larsson, Göran. 2002. Virtuell religion: Globalisering och Internet. Lund: Studentlitteratur. s. 41 
19 Ibid s. 53 
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1.5 Teoretisk referensram 
 

En stor del av den teoretiska referensram denna uppsats kommer baseras på är begreppen 

”Insiders and Outsiders” som Robert Jackson diskuterar i hans bok Rethinking Religious 

Education and Plurality. Dessa begrepp är en bra ram för denna uppsats då de förklarar att 

människor som inte tillhör den specifika religionen medvetet eller omedvetet kommer att ha ett 

utanförperspektiv. Jackson diskuterar att man kan förstå begreppen insider och outsider på olika 

sätt vilket kan påverka användningen av dessa begrepp. Om religioner och kulturer är 

organiska, förändras över tiden, men fortfarande har grundvärderingar och distinkta gränser så 

blir skillnaden mellan outsiders och insiders mer klara. De som ser religioner och kulturer som 

individbaserade och narrativa kommer ha svårare att se en konkret skillnad mellan outsiders 

och insiders. Jackson väljer att landa i mitten av dessa två syner på religion och kulturer då han 

anser att religioner består av individer men individerna i sig blir påverkade av samhället. 

Individerna idag lever i pluralistiska och globaliserade samhällen där de har komplexa 

interaktioner med varandra, men får även påverkan av media och internet. 20 

Robert Jackson förklarar inte tydligt hur han förstår begreppen outsiders och insiders betyder, 

just på grund av att dessa begrepp har en lång historik inom religionsforskning. Min definition 

är den som kan anses som mest vedertagen, en insider är den som tillhör religionen – outsider 

är den som beskriver religionen utifrån. Dessa två begrepp är grunden till uppsatsens diskussion 

om inifrån och utifrånperspektiv.  

Uppsatsen kommer inspireras av Jacksons diskussion kring dessa begrepp som en utgångspunkt 

för diskussionen kring utifrån- och inifrånperspektiv inom religionsundervisningen. Detta på 

grund av att han har en individbaserad religionsdefinition, men anser att yttre påverkan också 

är en stor del av en individs tankesystem.  

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt som förklarar både religionsundervisningen om 

islam i svenska skolan samt användningen av internet i klassrummet. Sedan följer 

undersökningen med analys av hemsidorna. Rubrikerna under detta avsnitt förklarar vilken 

information från hemsidan undersökningen kommer fokusera på. Under huvudrubriken 

kommer sedan en sammanfattande didaktisk analys som diskuterar resultatet i tidigare del. 

                                                     
20 Jackson, Robert. 2004. Rethinking Religious Education and Plurality. London: Routledge Falmer. s. 89f 
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Sedan under diskussionen kommer jag knyta ihop bakgrunden med undersökningen. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning. 

 

 

2 Bakgrund 
 

Nedan kommer bakgrunden delas upp i två delar. Den första delen är den som berör 

internetanvändningen i klassrumssituationer på gymnasiet. Denna del kommer att baseras på 

både officiella dokument från Skolverket och EU men även relevant forskning inom detta 

område. Den andra delen kommer bemöta ämnet om det rådande klimatet kring islam och ge 

en bakgrund till varför islam är en religion som har en viss negativ bild skapad av västvärlden.  

2.2 Internetanvändning i den svenska skolan  
 

Internet är något de flesta ser som ett självklart hjälpmedel både i hemmet och arbetet. De som 

arbetar inom svenska skolan har i mångt och mycket accepterat internet som en del i det stora 

spektrumet av läromedel. Det kan dock vara en svår process att introducera något nytt i 

klassrumssituationen, inte enbart för eleverna men även för läraren. Göran Lindgren som 

författat boken Internet för lärare som blev utgiven 1998 när internet fortfarande var en nyhet 

för den svenska skolan bemöter de problem och möjligheter som kan uppstå med internet i 

skolan. Boken behåller sin relevans än idag. Han förklarar att internet ska ses som ytterligare 

ett läromedel och inte som något som ska ta över den tidigare undervisningen: ”Lärare, böcker 

och andra läromedel behövs inte i mindre utsträckning än tidigare, snarare tvärtom.”21  

En undersökning vid namn Eleverna och Internet 2014 som är skriven av Kristina 

Alexanderson och Pamela Davidsson behandlar hur ofta gymnasieelever arbetar med 

internetrelaterade uppgifter. Det undersökningen kommer fram till är att 71 % av eleverna 

menar att de arbetar med internet i skolan minst en gång i veckan, och att det vanligaste 

användningsområdet av internet är att söka efter information. Denna informationssökning 

möjliggör ett bredare arbetssätt menar författarna av undersökningen. De diskuterar hur internet 

och digitala resurser hjälper i skolarbetet då det finns möjligheter för bredare användning. 22 

                                                     
21 Lindgren, Göran. 1998. Internet för lärare. Lund: Studentlitteratur, s. 11 
22 Alexanderson, Kristina & Davidson, Pamela. 2014. Eleverna och Internet 2014. Rapport/.SE. Stockholm: .SE, s.26. 
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Författarna diskuterar även att på grund av att internet ses som en naturlig del i elevernas vardag 

behövs konversationer kring medvetenhet om källkritik, värdering av information samt 

användning av den information som eleverna finner.23 Det som krävs för att arbetet med internet 

ska bli bättre är att pedagoger får mer stöd i sitt arbete och en större förståelse för hur internet 

kan användas i undervisningsmiljön.24 

I läroplanen för gymnasieskolan står det på flera ställen att pedagoger ska arbeta för 

utvecklingen av ett kritiskt och medvetet arbetssätt hos eleverna vid arbeten med olika verktyg. 

Till exempel under ”Övergripande mål och riktlinjer” står det att elever ska kunna: ”använda 

bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.”25 I EU:s direktiv kring digitala läromedel står det att 

”digital kompetens är en nyckelkompetens för ett livslångt lärande.” Den nya teknologin kräver 

ett kritiskt, reflekterande och ansvarsfullt förhållningssätt hos användarna enligt EU.26 

Det som uppfattas som problem med att använda internet i skolan sammanfattar Göran 

Lindgren i sin bok Internet för lärare och han uttrycker dessa svårigheter i tjugo punkter. Några 

av punkterna har en relevans just för denna uppsats när han diskuterar hur svårt det är att 

bedöma tillförlitligheten i informationsmängden som finns på internet. Det blir ytterligare 

svårare att bedöma vilken information som är lämpligast då det är fler och fler som publicerar 

och den tillgängliga informationen förändras konstant. Han anser att det krävs rätt kunskaper 

och erfarenheter för att sålla bland informationen.27 Lindgren lyfter dock upp att det är något 

positivt att vem som helst kan publicera då myndigheterna inte kan kontrollera medborgarna 

och deras spridning av information på internet. 28 

I examensarbetet Gymnasielärares uppfattningar om internet i klassrummet i ett digitalt 

mediesamhälle av Susanna Nordling och Hanna Sersam undersöks hur gymnasielärare idag ser 

på internet och hur de använder sig av det i sin undervisning. I en intervju som de gjort med en 

gymnasielärare kommer detta citat:  

Trots dålig tillgång till internet i sitt klassrum tycker Kim att internet är ett 

mer motiverande kunskapsforum än läromedlen. Klassen med iPads har t.ex. 

