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Sammanfattning  
 

Målet med min studie är att undersöka och analysera fyra olika läromedel avsedda för 

högstadieskolan utifrån termen orientalism. Hur gestaltas Muhammed och koranen i de utvalda 

läroböckerna utifrån Edward W Saids teori och terminologi orientalismen. Den avgränsade 

perioden för detta arbete börjar med en lärobok från året 1994 och avslutas med en lärobok 

publicerad år 2014. De två andra läroböckerna som används i denna studie är publicerade 1999 

och 2003. Debatten om islam som religion är i den moderna kontexten vanligt förekommande 

både i massmedia och i en politisk debatt. Skolans läromedel är många gånger den första källan 

eleven möter i arbetet med andra religioner där av granskas och analyseras läromedel och deras 

framställning av Muhammed och koranen utifrån Saids teorier om Orienten. 

Den konklusion jag når fram till utifrån denna undersökning är att det finns en viss skillnad 

mellan de fyra olika utvalda läromedlen och att det sker en förändring över tid mellan böckerna. 

Samt att den först publicerade läroboken som undersökts har ett annat språk och andra 

tolkningar om Muhammed och koranen jämfört med de tre andra läroböckerna som försöker 

gestalta Muhammed och koranen på ett mer nyanserat sätt. 

 

Nyckelord: Religion, läroböcker, innehålls och jämförelse analys, Edward W Said, Orientalism, 

Muhammed, Koranen. 
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1. Inledning 
 

Genom historien har Sverige och Europa varit en geografisk smältpunkt med människor från 

flera olika kontinenter och kulturer vilket utgjort en del i en historisk globaliseringsprocess. En 

process som påverkat människor genom historien och dess nutid. 

Min avsikt med denna studie är att undersöka den svenska skolans läromedel i religion från 

året 1994 till 2014 med specifik fokusering på kapitlen om islam som en av de fem 

världsreligionerna. Precis som samhället har den svenska skolan förändrats genom åren. Syftet 

med denna studie är att undersöka huruvida de svenska läroböckerna över tid gestaltat islam.  

Den teoretiska utgångspunkten detta arbete vilar mot är Edward W Saids teorier om 

orientalism och det förhållningsätt som västvärlden skapat genom sin benämning av en 

främmande kultur. När Said skriver om orientalism menar han en syn på det främmande. En bild 

av något som skiljer sig från Västerlandet. Orientalism är ett förhållningsätt menar Said. Genom 

att definiera Orienten som något annorlunda skapar det även en bild av Västvärlden som en 

prototyp för öppenhet och progression.1  

Genom att sätta mig in i Saids teorier om orientalism har jag fått en förståelse för islam ur en 

historisk, sociologisk och politisk kontext. Kunskapen om konstruktionen av termen orientalism 

och dess innebörd har bidragit till en objektiv strävan i arbetet att framställa studien samt gett 

studien en teoretisk ram att vila mot och utifrån termen orientalism analyseras läroböckernas 

skildringar av Muhammed och koranen. Termen orientalism handlar om en hierarkisk ordning 

där orienten och dess kultur ses som något annorlunda jämfört med Västerlandets kultur och 

norm.2 

2. Bakgrund 

 

I den svenska religionsundervisningen har kristendomen alltid haft en central plats. Den kristna 

traditionen har funnits i Sverige sedan 800-talet. Sedan 1500-talet har en kristen-teologisk 

diskussion dominerat det religiösa landskapet.3 I förhållande till det är Sverige ett sekulariserat 

land sedan femton år tillbaka. I det moderna Sverige ryms flera olika kulturer och religioner som 

påverkat kristendomens plats i den svenska religionsundervisningen.4 

                                            
1
 Said Edward W, Orientalism. (Norhaven, Danmark 1997). S. 63-64. 

2
 Said 1997, s. 65. 

3
 Kjell Härenstam, Skolboks-islam. (Göteborg 1993). S 8-10 

4
 Härenstam, s. 9.  
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Kjell Härenstam skriver i sin avhandling skolboks-islam från 1993 att Lgr 69 var den första läroplan 

som i religionsundervisningen för högstadiet tog hänsyn till de övriga världsreligionerna. 

Härenstam beskriver detta som det första internationella medvetandet i religionsämnets historia. 

Denna addition till religionsämnet skulle öka medvetandet för övriga religioner och kulturer i den 

svenska undervisningen. Detta grepp var en del av den då nya bilden på skolan och individen 

som har sin grund i 1960-tales kontext.5 

Religionshistorikern och professorn i islamologi Jonas Otterbecks publicerade år 2006 en 

artikel om hur sju utvalda svenska läromedel behandlar islam som världsreligion. I Otterbecks 

artikel redogörs det att islam som religion har en stark roll i det svenska samhället.6 

Utifrån denna bakgrund kommer en tydlig avgränsning behövas för att konkretisera det 

framtida arbetet. I Härenstams avhandling framgår det att världsreligionerna enbart varit en del 

av religionsundervisningen sedan Lgr 697. Enligt Härenstams uppgifter av läroplanshistorisk 

karaktär finner jag det således icke nödvändigt att undersöka läroböcker för religionsundervisning 

som utgivits tidigare än år 1969 då det är väl dokumenterad av Härenstam att världsreligionerna 

och islam icke behandlades i religionsundervisningen före Lgr 69. 