                                                     
23 Alexanderson, K. & Davidson, P. 2014. s. 36. 
24 Alexanderson, K. & Davidson, P. 2014. s. 26. 
25Skolverket. 2011  s.11  
26 Hylén, Jan. 2007. Digitala lärresurser: möjligheter och utmaningar för skolan. Rapport/Myndigheten för Skolutveckling. 
Stockholm: Myndigheten för Skolutveckling. s. 23 
27 Lindgren, Göran. 1998. s. 15. 
28 Lindgren, Göran. 1998. s. 17. 
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temaarbete om U-länder där de hämtar informationen på internet. Om Kim 

själv hade tryckt upp information eller hänvisat till läroböckerna hade det 

blivit mycket mer statiskt: ”Det blir ju mycket mer spännande när dom kan 

hämta informationen på sitt eget sätt. Då kanske dom känner att det är dom 

själva som styr över det och då tror jag att lärandet blir mycket större också. 

Mer spännande. Och sen kan man prata om källkritik, om var och hur de har 

hittat sin information [...].”29 

Citatet ovan visar att elever enligt en gymnasielärares observationer trivs med att använda 

internet i skolan och att söka information själva ger eleverna en bredare undervisning. Den 

intervjuade läraren lyfter också upp att källkritik och en medvetenhet kring internet är viktigt 

när internet används som läroverktyg.  

 

2.3 Islam i den svenska religionsundervisningen  
 
I ”Centralt innehåll” i läroplanen för gymnasiet Religionskunskap 1 står det att undervisningen 

i kursen ska behandla följande innehåll: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika 

livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i 

samtiden, i Sverige och i omvärlden.” och även ”individers och gruppers identiteter och hur de 

kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, 

traditioner och historiska och nutida händelser.”30 

En bra startpunkt för att diskutera islam i undervisningssammanhang är att förklara hur den 

allmänna bilden av islam som finns i det svenska samhället ser ut. Denna bild existerar hos 

eleverna men även läraren och miljön runt omkring. Jonas Otterbeck har i en artikel för 

tidningen Pedagogiska Magasinet skrivit om just detta. Han anser att populärkulturen, media, 

läroböcker och den allmänna uppfattningen om islam är orientalistisk och upprätthåller 

stereotyper.31 Vidare menar Otterbeck att medias bild av islam inte behöver vara felaktig men 

inte diskuterar tillräckligt bakomliggande orsaker såsom politiska, sociala eller ekonomiska. 32  

I Skolboks-islam av Kjell Härenstam diskuterar han att kunskapsbagaget hos både elever och 

lärare innefattar en del av massmedias negativa förförståelse av islam: ”Både lärare och elever 

                                                     
29 Nordling, S. & Sersam, H. 2012. Gymnasielärares uppfattningar om internet i klassrummet i ett digitalt mediesamhälle. 
Examensarbete 15 hp vid lärarprogrammet på Högskolan i Malmö, 2012:1. Malmö: högskola. 
30 Skolverket, 2011. s. 138. 
31 Otterbeck, Jonas. 2001. Stereotyper styr vår syn på islam. Pedagogiska magasinet 4. (2001) s. 44 
32 Otterbeck, J. 2001. s. 45  
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tar del av massmedias information och propaganda. Detta skapar naturligtvis en >förförståelse< 

och en beredskap att se vissa saker och inte andra.” 33 Han diskuterar även bildandet av 

islambilden i väst och att det finns bakomliggande syften till denna bild, det kan handla om att 

legitimera krigande, utföra erövringspolitik eller motivera olika handelsallianser:  

Man kan kort sammanfatta deras synpunkter så, att bilden av islam har formats 

som ett resultat av den typ av kunskap man i västerlandet, eller inom vissa 

maktgrupper där, haft behov av för olika syften, antingen för att legitimera 

krig mot <de otrogna> eller imperialistisk erövringspolitik eller för att 

motivera allianser och handelsförbindelser.34 

I gymnasieskolans läroplan från 2011 återfinns detta citat angående vilket förhållningssätt 

religionsundervisningen ska ha:  

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 

livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla 

respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.35 

I Rethinking Religious Education and Plurality av Robert Jackson diskuteras begreppet 

“Insiders and Outsiders” som beskrivs av Jackson som går att översätta till “vi-och-dom”. Han 

diskuterar att det är svårt att bevara en kontinuerlig termbeskrivning, då begreppets innebörd 

förändras beroende på det kulturella klimatet. 36 Han poängterar farorna i att förtingliga 

religioner och kulturer. Porträttet av individen behöver en större grad av flexibilitet i 

beskrivningen när förklaringen av en religiös eller kulturell identitet sker.37 Det han syftar på 

med detta är att det lätt sker en stereotypisering av en ”typisk” religiös person. Han diskuterar 

även att vem det är som gör forskningen som ligger bakom det material som används inom 

religionskunskapsämnet är begränsat till akademiker och att det skulle kunna vara bättre för 

utvecklingen inom kunskapen att den som forskade var lärare till exempel.38  

Jonas Otterbeck skriver i boken Islam, muslimer och den svenska skolan att vissa muslimska 

föräldrar ser misstänksamt på den obligatoriska religionsundervisningen i den svenska skolan. 

                                                     
33 Härenstam, Kjell. 1993. Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis. s. 6  
34 Härenstam, Kjell. 1993. s.46 
35 Skolverket. 2011, s. 137 
36 Jackson, Robert. 2004. Rethinking Religious Education and Plurality. London: Routledge Falmer. s.90 
37 Jackson, R. 2004. s. 91 
38 Jackson, R. 2004. s.153 
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Denna misstänksamhet baseras på oron kring att deras barn får lära sig om andra 

trostillhörigheter och att den svenska skolan därigenom skulle bli en propaganda-apparat för 

andra religioner. 39  

Utöver att föräldrarna är oroliga för religionsundervisningen har även muslimska organisationer 

visat intresse för läroböckerna och dess innehåll. Otterbeck refererar här till Härenstam i denna 

diskussion, då Härenstam lyfter upp aspekten kring läroboksförfattarnas urvalskriterier. 40Det 

är en komplicerad situation att lära ut en religion i ett icke-konfessionellt sammanhang och 

läroböckerna representerar till viss del det problem religionskunskapslärare får hantera. Dessa 

problem kan vara urval av information, att lära ut en representativ och faktaenlig bild av 

religionen och hantering av utifrån-perspektivet.  

  

                                                     
39 Otterbeck, Jonas. 2000. Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. s. 60  
40 Otterbeck, J. 2000. s. 61.  
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3 Analys av muslimska hemsidor  
 

Det är problematiskt att bearbeta den enorma mängd information som finns på internet och det 

är en utmaning att hitta lämplig fakta att förmedla till eleverna. Denna undersökning kommer 

att behandlas i tre övergripande delar för att få fram lämplig information.  

3.1 Beskrivning av islam 
 
Denna del av analysen syftar till att undersöka vad de olika hemsidorna samt en välanvänd 

lärobok i svenska skolan använder sig av för definition samt förklaring av islam. De flesta av 

hemsidorna har artiklar eller inlägg om islam i korthet och även i läroboken finns en 

sammanfattning av islam. Denna del av studien visar hur vissa av hemsidorna subjektivt 

beskriver sin egen religion jämfört med läroboken som studerar islam med ett pluralistiskt 

synsätt.  