Det bör förtydligas att granskning av läromedel är ett väldokumenterat fält på forsknings och 

student nivå. Det är en tydlig reservation jag vill göra redan i denna fas av studien. Denna studie 

är inspirerad av den redan utvecklade forskningen som finns inom ämnet och den relevanta 

forskningen som redovisas i litteraturöversikten.  

3. Syfte och Frågeställning  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i religion med specifikt fokus på 

världsreligionen islam utifrån Saids teori om orientalismen. Med utgångspunkt i termen 

orientalism och dess innebörd avser jag i denna studie att analysera fyra utvalda läromedel och 

dess kapitel om Muhammed och koranen som avgränsat område. Den tidigare forskning som 

ligger till grund för denna studie belyser en friktion mellan den svenska skolans läromedel och 

dess förhållningsätt till världsreligionen islam. Utifrån den lokaliserade friktionen avser jag i min 

studie att granska läromedel utifrån Saids term orientalism. Termen orientalism hänvisar till att 

det finns en historisk konstruktion som klassificerat och hierarkiskt konstruerat orienten som 

något annorlunda jämfört med västerlandet.8 De två frågeställningarna som denna studie avser att 

                                            
5
 Härenstam, s. 9-11. 

6
 Otterbeck 2006, s. 795-800. What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks 

7
 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 1969. 

8
 Said 1997, s. 66. 
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besvara är centrerade till frågan om hur läromedel gestaltar Muhammed och koranen utifrån 

termen orientalism. Som komplement till den frågeställningen avser jag också att granska 

eventuella likheter och skillnader mellan de fyra olika granskade läroböckerna.  

 

- Hur gestaltas Muhammed i de undersökta läroböckerna utifrån termen orientalism? 

- Hur gestaltas koranen i de undersökta läroböckerna utifrån termen orientalism? 

- Finns det några likheter och skillnader mellan de fyra olika granskande läroböckerna 

utifrån termen orientalism? 

4. Litteraturöversikt  

4.1 Tidigare forskning 

 

Den inledande delen av denna studie har centrerats till inläsning av den relevanta forskningen 

som tidigare gjorts inom fältet. Tidigt utkristalliserade sig ett relevant tema som kan härledas till 

de tre utvalda studiernas förhållningsätt och inställning till att analysera och granska islams 

position inom den svenska religionsundervisningen. De kommer att presenteras utifrån temat 

problematik med islam i den svenska skolan för att på så sätt förklara religionens ställning och 

vilken analys de tre studierna når fram till gällande islam i den svenska skolans 

religionsundervisning. Härenstam, Jenny Berglund och Jonas Otterbecks studier redovisar islams 

ställning i den svenska religionsundervisningen historiskt och i modern tid.  

Året 1993 författade Härenstam studien Skolboks-islam. Studiens intention var att presentera 

bilden av islam i svenska läromedel. Härenstam lokaliserade genom historien islam som en tydlig 

motståndare till kristendomen. Detta går enligt Härenstam tillbaka till de första korstågens tid.9 

Härenstam menade att den tidiga bilden av korstågen var vanligt förekommande i de äldre 

läroböckerna som användes i den svenska skolans historia och religionsundervisning vilket mer 

eller mindre resulterade i att muslimer porträtterades som fanatiker och fiender gentemot de 

kristna.10 Vidare menar Härenstam att bilden av islam som en fanatisk religion delvis levde kvar 

under det tidiga 1990-talet. Både Lgy 7011 och Lgr 8012 uppmanande läraren att involvera 

massmedias skildringar av nutiden i undervisningen vilket Härenstam lyfter fram som 

problematiskt då den massmediala skildringen av Mellanöstern präglats av oroligheter och krig 

                                            
9
 Härenstam 1993, s. 41. 

10
 Härenstam 1993, s. 41-42.  

11
 Läroplan för gymnasieskolan Lgy 1970. 

12
 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet Lgr1980. 
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under 1950-talet och fram till 1993.13 Den övergripande bilden som Härenstam presenterar i sin 

studie är att det finns en utveckling av islam inom skolböckerna. Det går från den tidiga 

skildringen där islam framställdes som en motståndare till väst till ett mer neutralt 

förhållningsätt.14 

Avslutningsvis lokaliserar Härenstam en problematik med islam i religionsundervisningen och 

det är att det uppstår ett tydligt missförstånd mellan hur muslimskt troende individer lever i 

förhållande till de ideal som finns knutna till den teologiska kanon som utgörs av koranen15. 

Enligt Härenstam finns det där en lucka att fylla i undervisningen. En lösning på problematiken 

är att skolböckerna måste ta en större hänsyn till denna problematik och tydligare markera 

skillnaden mellan tolkningen av religionen och vad som egentligen står i den teologiska källan. 

Detta val av arbetssätt menar Härenstam skulle gagna hela religionsämnet och inte bara 

undervisningen i islam.16 

Härenstams studie visar att det finns ett tydligt historiskt motstånd mot islam som präglat 

religionsundervisningen och då främst som en motståndare till den kristna världen. 

Undersökningen visar att det i Lgy 70 och senare med Lgr 80 rörs sig mot en mer neutral 

religionsundervisning i islam.  

Den andra valda studien Teaching islam är författad år 2010 av religionshistorikern Jenny 

Berglund. Kristendomsundervisningen har alltid haft en betydande roll i den svenska skolans 

historia enligt Berglund. Kristendomen har varit den totalt dominerande religionen inom ämnet 

genom den svenska skolans historia. Först på 1960-talet fick religionsundervisningen sin neutrala 

prägel. Detta som ett steg i att utvecklingen gick från kristendomsundervisning till 

religionsundervisning.17 Berglund menar att den första stora gruppen med immigranter från 

mellanöstern kom till Sverige på 1940-talet. Under 1960-talet kunde man tala om en 

arbetsimmigration från Mellanöstern som en andra våg av immigranter. Sedan 1980-talet och 

1990-talet menar Berglund att man kan tala om en grupp immigranter som tvingats från sitt land 

till Sverige.18 Enligt Berglund finns det en utmaning för samhället och skolan i deras förståelse för 

dessa immigrerade grupper. Först och främst kommer dessa människor från flera olika länder och 

kulturer. Detta gör det omöjligt att prata om att det skall finnas en uppfattning om vad islam är 

inom denna grupp av människor.19 

                                            
13

 Härenstam 1993, s. 56-57.  
14

 Härenstam 1993, s. 289-291. 
15

 Härenstam 1993, s. 291-292. 
16

 Härenstam 1993, s. 290-291. 
17

 Jenny Berglund, Teaching Islam: Religious Education in Sweden. (Munster, Tyskland 2010). S. 20-
21.  
18

 Berglund 2010, s. 22.  
19

 Berglund 2010, s. 22-23. 
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Den svenska religionsundervisningen har en tydlig historisk förankring i kristendomen vilket är 

viktigt att belysa för att förstå ämnets historia men även som förklaring för ämnets eventuella 

progression mellan åren 1994 till 2014 vilket är den avgränsning som omger min studie. 

Avslutningsvis går det att konstatera att det svenska skolsystemet har gått från en tydlig 

konfessionell hållning till en icke konfessionell hållning. 

De två beskrivna studierna Skolboks-islam författad av Härenstam och Teaching Islam skriven av 

Berglund har först och främst används som en historisk bakgrund för att förstå ämnets historia. 

De två studierna har olika fokus då Härenstams studie analyserar hur islam framställs i svenska 

läromedel. Berglunds studie i sin tur har ett tydligt fokus på hur islam lärs ut i muslimska skolor i 

Sverige och mötet mellan dessa skolor och den nationella kursplanen. 

Den tredje undersökta studien författad av Jonas Otterbeck från år 2000 Islam, muslimer och den 

svenska skolan har ett tydligt fokus på hur muslimer upplevt och upplever den svenska skolan.  

Otterbeck menar att det är problematiskt att prata om islam som en homogen röst. Likväl är det 

problematiskt att definiera människor i Sverige som troende muslimer eller sekulariserade 

muslimer.20 En av de stora frågorna inom den muslimska trosuppfattning är den linje mellan hur 

islam uppfattas och praktiseras kontra själva innehållet i koranen. Det är enligt Otterbeck viktigt 

att komma ihåg att det finns skillnader mellan praktiken och källan.21 Otterbeck har i sin studie 

lokaliserat en problematik för den svenska skolan då intervjuade lärare i Otterbecks studie 

berättar att de känner sig obekväma i mötet med elever och föräldrar från andra kulturer. 

Grunden för denna obekväma situation är att lärarna i studien känner sig osäkra i mötet. 

Otterbeck menar att detta enbart kan övervinnas med dialog.22 I studien presenteras en 

diskussion mellan den svenska religionsundervisningen och hur den möjligtvis kan förstås av 

olika muslimska grupper. Otterbeck hänvisar till att det eventuellt kan finnas en skepsis mot 

religionsundervisningen då den svenska religionsundervisningen traditionellt fokuserat på 

kristendomen och de övriga världsreligionerna sekundärt. Denna modell för 

religionsundervisning är anpassat till ett sekulariserat land och kan uppfattas hotfull för troende 

grupper enligt Otterbeck.23 En annan problematik med den svenska religionsundervisningen är 

skolböckernas gestaltning av islam menar Otterbeck. I studien redovisas det att läroböckerna ofta 

är vinklade och att muslimer själva icke känner igen sig i läroböckernas gestaltningar.24  

                                            
20

 Jonas Otterbeck, Islam, muslimer och den svenska skolan. (Lund 2000). S. 39-40 
21

 Otterbeck 2000, s. 43.44.  
22

 Otterbeck 2000, s. 49. 
23

 Otterbeck 2000, s. 60. 
24

 Otterbeck 2000, s. 61. 
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Otterbecks konklusion är att det finns en problematik med den svenska skolansläromedel i 

religion och hur islam gestaltas i dessa läromedel. En problematik som gör att islam som religion 

framställs på ett felaktigt sätt.  

Syftet med de tre utvalda studierna är att de ska ha redogjort för islams roll i den svenska 

religionsundervisningen samt gett en historisk kontext till min studie. Härenstam menar att 

läroböckerna är problematiska delvis historiskt sett men också utifrån massmedias roll i tidigare 

läroplaner och utifrån deras fokusering på islam och det våld som kommit att vara en del av 

Mellanösterns moderna historia. Berglund fokuserar på att läroböcker i religion har en tydlig 

historisk förankring ur kristendomen vilket är problematiskt ur ett neutralt perspektiv. Otterbeck 

lokaliserar en problematik i att det finns en friktion mellan lärare och grupper från andra kulturer.  