Jonas Otterbeck i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan har översatt ett citat från 

W.C. Smiths diskussion kring att utomstående försöker definiera islam och citerar honom: 

”Islam är vad muslimer säger att islam är.”41 Detta citat berör undersökningen då de muslimska 

hemsidorna själva beskriver sin religion och sin sanning, vilket gör att läsaren av web-sidorna 

får reda på hur de anser att islam bör porträtteras och beskrivas som. Det är dock värt att 

ifrågasätta vem avsändaren bakom hemsidorna är, och att ha i åtanke att det finns lika många 

olika typer av islam som det finns muslimer.  

Al-islams hemsida är uppdelad i flertals kategorier: Islam, Allah, Trosprinciper, Profeterna, 

Muhammad, Koranen, Missförstånd och Övrigt. Under dessa kategorier finns det sedan artiklar 

som belyser ett specifikt ämne. Under rubriken ”Islam ett helt levnadsätt!” skrivs det om hur 

västerlandet har missförstått islam då den västerländska religionsdefinitionen inte stämmer 

överens med den definition muslimer själva har, enligt Al-islam. De skriver att västervärlden 

ser religion som en relation mellan gud och troende, medan Al-islams definition av islam 

innefattar övriga relationer en människa har. Relationer så som med ens barn, sig själv, släkten, 

grannarna, ens gäster och övriga medmänniskor. Islam har syftet i dessa relationer att fastställa 

den troendes plikter och rättigheter. Citatet nedan är Al-islams beskrivning: 

Islam är emellanåt en religion som sammanfogar samtliga av livets perspektiv 

på både individuella och sociala plan. Islam binder dina relationer med Gud, 

                                                     
41 Otterbeck, J, 2000, s.29  
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med dig själv, dina barn, din släkt, dina grannar, dina gäster, och med dina 

övriga medmänniskor. Islam fastställer dina plikter och rättigheter inom alla 

dessa relationer. 42 

Under rubriken ”Betydelsen av termen Islam” på al-islam.se definierar de ordet islam på två 

vis: ”Ordet Islam har två innebörder: (1.) Fred. (2.) Underkastelse till Gud.”43 De förklarar 

denna underkastelse med att den troende ska med avsikt och samvete tjäna Gud, då Gud gav 

detta uppdrag till människan i Koranen. De fortsätter att beskriva islam med att: ”Islam är inte 

en religion som bara går ut på att tala utan att handla.”44 Denna beskrivning av islam baserar de 

på Islams fem pelare och tron på de sex trosbekännelserna. De tar även upp att utöver dessa två 

ingår det för en muslim fler aspekter i att vara en god troende – såsom ömsesidiga relationer, 

rätt klädsel, etikettsregler och ansvar för familjeförhållandena bland annat.  

På islaminfo.se under rubriken ”Vad du inte vet om islam” diskuterar författaren Mostafa 

Malaekah en potentiell definition av religionen i fråga: ”Islam är en frivillig relation mellan en 

individ och hans Skapare. Även om muslimer, kristna, judar och en del andra tror på samma 

Gud, skiljer sig deras Gudsbegrepp markant.”45 Ytterligare tar han upp att islam inte börjar med 

historien av Muhammed utan har sitt ursprung i det gudsbegrepp som existerar i de gamla 

profetböckerna: ”Den muslimska tron började inte med Muhammads profetskap, och den 

uppfanns inte heller av honom. Det är i grunden samma budskap som finns i tidigare gudomliga 

skrifter och som har lärts ut av alla Guds profeter.”46 Malaekah har även en termbeskrivning på 

ordet som islam som lyder:  

Termen ”islam” förekommer på mer än ett ställe i Koranen själv. Den härleds 

från den arabiska rot (slm) som betyder "fred" och "frid" eller "underkastelse". 

Den rätta betydelsen av ordet islam är att uppnå både inre frid och yttre fred 

genom att underkasta sig Guds (Allahs) vilja. Det betyder att medvetet och 

med kärlek och tillit underkasta sig Allahs vilja, acceptera Hans nåd och följa 

Hans väg.47 

                                                     
42 Al-islam, Islam ett helt levnadssätt! 2007. http://www.al-islam.se/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=42 (Hämtad 
2015-05-09) 
43 Al-islam, Betydelsen av termen Islam. 2007. http://www.al-islam.se/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=41 (Hämtad 
2015-05-09) 
44 Al-islam, Betydelsen av termen Islam. 2007. http://www.al-islam.se/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=41 (Hämtad 
2015-05-09) 
45 Islamiska informationsföreningen, Vad du inte vet om Islam. 2014. http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-
boer-veta/141-vad-du-inte-vet-om-islam.html (Hämtad 2015-05-09) 
46 ibid 
47 ibid 
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Mostafa Malaekah diskuterar även islams definition som religion i förhållande till de andra 

världsreligionerna, och påstår att: ”bland de stora världsreligionerna intar islam en särställning, 

då dess namn inte härleds från ett folk, en person eller en plats; som Judendomen (från Juda), 

Kristendomen (från Kristus), Buddhismen (från Buddha) eller Hinduismen (från Hinds land, 

dvs Indien).” 48  Begreppet islam kommer istället från Koranen, och kan inte placeras i tid och 

rum.  

Enligt islamguidens definition av islam betonar även denna hemsida dess särställning gentemot 

övriga världsreligioner med beskrivningen:  

Ordet «lslam» meddelar inte någon sådan relation - ty den tillhör inte någon 

särskild person, folk eller land. Den är inte en produkt av någon mänsklig 

hjärna, inte heller begränsas den till något särskilt samhälle. Den är en 

universiell religion och dess mål är att i människan skapa och utveckla 

ISLAM's inställning och egenskaper.49 

De beskriver betydelsen av ordet islam med citatet: ”Islam är ett arabiskt ord som betyder 

lydnad och överlämnande, dvs ett totalt överlämnande av sig själv åt Guds vägledning.” 50De 

förklarar ytterligare detta med att det är felaktigt att använda beskrivningen ”Muhammedism” 

då det är en kränkande och fel bild av islam. Det budskap islam förmedlar är detsamma som 

Gud har gett alla profeter genom alla tider.  

Islamguiden.com lyfter även upp att vanligtvis delas islam upp i två delar: tron och sharia. 

Islams bas är tron på Gud, hans läror i form av böcker, Domens dag, hans profeter och änglar. 

De lyfter också upp att en central del i tron är Guds qadar – det vill säga att ordningen i världen 

sker enligt Guds bestämmelser. Sharia däremot refererar till de regler en muslim bör följa. 