De intervjuade lärarna i Otterbecks studie berättar att de känner sig vilsna vid mötet med andra 

kultuter och religioner. Dessa tre studier belyser och lyfter upp en problematik med hur 

världsreligionen islam behandlas i den svenska skolans religionsundervisning. Utifrån den 

problematiken avser jag undersöka läroböckernas skildringar av islam inom den avgränsade 

perioden 1994-2014. Som komplement till det tre studierna använder jag mig av studien Det 

mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring författad av Daniel Andersson och Åke Sander. 

Studien Det mångreligiösa Sverige som utgavs året 2005 intar en mer problematiserande ställning i sin 

beskrivning av islam och dess roll religionen haft och har i det svenska samhället samt skolans 

möjligheter som brobyggare mellan religiöst troende och icke troende. 

Under 1900-talet förändrades Sverige precis som många andra länder i världen. Sverige gick 

från att ha varit ett religiöst och kulturellt homogent land till att bli ett sekulariserat 

mångkulturellt land.25 Ett resultat av denna förändring är ett land med nya människor, kulturer 

och religioner. Detta i samtakt med att den traditionellt kristna tron som dominerat Sverige varit 

på kraftig nedgång de senaste trettio åren. Ur detta grundläge, med en svag kristen tro har andra 

religioner så som buddhism, hinduism och islam utvecklats i Sverige genom immigrationen från 

andra kulturer.26 De olika religiösa strömningarna som nu finns i det moderna Sverige kommer 

att utgöra en utmaning för många svenskars uppfattningar och förhållande till religioner och det 

religiösa. En utmaning som Andersson och Sander beskriver som speciell då Sverige som land är 

präglat av öppenhet. Den frågan författarna ställer är hur denna öppenhet kommer fungera i 

framtidens än mer mångkulturella svenska samhälle.27  

                                            
25

 Daniel Andersson & Åke Sander, Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring. (Lund 
2005). S. 9.  
26

 Andersson & Sander 2005, s. 10. 
27

 Andersson & Sander 2005, s. 10-11. 
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Vidare menar Andersson och Sander är att det icke är konstruktivt att enbart konstatera att 

framtiden för Sverige som land kommer gå mot ett mer mångkulturellt samhälle. Det är likväl av 

vikt att bygga broar och diskutera vilken påverkan denna utveckling kommer att ha på Sverige 

som land samt hur denna övergång från sekularisering till ett land med religiösa frågor på 

agendan skall gå till.28 I diskussioner om Sveriges framtid måste religion inkluderas på ett nytt sätt 

menar Andersson och Sander, detta som ett sätt att bygga broar mellan det sekulariserade Sverige 

och dess förutspådda religiösa framtid.29 

En plattform för denna diskussion är skolan menar de två författarna. Skolan kan icke längre 

förbi se denna religiösa dimension. Skolan bör följa denna samhällsutveckling för att framtidens 

individer skall komma rustade med religiösa kunskaper som gör individerna redo att diskutera 

och problematisera religiösa frågor. Misslyckas samhället och skolan med detta står det inför 

obehagliga överraskningar i framtiden gällande frågor om identitet, beteende och 

samhällsutveckling menar de två författarna.30  

Härenstam och Berglund redogör för en problematisk bild över den svenska skolan och 

religionsämnet då de två menar att ämnet i alltför hög utsträckning varit präglat av kristendomen. 

Otterbeck redovisar en friktion mellan lärare i religion och elever med muslimsk tro och deras 

bild av islam i skolböcker som problematisk. Andersson och Sander menar att det finns en 

friktion och problematik med att religion i hög grad är frånvarande i dagens samhälle.  

Vidare menar Andersson och Sander att när det kommer till islam och muslimer har bilden 

genom de senaste trettio åren tenderat till att bli negativ. Islam som religion har blivit en 

representant för något negativt. Klyftan mellan muslimer och icke muslimer har ökat i Sverige 

under de senaste åren vilket är problematiskt.31 Andersson och Sander menar att massmedia har 

en stor del i detta. Framställningen av muslimer i media är tätt förknippat med krig och våld 

vilket skapar negativa associationer. Mångfald och nyansering är ofta frånvarande i massmedias 

bevakningar vilket skapar stereotyper om att alla muslimer är på ett och samma negativa sätt.32  

Det är av stor vikt att samhället förstår skillnader mellan olika muslimska tolkningar och att 

religiösa regler, ceremonier, normer tolkas och följs av individer på olika sätt. Andersson och 

Sander hänvisar till att samhället och skolan står inför utamningar att förstå olika religiösa 

gruppers olika tolkningar.33 Att muslimer framställts som en fiende mot Västvärlden har 

historiska kopplingar tillbaka till 1600-talets trettioåriga krig sett ur ett svenskt perspektiv. Vidare 

                                            
28

 Andersson & Sander 2005, s. 11-12. 
29

 Andersson & Sander 2005, s. 12-13.  
30

 Andersson & Sander 2005, s. 13.  
31

 Andersson & Sander 2005, s. 448. 
32

 Andersson & Sander 2005, s. 448-449. 
33

 Andersson & Sander 2005, s. 450. 
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har muslimer beskrivits som den andre och som något främmande sedan den koloniala tidens 

struktur. Andersson och Sander menar att detta har påverkat Sverige djupt trots att vi inte själva 

hade några kolonier.34 Denna hierarkiska ordning har sin grund i politiska och militära strukturer 

som lett till att Västvärlden sett Orienten som den andre, den främmande.35 Avslutningsvis menar 

Andersson och Sander att denna världsordning kan förändras om samhället skulle diskutera 

telogiska och religiösa frågor på ett mer nyanserat sätt, för att på så sätt skapa förståelse för 

olikheter och historiska strukturer som eventuellt då skulle kunna omprövas.36 

4.2 Definiton av Muhammed och koranen  
 
Då de undersöka läroböckerna tenderade att behandla olika frågor i sina kapitel om islam valde 

jag att avgränsa min studie till att pröva det orientaliska perspektivet på de texter i läroböckerna 

som behandlade Muhammed och koranen enbart. Det som ett försök till avgränsning och 

centrering till två fasta utgångspunkter för min studie. Nedan presenteras en definition av 

Muhammed och koranen för att på så sätt placera och beskriva dessa två utgångspunkter.  

4.3 Muhammed 

 

John L Esposito har en lång erfarenhet av studier centrerat till islam som huvudämne där han 

bland annat fokuserat på termer som islamofobi och religion i det globala samhället.37 Enligt 

Esposito bör Muhammed ses som den ledare som lyckades ena den främre orienten. Det tidigare 

polyteistiska samhället lyckades bli ett monoteistiskt samhälle i och med Muhammeds 

uppenbarelser.38  Muhammed bör ses som guds mänskliga redskap, en profet på jorden.39 Vidare 

menar Esposito att övergången från polyteism till monoteism inte var särskilt smärtfri i den 

främre Orienten. Muhammeds uppenbarelser och lära mottogs kritiskt från det äldre samhället.40 

Muhammed bör ses som ledaren de som valde den monoteistiska vägen. Det är av vikt att inte se 

Muhammed som grundaren av den muslimska tron menar Esposito.41 

Karen Armstrong är en brittisk religionshistoriker och religionskommentator som arbetat med att 

placera de Abrahamitiska religionerna i dagens kontext. Armstrong har varit verksam som 

                                            
34
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 Esposito 2011, s. 36.  

http://explore.georgetown.edu/people/jle2/


12 
 

religionshistoriker sedan det tidiga 1980-talet.42 Armstrong menar att det är av vikt att betona att 

Muhammed icke är en grundare av islam utan en lärare.43 Muhammed bör ses som en religiös 

kraft som lyckas ena folket i Mellanöstern.44 Anne Marie Schimmel var en tysk religionsvetare vid 

Harvard universitet. Schimmel hävdar att Muhammed själv icke såg sig som en grundare av islam 

utan som en budbärare av islam. Likt den uppenbarelse Abraham nåddes av århundraden 

tidigare.45  

4.4 Koranen 

 

Koranen är enligt Esposito guds heliga ord, de texter som kom att vägleda folket. När det i 

koranen står skrivet om gud menar Esposito att det skall tolkas som samma gud som för kristna 

och judar.46 Det är viktigt att förstå att Muhammed icke är koranens författare. Koranen är guds 

heliga ord och i relation till texterna i koranen bör Muhammed ses som en mellanhand.47 

Armstrong lägger vikt vid att västerlandet i sin tolkning bör bli bättre på att skilja på vad 

Koranen faktiskt säger kontra hur samhället tolkar koranen.48 

Schimmel fokuserar i sin studie på att det finns en problematik med att tolka och förstå 

koranen utifrån en västerländsk översättning. Språket i sig är heligt och att det finns en 

innestående kraft i det arabiska språkbruket.49 Koranen är det mest grundläggande inom den 

islamska läran menar Schimmel. Koranen är inte Muhammeds ord menar Schimmel utan något 

större, guds ord.50  

 

4.5 Teoretisk utgångspunkt – Orientalism 

 

Enligt Said är Orienten en term skapad av Västerlandet. Said beskriver det som en uppfattning 

där Västerlandets norm och kultur framställs som högre i rang än Orientens kultur. Said menade 

att termen orientalism var ett sätt för Västerlandet att tolka och kategorisera något främmande 

utifrån en tidigare kolonial världsordning. Said såg det som att användandet av termen Orienten 

och de bilder termen framkallar har gjort det möjligt att behålla den politiska och kulturella 
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ordning som skapades under kolonialismen.51 Saids mål med studien orientalism som utkom 

under slutet av 1970-talet handlar om att belysa och problematisera den bild av orienten som 

något främmande.52 Det Said menar är att termen orientalism har en tydlig bakgrund i 

Västerlandets sätt att framställa sig själv som utvecklat och progressivt jämfört med den andre 

som Orienten kommit att bli i och med Västerlandets tolkning av omvärlden.53 Termen 

orientalism handlar enligt Said i högsta grad om ett sätt att definiera Västerlandet och dess 

modernitet genom att slå fast hur omodernt och bakåtsträvande Mellanöstern och Orienten är. 

Termen handlar om att skapa en tydlig motpol.54 

 

Det är inte bara det att Orienten ligger alldeles intill Europa: det är också där man 

finner Europas bästa, rikaste och äldsta kolonier, källan till dess civilisation och 

språk, dess medtävlare på det kulturella området och en av dess mest inpräntade 

och oftast återkommande bilder av det annorlunda. Därtill har Orienten bidragit till 

definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess motbild, motidé, 

motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet. Ändå är detta Orienten inte enbart 

en föreställning. Orienten är en integrerad del av Europas materiella civilisation och 

kultur.55 

 

Citatet ovan belyser termen orientalisms innebörd och hur den påverkat Västerlandet och utifrån 

det har den hierarki som Said belyser skapats. En hierarki som tydligt gjort Orienten och dess 

kultur och seder till det andra jämfört med det moderna Västerlandet. 