Islamguiden har sammanfattat sharia i tre element: dyrkan, moralen och det goda beteendet 

samt reglerna kring relationer. De beskriver tron och sharia som grundläggande i den muslimska 

identiteten. 51 

I läroboken Söka svar – religionskunskap 1 och 2 skriven av Leif Eriksson och Malin Mattsson 

Flennegård inleds beskrivningen av islam under rubriken ”Islam – den allomfattande 

religionen” med:  

                                                     
48 ibid 
49 Islamguiden, Kort orientering. http://www.islamguiden.com/orientering.shtml#.VUd6w_meDGc (Hämtad 2015-05-
09) 
50 ibid 
51 ibid 
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Det finns ett välkänt profetord som säger att varje människa är född i sitt 

naturliga tillstånd. Det betyder att alla människor har en möjlighet att lära 

känna Gud och visa Gud sin hängivenhet. Enligt tron att islam fanns från 

världens skapelse kan också varje ny människa som föds på ett naturligt sätt 

bli muslim.52 

Författarna av läroboken likställer termen islam med orden överlämna och hängivenhet, och 

ordet muslim med ”den som överlämnar sig”. De förklarar livsstilen som en muslim har med:  

Den som lever som muslim når alltså frid och fred med sig själv, med sina 

medmänniskor, med världen och med Gud. Därför är islam inte bara en 

vägledning för den enskilda individen och hennes personliga tro, utan en 

allomfattande lära som gäller allt i världen. Islam är ett livsmönster. 53 

Läroboken är skriven enligt ”Abrahams barn”-metoden, det vill säga att grunden till 

religionerna judendomen, kristendomen och islam lades med stamfadern Abraham. Eriksson 

och Mattson Flennegård menar att trosanhängarna till dessa tre religioner ber till samma gud: 

”Judar, kristna och muslimer ber till samma Gud, den Gud som uppenbarade sig för Abraham, 

Moses och Muhammed och som enligt de kristna blev människan Jesus.”54 De förtydligar detta 

senare i läroboken med: ”När judar, kristna och muslimer talar om Gud är det enligt alla tre 

religioner samma Gud de menar; den Gud som har skapat hela jorden och som aktivt ingriper i 

och leder historien.”  

3.1.1 Sammanfattande didaktisk analys 
 

Al-islam anser redan till början när de ska definiera islam att det är felaktigt definierat av 

västvärlden. Denna inställning visar på att de medvetet vill motsätta sig ”den västerländska 

definitionen”. De förkastar den västerländska traditionella religionsdefinitionen att tro är en 

relation mellan gud och individ. I deras synsätt är just islam ett helt sätt att leva med traditioner, 

värderingar, relationsbestämmelser och regler kring livsstil. I en jämförelse av lärobokens 

beskrivning av islam är de relativt samspelta i deras beskrivning av islam. De båda materialen 

berör att islam är mer än en relation utan ett levnadssätt. Sett till de andra två muslimska 

materialen beskriver även de islam som något mer än just personlig tro. I detta anseende kan de 

                                                     
52 Mattsson Flennegård, M. & Eriksson, L. 2012. Söka svar: religionskunskap kurs 1 och 2. Liber, Stockholm .s. 320 
53 Mattsson Flennegård, M. & Eriksson, L. 2012. Söka svar: religionskunskap kurs 1 och 2. Liber, Stockholm. s. 322 
54 Mattsson Flennegård, M. & Eriksson, L. 2012. s. 226.  
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muslimska hemsidorna vara överflödiga i undervisningssyfte då läroboken visar på en liknande 

bild. 

I en jämförelse av termbeskrivningen av ordet islam så skiljer sig lärobokens beskrivning från 

hemsidorna. Al-islam definierar islam med orden fred och underkastelse till Gud. Islaminfo 

definierar islam på liknande sätt med orden fred, frid och underkastelse. Islamguiden skiljer sig 

dock från de tidigare två och använder orden lydnad och överlämnande för att beskriva islam. 

Läroboken ”Söka svar – religionskunskap 1 och 2” definierar islam med orden överlämna och 

hängivenhet. Det går att tänka att detta är detaljskillnader och inte av intresse, men visar ändå 

på att hemsidorna har en större tendens att välja en viss översättning från Koranen medan 

läroboken och pedagogiska hemsidan islamguiden använder andra översättningar. Detta kan 

vara för att underkastelse och lydnad kan tolkas som något negativt i väst, medan muslimerna 

kan ha en annan tolkning av dessa två ord. Lydnad och underkastelse behöver inte vara något 

negativt då guds plan är större än människan och människan ska lyda och underkasta sig den. 

Läroboken använder sig av andra begrepp än de muslimska hemsidorna och de kan bero på en 

anpassning av språket till mottagaren och ett försök till att undvika termer som kan misstolkas 

av eleverna.  

Det är även intressant att se att läroboken använder sig av ”Abrahams barn” och hänvisar till de 

tre religionerna som delvis sammanhängande. Detta är något som är vedertaget i den svenska 

skolan, då både läroböckerna pratar om de ”abrahamitiska religionerna” och det är en didaktisk 

modell som lärs ut till lärarstudenterna. På hemsidorna diskuterar de islam i sig självt utan att 

kontinuerligt referera till de andra religionerna. Det är dock förståeligt att läroboken använder 

sig av ”Abrahams barn” just för att det är en vanligt pedagogisk modell.  

3.2 Sanningsanspråk 
 

Det ska nu undersökas kring de sanningsanspråk hemsidorna gör, och jämföra det med 

läroboken Söka svar – Religionskunskap kurs 1 och 2. Sanningsanspråk är ett svårdefinierat 

begrepp på grund av att alla har sin egen sanning och utgår ifrån den. Det som menas med 

sanningsanspråk i denna uppsats och för denna del är huruvida hemsidorna framställer islam 

som den exklusiva sanningen. Denna del är med på grund av att genom att svenska skolan är 

icke-konfessionell måste läraren undvika att ge eleverna information som om den 

informationen är den enda riktiga sanningen.  
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Al-islam.se har flertal citat på dess hemsida där det kan avläsas vissa anspråk av att islam är 

likgiltigt med sanning. Under rubriken ”Islam ett helt levnadssätt!” återfinns ett citat som kan 

påvisa en viss typ av sanningsanspråk: ”Islam för bort människan från förvirring, ty Islam är 

helt logiskt och förnuftigt.” Under en annan rubrik vid namn ”Människan är i behov av sin 

skapare” diskuteras Guds vikt i förhållande till människans välmående: ”Det råder ingen tvekan 

om att människans första och bästa vägledning är den av deras Herre – som i Sina fullkomliga 

attribut – har fulländat precis allt i skapelsen, den Evigt Levande, som aldrig någonsin skall 

upphöra att existera eller dö.” 55 

När de vidare diskuterar Guds makt och vikt skriver de under samma rubrik att: 

I jämförelse med Honom är vi ingenting. Detta är Gud, den Ende Sanne 

Guden. Det man kan konstatera är att människan kommer att tillfoga sig själv 

fara genom att vända sig till någon annan än Gud, den Högste. Gud är den som 

kan hjälpa människan i alla omständigheter och avvärja alla former av faror, 

ty ingenting kan ske utan Hans Gudomliga vilja. 56 

På slutet av denna sida där de diskuterar Guds befogenheter anger de Dr. Sâlih as-Sâlih som 

källa, och hans bok Purpose of creation. Det är ytterligare ett citat på denna del av hemsidan 

som lyder: ”Det är felaktigt att tro att Gud har skapat andra gudar vid Hans sida.” 57 Det refereras 

till Koranen för att rättfärdiga påståendena med citat likt: ”All nåd (dvs. gott) som Gud skänker 

mänskligheten kan ingen avstyra och det Han undanhåller kan ingen bevilja. Och Han är den 

Allsmäktige, den Vise.”58 

På hemsidan islaminfo.se som den islamiska informationsföreningen står bakom kan det 

avläsas vissa sanningsanspråk som till exempel: ”Islams trossatser är eviga sanningar som 

varken ändras eller utvecklas.”59 Detta utdrag kommer från material skrivet av Mostafa 

Malaekah under rubriken ”Vad du inte vet om islam”. Citatet nedan kommer även den ifrån 

samma rubrik:  