Teorin om Orienten handlar inte bara om ett förhållningsätt enligt Said utan det är mer 

komplext än så. Orienten och dess bild och betydelse för Västerlandet har sin grund i ett 

akademiskt, politiskt och socialt tänkande som resulterat i en tydlig uppdelning mellan 

Västerlandet och Orienten.56 

Ändå sedan 1700-talet har denna uppdelning funnits från Västerlandet sida enligt Said. Vidare 

menar Said att Västerlandet genom historien har varit den bestämmande parten i skapandet av 

den dominerande bilden där Orienten är den andre i förhållande till Västerlandet.57 

I modern tid menar Said att termen orientalism fortfarande är betydelsefull. Då Västvärlden 

fortfarande producerar bilder och föreställningar om Orienten som projicerar den bild och 

                                            
51

 Said, 1997, s. 7-8. 
52

 Said, 1997, s. 52. 
53

 Said, 1997, s. 52-53. 
54

 Said, 1997, s. 63-65. 
55

 Said, 1997, s. 64. 
56

 Said, 1997. s, 65.  
57

 Said, 1997. s, 66. 



14 
 

hierarki som genom historien gjort Orienten till något annorlunda och som en motpol till 

Västvärldens självbild.58 

 

En aspekt av den elektroniska postmoderna världen är att det har skett en 

förstärkning av de stereotyper som används vid betraktandet av orienten. 

Televisionen, filmen, och alla andra mediers resurser har tvingat in informationen i 

alltmer standardiserande former. När det gäller Orienten har denna standardisering 

och kulturella stereotypisering stärkt det grepp som artonhundratalets akademiska 

och konstnärliga demonologi kring den mystiska Orienten hade om själarna. Det 

gäller i allra högsta grad sättet att uppfatta Mellanöstern.59   

 

Denna postmoderna tolkning som Said belyser är i allra högsta grad politiskt laddad. En politisk 

fråga som i mångt och mycket har bidragit till former av anti-muslimska tendenser i 

Västvärlden.60 

Said menar att det har skett en tydlig utveckling i Västerlandets bild på Orienten. Den tidiga 

analysen som gjordes under epoken upplysningen och som var av tydlig akademisk karaktär har 

utvecklats till att vara både akademisk och politiskt laddad i den postmoderna tiden.61 

Enligt Said har termen orientalism skapat en tydlig hierarki och ordning som gjort att Orienten 

ses och tolkas som det andra i förhållande till Västerlandet som det första. Termen hänvisar till 

att det är Västvärldens sett att se på saker och ting som är den rätta normen och där 

Mellanösterns norm ses som något främmande i förhållande till Västvärldens norm.62 Utifrån det 

avser jag i denna studie att undersöka fyra olika religionsböckers kapitel om islam och specifikt de 

delar i läroböckerna som tar upp och behandlar Muhammed och koranen. Detta som en 

avgränsning för att analysera och granskan hur de utvalda läroböckerna beskriver Muhammed 

och koranen utifrån Saids teori om Västerlandets skapande av orienten som något annorlunda 

jämfört med Västvärlden. Termen orientalism tolkas och läses in som en konstruktion av 

orientens kultur, religion och norm utifrån att Västvärldens norm historiskt varit ramen för vad 

som setts som det moderna och progressiva. Teorin om orienten är således en konstruktion som 

ställts gentemot Västerlandet för jämförelse vilket i sin tur har skapat en tydlig hierarki mellan de 

två kulturerna. Den tidigare forskningen som presenterats tidigare i studien framställer en 

problematisk bild av den svenska skolan och dess förhållning till världsreligionen islam historiskt 

och i moderntid.  
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Härenstam redovisar i sin studie ett historiskt motstånd mot islam som enligt författaren har sin 

grund i kristendomens ställning inom den svenska skolan och dess undervisning. Berglund och 

Otterbeck har i sina studier presenterat en bild av islam inom det svenska skolsystemet som 

problematisk sett ur ett främst mänskligt och strukturellt perspektiv.  

4.6 Teoretisk utgångspunkt – Islamofobi 
 
Som komplement till Saids orientaliska perspektiv kommer jag att använda mig av Mattias 

Gardells studie Islamofobi som publicerades år 2011. Detta som ett försök till nyansering av Saids 

teorier om orientalismen men också som ett komplement till den tidigare forskningens bild 

centrerat till Sverige och den svenska religionsdiskussionen. 

Gardell menar att det funnits ett motstånd mot muslimer i Sverige långt tidigare än det har 

funnits muslimer i Sverige. I studien Islamofobi presenteras fyra olika historiska förklaringar till 

detta motstånd. Historiskt sett har de kristna korstågen och medeltidens bild av Muhammed och 

islams expansion förklarat och förkunnat muslimer som fiender mot Västvärlden.63 En tredje 

anledning till bilden av Orienten som Västvärldens motståndare går tillbaka till Europas kulturella 

och historiska förhållande till det geografiska området kring dagens Turkiet och Grekland. Där 

demokratin och västvärldens embryo i någon mån startade menar Gardell och som under 

historiens gång varit hotade av maktcentrum lokaliserade i Mellanöstern.64 Den avslutande 

förklaringen till varför det finns ett motstånd mot muslimer i Västvärlden har sin grund i Saids 

teori om orienten som konstruktion för att kunna bevisa Västvärldens progression och rationella 

sida i förhållande till bilden av Orienten som irrationella och outvecklad.65  

Den moderna förklaringen till Västvärldens motstånd mot Orienten och främst mot muslimer 

spårar Gardell till den politiska obalansen som funnits mellan öst och väst. Sedan andra 

världskrigets slut och till massmedias val av nyhetsrapportering som ständigt påmint om krig, 

terrorism och självmordsattentat i samband med bilden av den muslimska världen.66 Gardell 

menar att det är problematiskt att Västvärlden nästan aldrig tar del av Mellanösternsländers 

sportrapportering, ekonomirapportering eller kulturella nyheter från Mellanöstern. Den bild 

Västvärlden väljer att visa av Mellanöstern är centrerad till våld och oroligheter.67 De bilder och 

texter som skolans läromedel har förmedlat av islam och muslimer genom åren har sin grund i att 

religionen ses som en motpol till kristendomen vilket i realiteten gör att muslimer framställs som 
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fanatiska och aggressiva jämfört med kristna som framställs som rationella och analytiska.68 En 

framställning som Gardell menar är problematiskt. Denna framställning av muslimer som fiender 

mot den västerländska demokratiska ordningen har fått konsekvenser politiskt där redan många 

länder har samlats mot islam och muslimer i Europa.69 Många politiker och partier med denna 

agenda talar om att de vill slå vakt om västerländska värderingar och motverka de främmande 

värderingar muslimer sägs representera.70 

5. Metod  

5.1 Metod för datainsamling  

 

Utifrån uppsatsens syfte, frågeställning och material kommer arbetssättet att utgå ifrån en 

kvalitativ textanalytisk modell och metod. Vad är det som faktiskt står i läroböckernas kapitel om 

islam och hur står sig det i relation till den bild Said presenterar om Orientalismen som 

konstruktion. 

Författarna Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver den textanalytiska modellen som 

följande. Textanalys är en process där ett material undersöks och identifieras för vidare 

jämförelser och analys.71 Vidare menar författarna att ett vanligt förekommande arbetssätt utifrån 

den textanalytiska modellen är fokuserat utifrån begreppshistoria vilket anspelar på att analys görs 

av olika begreppsutvecklingar. Fokuseringen ligger vid att undersöka och presentera termers 

utveckling och eventuella förändring.72  

Rolf Ejvegård har i sin bok vetenskaplig metod från 2003 gjort en framställning av möjliga teorier 

som komplement till metoden kvalitativ textanalys. Ejvegård menar att utgångspunkten för en 

definitionsram fungerar som följande. Vi utgår först från fakta, det som vi vet med stor säkerhet. 

Genom att definiera vad vi vet kan vi undersöka hur andra framställer vad vi vet.73 

En fördel med valet av material och metod är att det går att kartlägga och analysera 

läroböckerna utifrån att det är skrivet för en tydlig målgrupp. Det som faktiskt står i 

läroböckernas kapitel om islam kan antas vara den generella och övergripande bilden av 

Muhammed och koranen under den avgränsande perioden. En nackdel utifrån materialet och 

metoden är att det finns en stor sannolikhet till att undervisande lärare under den avgränsade 
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perioden själva präglat undervisningen om islam och icke använt sig av läroböckerna 

kontinuerligt. Där ställs frågan om vad undersökningen egentligen avser att studera. Det vill säga 

att uppsatsens syfte och mål är att undersöka läroböckernas framställning av Muhammed och 

koranen utifrån Saids teori och terminologi orientalism. 

Rolf Ejvegård kallar denna modell för en deskriptionsundersökning där målet med studien är 

att beskriva vad materialet redovisar.74 Ejvegård menar att deskriptionsmodellen bör ses som en 

beskrivande undersökning över något allmänt. Modellen fungerar utifrån att undersökningen 

avser att redovisa kvalitativa lösningar före kvantitativa.75 

En viktig addition till den kvalitativa textanalytiska modellen som uppsatsen vilar på är att den 

avser att jämföra läroböcker mot termen orientalism. Ejvegård kallar detta för en komparativ 

modell. Då det är viktigt att tydligt ställa upp vad undersökningen avser att jämföra.76 Jag avser i 

uppsatsen endast att analysera läroböckernas texter om Muhammed och koranen utifrån Saids 

teoretiska perspektiv om orientalism. 

5.2 Urval 
 

Fyra läroböcker för högstadiet ligger till grund för denna undersökning. Böckerna är publicerade 

och tryckta av tre olika förlag och skrivna av fyra olika författare under den avgränsade perioden 

1994-2014. I de inledande kapitlen av denna studie redovisar Härenstam i sin forskning att 

tidsperioden från 1970-talet och fram tills 1993 är väl dokumenterat vad gäller islams ställning 

och relation i den svenska skolundervisningen läromedel. Där av anledningen till att denna studie 

är avgränsad till tidsperioden 1994-2014. Böckerna är utvalda utifrån förutsättningen att 

läroböckerna är publicerade av kända bokförlag inom läromedelssektorn samt strategiskt utvalda 

för att täcka den avgränsade tidsperioden. Hänsyn till upplagornas eventuella storlek och deras 

eventuella användning och bruk i undervisningen har icke undersökts. Det som en del i att min 

studie enbart avser att granska bilden av Muhammed och koranen i de utvalda läroböckerna 

utifrån Saids teorier om konstruktionen orientalism. 