Koranen fördömer inte någon religion direkt; istället erkänner den det goda 

arbete som utförts av tidigare religiösa samfund men kritiserar dem för att ha 

                                                     
55 Al-islam, Människan är i behov av sin Skapare. 2007. http://al-islam.se/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=55 
(Hämtad 2015-05-09) 
56 ibid 
57 ibid 
58 Zetterstéen, K. V. 2003. Koranen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 35:2. 
59 Islamiska informationsföreningen, Vad du inte vet om Islam. 2014. http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-
boer-veta/141-vad-du-inte-vet-om-islam.html (Hämtad 2015-05-09) 
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lämnat sina profeters lära. Den anmodar varje religiös person att söka 

sanningen, att rena sin tro, lyda sin Skapare och hålla fast vid ett rättrådigt 

uppförande. 60 

Islamska informationsföreningen validerar sin tro genom Koranen, då de använder sig av denna 

som källa för sina påståenden. De förklarar Koranen som: ”Koranen är i grund och botten en 

bok med gudomlig vägledning på områden som inte kan upptäckas av de mänskliga sinnena 

eller intellektet. Koranen är den sista uppenbarade skriften från Allah.61 ” Malaekah lyfter upp 

att det finns övriga heliga texter men eftersom Koranen är den sista uppenbarade texten är den 

enligt honom Guds direkta ord till människan. Ytterligare skriver han även detta om Koranens 

betydelse: ”Ingen människa borde vara okunnig om Koranen, för den är grundlagen som 

uppenbarats av Allah för att reglera och styra mänskligt liv.”62 

Under rubriken ”Varför Islam?” sammanfattar Malaekah anledningen till varför utomstående 

ska söka sig till islam: ”meningen med livet är att lära känna Allah, att tro på Honom och att 

dyrka Honom så som Han har anvisat. Det betyder att leva våra liv i enlighet med Hans 

befallningar.” Han förklarar ytterligare att man ska ansluta sig till religionen genom att följa 

Koranen där Allah fastslår att alla budskap från alla profeter före Muhammad har ändrats och: 

”…deras mål kan inte uppnås på något annat sätt än genom att troget följa Hans sista och slutliga 

budskap, vilket är islam.” Denna förklaring tar ett tydligt avstånd från de andra abrahamitiska 

religionerna.  

På islamguiden.se är det svårare att finna sanningsanspråk då hemsidan är skriven av flera 

författare och har en tydligare pedagogisk inriktning. Det märks genom läsning av deras artiklar 

att de påvisar förståelse att detta är islam ur deras ögon och att de söker efter att visa en viss 

objektivitet. Objektiviteten speglas i till exempel detta citat: ”Vi skall här presentera några av 

islams grundläggande moraliska principer för skilda aspekter av en muslims liv.” De påvisar 

att det är just islams moraliska principer för en muslims liv. Detta sätt att förklara islam 

genomsyrar deras förklaringar av muslimska principer och tänkande.  

Under rubriken ”Islam är tro och regler” skrivs detta:  

Att förneka Gud eller att dyrka någon/ något med honom, är den enda synden 

som inte förlåtes av Gud på Domens dag, om man inte tog avstånd från denna 

                                                     
60 ibid 
61 Islamiska informationsföreningen, Vad är meningen med livet? 2014. http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-
boer-veta/143-vad-ar-meningen-med-livet.html (Hämtad 2015-05-09) 
62 ibid 
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synd under sitt liv (Koranen 4:48, 4:116). Men detta gäller inte dem som inte 

infortnerats, eller felaktigt informerats om Islams budskap.63 

Ovanstående citat refererar till Koranen, vilket på ett sätt visar på en typ av objektivitet då 

skrivaren av artikeln aktivt väljer ut ett tydligt muslimskt material som källa. 

Sanningsanspråk kan vara lättare att avläsa när citatet tas ur sin kontext och då kan artikeln 

tappa objektivitet, till exempel att man läser ett stycke för sig istället för artikeln i helhet – det 

kan läsas i till exempel följande citat när de förklarar Muhammeds roll som den sista profeten 

och hans betydelse för de troende:  

Muhammad (saw)64 är den sista profeten och det kommer ingen annan profet 

eller något annat sändebud från Gud efter honom. Hans livsföring är det bästa 

exemplet för oss muslimer. Det budskap han delgav oss är det slutgiltiga 

budskapet för dem som tror på Gud. 65 

I läroboken Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 är det svårt att finna några subjektiva 

sanningsanspråk. Det är en lärobok skapt för att vara icke-konfessionell och den används i den 

svenska skolan. Detta står i gymnasieskolans värdegrund att: ”Undervisningen ska vara icke-

konfessionell.”66 Läroboken för religionskunskap kurs 1 och 2 på gymnasiet är skriven enligt 

dessa regler som Skolverket har satt upp.  

I Kjell Härenstams bok Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja 

kunskap diskuterar han problematiken med att läroböcker skrivs enligt värdegrunden. Han lyfter 

upp problematiken med att använda värdegrunden som urvalsinstrument kring ens information. 

Det han tar upp som problem med den svenska skolans värdegrund är att den är allmänt 

formulerad, den är fri till flera typer av tolkningar och kan behöva definiera en hel del begrepp.67 

Läroboken förmedlar den bild som är enligt den svenska skolans värdegrund.  

 

 

                                                     
63 Islamguiden, Kort orientering. http://www.islamguiden.com/orientering.shtml#.VUd6w_meDGc (Hämtad 2015-05-
09) 
64 Saw är arabiska för "Guds frid och välsignelse vare över honom" och används ofta i skrivet språk för att betona 
Muhammeds vikt 
65 Islamguiden, 2015 
66 Skolverket, 2011, s. 5. 
67 Härenstam, Kjell. 2000. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
s.121f  
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3.2.1 Sammanfattande didaktisk analys 
 

Sanningsanspråk är svårt att avläsa och sanning överlag är svårdefinierat. Vad är sanning 

egentligen? Sanning är det som personen i fråga anser är sanning – den subjektiva sanningen. 

Det denna uppsats menar med att se vad hemsidorna har för sanningsanspråk är huruvida 

hemsidorna refererar till islam som den enda och rätta sanningen. Syftet med att analysera 

sanningsanspråket är för att se om hemsidorna är användbara i ett icke-konfessionellt objektivt 

klassrum.  

Al-islam är den hemsida som har flest sanningsanspråk. De beskriver islam som helt logiskt 

och förnuftigt. Denna tanke visar att islam i deras ögon är oklanderligt som religion, det är dock 

värt att lägga märke till att de pratar om sin islam. Det finns som tidigare nämnt i uppsatsen 

flera olika typer av islam. De skriver också att människans bästa vägledning är den de får av 

Allah. Detta påstående visar på att de sätter deras guds vägledning över andra gudar och 

trostillhörigheter. Islaminfo.se skrivs det att islams trossatser är sanningar som är eviga, 

oföränderliga och fastställda. Detta påstående kan vara svårt att introducera i ett klassrum då 

deras tanke är subjektiv och påvisar ett tankesätt som sätter islam över andra sanningar. 

Islamguiden och läroboken skriver desto mer objektivt och försöker undvika att sätta islam över 

andra trostillhörigheter. Dessa två läromedel skulle vara enklare att presentera i ett klassrum på 

grund av det.  

Hemsidorna med deras sanningsanspråk går att användas i klassrummet om läraren lär eleverna 

betydelsen bakom ordet sanning och vilka olika perspektiv som existerar bakom 

sanningsanspråket. Eleverna behöver läras att alla har sina egna perspektiv på vad som är riktigt, 

evigt och sant. Detta kräver en diskussion med eleverna, och att de själva ska kunna läsa 

objektivt. Undervisningen förutsätter också att läraren visar allas religioners sanningsanspråk 

för att behålla objektiviteten och ett icke-konfessionellt tankesätt.  

3.3  Den negativa bilden av islam 
 

Denna del av undersökningen ska beskriva vad hemsidorna samt det utvalda läromedlet 

diskuterar kring främlingsbilden av islam samt den nuvarande negativa framställningen av 

religionen inom till exempel medias representation av islam. Det kan vara svårt att avgöra 

vilken information som är mest lämplig för denna del men jag utgår från den information som 

både hemsidorna och läroboken har bekräftat handlar om fördomar, missuppfattningar och 
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problem med bilden av islam och muslimer. Jag väljer att inte diskutera genusaspekten inom 

problemområdena med islam – då detta kräver en omsorg som denna uppsats inte har rum för.  

Under rubriken ”Den muslimske terroristen: myten” på al-islam.se diskuteras både 

bestämningen av terrorism och förklaring till det nuvarande klimatet kring massmedias negativa 

bild på muslimer:  

Den snäva definitionen av terrorism som enbart utpekar individer och grupper 

samt masshysterin i media har förknippat muslimer med handlingar av 

förstörelse och terror. Som en följd har dem blivit offer för hatvåld. Ofta har 

religionen islam också felaktigt hållits ansvarig för handlingar utförda av en 

handfull missriktade muslimer, och i vissa fall även för handlingar 

genomförda av icke-muslimer!68 

Al-islam använder sig av retoriska frågor för att förneka den bild som existerar kring den 

muslimska terroristen till exempel: ”Kan en tro som har över 1,2 miljarder anhängare världen 

över faktiskt förespråka dödande och lemlästande av oskyldiga människor? Kan Islam vars 

namn i sig självt betyder ”fred” och ”underkastelse till Gud” mana dess följare till att arbeta för 

våldsdåd?” 69 

Under rubriken ”Jihad” lyfter artikelförfattaren fram att: ”Även om islam i allmänhet är 

missförstått i västvärlden, kanske inget annnat [sic] islamiskt begrepp väcker så starka 

reaktioner som ordet "Jihad". Termen ”Jihad” har i allra största grad missbrukats med uppsåt 

att skapa en bisarr bild av muslimerna.”70 Det lyfts upp den egentliga begreppsförklaringen på 

termen ”Jihad” och att den innebär ”att sträva” och är egentligen en strävanshandling. 

Muhammeds ord används som förklaring till jihadism och att jihad handlar om att: ”sträva och 

ta strid mot sina inre motsättningar och syndiga tankar.” 71 

Under rubriken ”Spreds Islam verkligen med svärdet?” diskuteras den orientalistiska bild som 

hemsidan anser icke-muslimer har:  

Väldigt många icke- muslimer får, när de tänker på Islam, en bild framför sig 

på religiösa fanatiker ridandes på kameler med en sabel i ena handen och 

Koranen i den andra. Denna myt som blev väldigt vida spritt under korstågen 

                                                     
68 Al-islam, ”Den muslimske terroristen”: Myten. 2010. http://al-islam.se/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=87 
(Hämtad 2015-05-09) 
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i Europa är i allra högsta grad grundlös pga. framför allt det som Koranen 

säger: ”Det finns inget tvång i religionen.72 

Det diskuteras i denna artikel ”Spreds Islam verkligen med svärdet?” på hemsidan om att kristna 

var dem som stred, vilket detta utdrag berättar om: ”Spridningen av Islam står i motsats till hur 

de kristna anhängarna gick tillväga, vilka sedan Kejsaren Konstantinopels tid fritt tog svärdet 

tillhanda och ofta med bibliska verser som grund till sin frammarsch.” 

Det finns fler artiklar på al-islam.se som berör den enligt dem felaktiga bild av muslimer som 

existerar i västvärlden och ovanför har det lyfts upp de som sammanfattar deras svar på de 

fördomar de anser existerar.  

På islaminfo.se under rubriken ”Vad betyder Jihad?” diskuteras den felaktiga bild som finns av 

begreppet jihad:  

”Jihad” är en term som ofta missförstås och associeras med våldsamma 

radikala militanta personer. Detta arabiska ord är ofta felöversatt som ”heligt 

krig”, fastän det inte finns något sådant i islam. Heligt krig är något som 

företas för att påtvinga andra vissa religiösa doktriner. Detta är uttryckligen 

förbjudet i islam eftersom Koranen säger: ”Tvång skall inte förekomma i 

[accepterandet av] religionen.” (K 2:256)73 

De lyfter upp jihadism som något som har missförståtts genom tiderna av icke-muslimer och 

associerats med något som islam inte står för. De styrker deras påstående med ett Koran-citat. 

Under titeln ”Mänskliga rättigheter” diskuterar de den islamiska tron på människovärde och 

deras övertygelse att alla människor är jämlika. De fördjupar detta koncept med att lyfta upp att 

vissa regeringar och styrande inte agerar efter muslimska principer och gör övertramp mot den 

islamska värdegrunden: ”Det är emellertid en olycklig verklighet i vår tid att regeringar i många 

så kallade ”muslimska” länder inte applicerar dessa principer utan istället förtrycker den 

allmänna opinionen och kränker mänskliga rättigheter. Dock är sådan här tyranni på intet sätt 

representativ för islamisk lära.”74 De använder ett citat ur Hadithberättelser för att stödja deras 

                                                     
72 Al-islam, Spreds Islam verkligen med svärdet?. 2007. http://al-islam.se/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=65 
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boer-veta/141-vad-du-inte-vet-om-islam.html (Hämtad 2015-05-09) 
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påstående som lyder: ”De mest skoningslösa i att straffa människor i den här världen kommer 

att bli de mest skoningslöst straffade bland människor av Allah på uppståndelsens dag.”75 

Islamguiden skriver om ämnena orientalism och jihadismen under rubriken ”Missförstånd” i en 

artikel vid namn ”Islam spreds med svärdet”. I denna artikel diskuteras det rådande 

missförståndet att islam är en negativ religion som utför missionering via våld. De använder ett 

citat från historiken De Lacy O'Leary för att klargöra att den negativa bilden av islam är felaktig 

och citatet lyder: ”Historien klargör dock att legenden om fanatiska Muslimer som sveper över 

världen och påtvingar Islam på sina besegrade motståndare med svärdet vid strupen, är en av 

de mest absurda myterna som historiker någonsin accepterat.” 76 

De använder sig av retoriska frågor för att bevisa att det muslimska svärdet är en myt:  

Fråga någon av de över EN MILJARD Muslimer som lever idag, om de har 

blivit påtvingade religionen! Världens idag största Muslimska land är 

Indonesien, kom Islam dit med våld? Var fanns svärdet där? Hur kan någon 

bli påtvingad att stå fast vid en så andligt berikande och så krävande religion 

som Islam? 77 

I en PDF vid namn Missuppfattningar som är utgiven av Sveriges Imam förbund och länkad på 

deras hemsida, lyfter de just upp missuppfattningen att islam tillåter terrorism. De besvarar 

denna missuppfattning med detta utdrag:  

Det är kanske den största missuppfattningen om Islam, speciellt med tanke på 

den stereotypa bilden som presenterar av media. Media framställar [sic] alla 

muslimer som kämpar som terrorister vare sig de kämpar befogat eller inte, 

vare sig de förtrycker eller själva får utstå förtryck. Så frågam [sic] som man 

ska ställa sig är: Uppmuntrar Islam till terrorism? Självklart inte!78 

I denna PDF Missuppfattningar skriver de även om västvärldens bild av islam, och att på grund 

av media så har denna bild befäst sig hos många: ”Många tror att västvärlden är framåt, upplyst 

och frigjord medan Islam är motsatsen: primitiv, ovetande och förtryckande. En anledning till 

detta är att media gång på gång avbildar muslimer i motsats till den islamiska läran.”  De 

förklarar även att motarbetningen av denna bild kan ske genom att motstå stereotypiseringarna 
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och att undersöka den islamska läran istället för att döma en religion enligt enskilda muslimers 

handlingar. 79 

I läroboken Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 har det en rubrik i kapitlet islam som 

heter ”Fördomar om islam och muslimer!” som diskuterar den västerländska bilden kring islam. 

De skriver att islam betraktas som fientlig och främmande. De förklarar att på grund av att islam 

sammanbinds med terrorism, kvinnoförtryck och heliga krig så förmedlas en negativ attityd 

kring muslimer till icke-muslimer. I deras avsnitt kring fördomar lyfter de upp en undersökning 

gjord av Håkan Hvitfelt som beskriver att 86 % av fallen när islam nämns så är det i 

sammanbundet med våld. Författarna tar upp skapandet av begreppet Islamofobi som myntades 

efter terrordåden 11 september 2001, och förklarar begreppet som en rädsla för muslimer som 

grupp men också som ett paraplybegrepp för rasism och diskriminering muslimer har 

genomgått efter detta. Författarna skriver även att den negativa trenden dock kan vända:  

I takt med att moskéer byggs, dialog skapas mellan judar, kristna och 

muslimer, genom att islam och muslimer ges och tar utrymme i den offentliga 

debatten och människor lär känna muslimer genom skola eller arbete kan dock 

den negativa trenden vända.80 

De avslutar sidan de har skrivit om fördomar kring islam och muslimer med ett sura-citat:  

Om Gud hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det 

var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er. Tävla 

därför med varandra om att göra gott! (Sura 48:65-67)81 

3.3.1 Sammanfattande didaktisk analys 
 

Den negativa bilden av islam skapad av media, kulturen och politiken är splittrad men 

tillräckligt riktig för att hemsidorna ska känna ett behov att respondera på kritiken som förs 

kring islam. Alla tre hemsidor har ett avsnitt där de besvarar deras sida av konflikten och 

förklarar hur de själva ser på till exempel jihadism. Detta ämne är något som lärare lätt blir 

nervös över att ta upp i ett klassrum då det kan uppstå diskussioner som inte är lämpliga eller 

skapa en svårhanterbar diskussionsmiljö. Jag tror även att lärare oftast är oroliga över att själva 
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säga något fel eller inte ge en rättvis bild av konflikten. Denna objektivitet som krävs för att 

föra sådana diskussioner i klassrummet är svår att vara trygg i som lärare. 

Al-islam är den hemsida som har ett mönster i att den är skriven oerhört subjektivt och direkt 

ur deras perspektiv. Det är främst vad som gör hemsidan intressant och som skulle vara givande 

att ta upp i ett klassrum med elever och se hur de reagerar på informationen de sprider på 

hemsidan. Det kan på många sätt uppfattas som att läraren är subjektiv i klassrummet och tar 

ett ställningstagande i konflikten.  

Det kan dock vara positivt att visa för eleverna att muslimska föreningar och hemsidor ställer 

sig inte bakom de negativa brotten vissa individer med muslimsk trostillhörighet har utfört. 

Hemsidorna vill istället visa att Koranen påstår annorlunda och att detta är vad den islamska 

läran bottnar i. De uppmuntrar inte våld eller terrorism – och det är viktigt för eleverna att få 

lära sig vad muslimerna själva säger om den negativt spridda bilden av islam. Det krävs här att 

förbereda eleverna med information innan läraren delar ut detta material och lär dem att alla 

sidor har sina argument. Konflikter är sällan svartvita.  
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4 Diskussion och sammanfattning 

Islam är ett komplicerat ämne att lära ut i dagens samhälle då det finns ett visst kunskapsbagage 

hos eleverna och en oro som lärare att undervisa fel. I bakgrundsavsnittet av denna uppsats ges 

en bild av att framställningen av islam idag inte alltid är positiv och att det är bland annat 

skolans arbete att skapa och bevara en rättvis förhållning till religionen. Läroboken som är 

skriven utefter senaste läroplanen och skolans värdegrund försöker uppnå en objektiv 

diskussion kring islam. Det finns ett avsnitt under deras kapitel om islam som diskuterar 

fördomar om islam, det kan diskuteras huruvida det är positivt eller negativt att ha ett tydligt 

avsnitt om det. Istället för att förminska fördomarna kan det bidra till att det istället sker en 

förstärkning av dem för att de får utrymme.  

Vid användningen av begreppen ”insiders” och ”outsiders” kan det avläsas en tydlig skillnad i 

hur insiders förklarar religionen jämfört med hur outsiders, i detta fall läroboken, gör. 

Läroboken har tydligare restriktioner i vad som får skrivas och det kan synas i till exempel 

ordvalen som görs. De begrepp som används av hemsidorna för att förklara ordet islam visar 

på en benägenhet att använda ord som underkastelse och lydnad medan läroboken motsätter sig 

och använder orden hängivenhet och överlämna – två ord som låter mindre laddade. Läroboken 

är även mer benägen till att binda ihop islam, kristendomen och judendomen och påvisa deras 

likheter. De muslimska hemsidorna skriver tvärtom, och pekar mer på skillnaderna mellan 

religionerna och tar avstånd ifrån att de har starka likheter eller att de tror på samma gud. 

Läroboken försöker beskriva islam på det sättet som gör religionen enklast att lära ut – utan att 

vinkla information eller gå bort ifrån vad som står i läroplanen. 

Det uppstår en problematik med att fullfölja en undervisning med ett utifrånperspektiv då den 

svenska skolan blir mer och mer mångkulturell och läraren kan komma att hamna i situationer 

där eleven i klassrummet tillhör religionen läraren ska undervisa om och som inte är den 

traditionella religionen i samhället. Utifrånperspektivet kan då uppfattas som felaktigt, 

generaliserande eller förenklat, och eleverna kan känna att deras religion inte undervisas ut på 

rätt sätt. Det kan bli en situation i klassrummet där eleverna börjar ifrågasätta både läraren men 

även hela kursupplägget. En lösning på detta är att läraren diskuterar kring vems röst som talar 

i klassrummet och är benägen till att lyfta upp flera sanningar i sin undervisning.   

Om läraren väljer att undervisa med ett utifrånperspektiv är det viktigt att det är tydligt och att 

läraren diskuterar frågor om objektivitet. Ifall läraren istället fokuserar på att föra en 
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undervisning med mer inifrånperspektiv och använder konfessionellt material ska även detta 

belysas.  Det är viktigt att läraren förklarar objektivitet, sanningsbegreppet och 

konfessionalism. Eleverna behöver kunna urskilja sanningar och förstå att framställningen av 

religionen förändras beroende på om den diskuteras utifrån ett utifrånperspektiv respektive ett 

inifrånperspektiv. 

Utifrånperspektivet kan bidra med en viss problematik, då läroboken i mångt och mycket är 

begränsad. Dessa begränsningar sker just på grund av reglerna från Skolverket och att boken 

ska reflektera den kunskap svenska skolan i stort anser att elever ska få. Läroböckerna är 

författade för att reflektera kunskapsmålen och värdegrunden som skolan står bakom. Detta kan 

leda till att elever får en förenklad och västerländsk syn på religion, då de enbart får lära sig den 

allmänt accepterade sanningen om religionen i fråga.  

De muslimska hemsidorna kan vara användbara i kombination med läroboken när man förklarar 

orientalism och medias bild av islam. Det är viktigt som lärare att visa båda sidorna när man 

diskuterar en konflikt. Lärobokens förklaring av fördomarna om islam är mer saklig och lyfter 

upp undersökningar som cirkulerar kring ämnet utan att ta ställning. Det är tydligt vid 

granskning att läroboken inte uttrycker sig i frågan och håller en objektiv position. De 

muslimska hemsidornas, speciellt Al-islam, visar på en stark kontrast i denna fråga. De 

uttryckligen tar avstånd från alla fördomar och ser den negativa bilden som en västerländsk 

konstruktion på grund av forna konflikter. Dessa konflikter lyfter även Härenstam och Said 

upp, och det visar på att det länge funnits en bild av islam som fiender gentemot det kristna. 

Detta är något som behöver undervisas till eleverna så de får en fördjupad kunskap kring 

konflikten och sedan kan kritiskt läsa både medias information och hemsidornas. Ju fler 

perspektiv eleven lär sig desto lättare kommer de kunna få en öppen och övergriplig bild av 

islam.  

Det är intressant att se att hemsidorna inte refererar islam som en abrahamitisk religion, och 

snarare tar avstånd från detta, medan läroboken förklarar islam som en religion som delar 

samma gud som kristendomen och judendomen. Abrahams barn-metoden kan påvisa ett visst 

utifrånperspektiv genom att den anser att de tre religionerna har samma grund i Abraham, och 

skriver om dessa tre med fokus på deras likheter. Al-islam.se till exempel skriver att de tidigare 

trossystemen tappat deras profeters läror och borde söka sanningen hos islam. Islam har sin 

grund i att religionen tar avstånd från kristendomen och judendomen, och anser att dessa två 

religioner inte är lika sann som Muhammeds budskap från gud. Det kan då vara problematiskt 



 33 

att sammankoppla dessa tre religioner i ens undervisning då man tar ett beslut som lärare att 

dessa tre har likheter. Det kan då vara bra att balansera Abrahams barn-metoden med just 

konfessionella hemsidor som kan fördjupa kunskapen om de enskilda religionerna.  

Utifrånperspektivet går att balansera genom att i klassrummet diskutera sanningsbegreppet. 

Vad är sanning egentligen? Vem bestämmer vad som är sant? Eleverna kan behöva att urskilja 

sin egen sanning och få en medvetenhet kring att de betraktar religioner genom deras egna 

perspektiv som är påverkat av vad de tidigare lärt sig, miljön omkring dem och deras moraliska 

karta. Det är möjligt att få ett mer balanserat utifrånperspektiv om en ser bortom sin egen 

sanning och undviker subjektivitet.  

Hemsidorna visar tydliga sanningsanspråk när de diskuterar deras legitimitet som religion och 

att islam är enligt dem den sanna religionen. Dessa anspråk kan bidra till att 

undervisningsklimatet blir konfessionellt och att eleverna tar informationen bokstavligt om 

läraren inte undervisar dem om att alla människor anser att deras värderingar och deras tro är 

sann – just för att det är sant för dem. Lärarens roll i detta är att undvika att det blir propagerande 

och för vinklat. Om läraren lyfter upp muslimska röster i sin religionsundervisning, blir det en 

nödvändighet att representera de andra religionerna med insiders också. Detta för att ge eleverna 

ett balanserat intryck och ge alla religioner samma  

Lärare behöver ha en mer konkret bild över elevers informationskompetens, samt lära ut 

kompletterande källkritik och ge dem verktyg för att använda Internetkällor på bästa sätt. Det 

är en förutsättning för att eleverna ska kunna hantera internet som källa men även att de ska 

kunna kritisk bedöma all typ av information. Det kan bli en bristande undervisning om den 

endast utgår ifrån läroböcker då eleverna får ensidigt objektivt material som är bearbetat till att 

passa till den svenska skolans undervisning. Den bristande undervisningen kan skapa problem 

för elever som tillhör en viss religion, då de själva ofta har en annan bild över sin religion och 

inte håller med om ”outsider”-rösten. Det kan då se ut som att läraren generaliserar religionen 

och bara ge en bild av vad andra tycker att religionen är utan att respektera vad de som utövar 

religionen anser.  
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5 Slutsats 

Det kan man se efter att läst min undersökning samt de didaktiska analyserna är att 

undervisningen kan ske med primära muslimska källor. Man måste dock som lärare göra många 

didaktiska val och vara beredd på att lägga undan en del av undervisningstiden till att lära ut 

källkritik. Helt enkelt om man kan använda sig av muslimska hemsidor överlag i sin 

undervisning kan ges ett enkelt svar. Det kan man, om man har gjort rätt förarbete och lärt 

eleverna om källkritik. Internet innefattar all typ av information och det kan vara svårt att 

bedöma om avsändaren eller hemsidan är legitim och användbar.  

De slutsatser som kan dras efter att ha läst både bakgrunden samt undersökningen är att det 

krävs ett källkritiskt öga för att kunna använda sig av internet i undervisningen. Pedagoger 

kommer behöva mer stöd i att sortera den enorma mängd information som finns på internet 

samt veta hur som lärare lär ut källkritik på bästa sätt till eleverna. Hemsidorna för en viss 

subjektiv diskussion och det är inget läraren kan direkt överföra till eleverna utan att lära dem 

källkritik och att veta att informationen förändras beroende på utgivare.   

I mycket av det material jag läst till denna uppsats har jag sett problematiken med att lära ut en 

religion i dess rätta ljus, och även läst om alla falluckor som finns med internet i undervisningen. 

Man kan dra olika slutsatser efter att ha läst analysen av hemsidorna – antingen att materialet 

är för svårt att använda och kräver för mycket arbete av läraren eller att det är ett nytt sätt att 

fördjupa religionsundervisningen. Den slutsats jag själv väljer att dra efter att ha arbetat med 

denna uppsats är att internet är en del av elevers vardag och det kommer ligga ansvar på skolan 

att förmedla kunskap kring användandet av den. Om man kan använda sig av primärkällor 

gällande en religion och använda internet på samma gång – tror jag att man som lärare utvecklar 

kunskapen och ger eleverna källkritiska verktyg för att själva förstå religion på det sätt 

anhängare till religionen vill att den ska förstås. 

Göran Lindgren som citerats tidigare i uppsatsen skriver att det är positivt att vem som helst 

kan publicera då myndigheterna inte kan kontrollera medborgarna. Man skulle kunna fördjupa 

denna uppsats med att spinna vidare på detta spår. Varför styr de traditionella läromedlen det 

vi undervisar eleverna och hur skulle internet kunna förändra skolan i botten? Vad händer om 

vi låter undervisningen ske av människor som pratar av erfarenhet istället för andra som 

diskuterar från ett utifrånperspektiv? 
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