5.3 Böckerna som analyserats är följande 
 

Religionskunskap – Studiebok för högstadiet. Författad av Magnus Hermansson och Nils 

Åke Tidman, 1994. Förlag: Gleerups, Malmö. Första upplagan, andra tryckningen.  
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Religion. Författad av Mats Molund, 1999. Förlag: Interskol AB, Malmö. Första upplagan, andra 

tryckningen.  

 

Religion och liv 7-9. Författad av Leif Berg, 2003. Förlag: Natur och kultur, Stockholm. Första 

upplagan, sjätte tryckning.  

 

RE – Religion 7-9. Författad av Hans Olofsson och Rolf Uppström, 2014. Förlag: Gleerups, 

Malmö. Första upplagan, första tryckningen.  

5.4 Genomförande 

 

Denna studie är baserad på fyra olika läroböcker för högstadiet och deras framställning av 

Muhammed och koranen vilket analyserats och granskats utifrån Edward W Saids teori om 

orientalismen. De fyra analyserad läroböckerna redovisas i resultatdelen kronologiskt efter årtal. 

De texter i läroböckerna som behandlar Muhammed redovisas och analyseras först och följs av 

de texter i läroböckerna som behandlar koranen.   

6. Resultat och analys 

6.1 Muhammed 

6.2 1994 Hermansson & Tidman 
 

I Magnus Hermansson och Nils Åke Tidmans lärobok religionskunskap – studiebok för högstadiet som 

publicerades året 1994 beskrivs Muhammed som islams grundare. Vidare menar de två 

författarna att islam som religion är formad och framtagen av en person vilket är unikt jämfört 

med andra religioner menar de två läroboksförfattarna.77  

 

Så beskrivs Muhammed, islams grundare. För muslimer är han förebilden vad gäller 

både tro och liv – och utseende. Islam är mer än någon annan religion format av en 

enda person och hans liv. Muhammed, Abd Allahs son, var en stark personlighet 

och i honom smälte samtidens problem och idéer samman och bildade något nytt – 

islam. Muhammed blev framgångsrik både som religiös och politisk ledare. Därför 

drar muslimer inte heller i vår tid någon skarp gräns mellan tro och politik.78 
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Profeten Muhammed beskrivs som en stark personlighet och en förebild för muslimer genom 

tiderna. Både genom sitt utseende och genom sina gärningar politiskt och religiöst.79 Vidare 

menar Hermansson och Tidman att Muhammed bildade något helt nytt i islam. Muhammed skall 

även ha varit kritisk mot dåtidens politiska och religiösa system och utifrån det grundat sina nya 

idéer.80  

 

Han var av medellängd, kraftigt byggd och axelbred. Händerna var stora, men 

mjuka, fötterna breda. Ansiktet var brett, med sammanvuxna ögonbryn under den 

klara pannan. Han var ljushyad, men med tjockt hår på skuldror och bröst. Skägget 

var likaså tjockt, håret vågigt. Ögonen var stora och mörka, med rött i ögonvrån. De 

skinande vita, glest sittande tänderna syntes när han log, och det gjorde han ofta. 

Däremot storskrattade han aldrig.81 

 

Citatet ovan kommer från tidningen Vi nummer 40/84 och inleder kapitlet om islam i 

Hermansson och Tidmans lärobok om religion från 1994. Citatet porträtterar Muhammeds 

utseende på ett detaljerat sätt. Denna beskrivning är symbolisk för kapitlets beskrivning av 

Muhammed. Lärobokens text om Muhammed fokuseras till profetens yttre istället för 

beskrivningar av teologisk karaktär. Vidare beskriver de två författarna Muhammed som den 

person som inom islam likt Jesus lyckades ena folket och samtidigt splittra stamsamhället. Men 

Hermansson och Tidman menar att Muhammeds gärning och tillvägagångsätt icke skall ses likt 

Jesus då Profeten Muhammed agerade mer likt en militär eller politiker.82 

Enligt Hermansson och Tidman är gränsen mellan politik och religion väldigt tunn inom islam 

som ett resultat av att Muhammed var en politisk och religiös ledare. I läroboken menar man att 

religion och politik är samma sak inom en muslimsk trosuppfattning även idag. Detta som ett arv 

från Muhammeds roll inom islam.83 Vidare beskriver läroboken Muhammeds uppenbarelse som 

följande. Muhammed skall ha vandrat upp till berget Hira en gång per år för att söka inre 

harmoni. År 610 Upplevde Muhammed sin första uppenbarelse och under den blev han guds 

profet.84 

Ängeln uppmanade Muhammed att läsa vad som stod skrivet på tyget. Men 

Muhammed var analfabet och kunde inte läsa. Ängeln upprepade sin uppmaning 

och till slut kunde Muhammed läsa: ”Läs i din Herres namn, han som skapat 
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människan av en blodklump.” En röst från himlen gav Muhammed fullmakten att 

vara profet: ”Du är Guds sändebud och jag är Gabriel.”85 

 

Som ett resultat av uppenbarelsen började Muhammed predika om domens dag. Då alla 

människans handlingar skulle summeras och utifrån dem dömas. En viktig uppgift för 

Muhammed var att informera människorna om att det enbart fanns en gud Allah.86 

Enligt Hermansson och Tidmans porträtt av Muhammed uppfattades profeten som en 

samhällsordnare och ledare. Muhammed skall genom sina uppenbarelser förändrat samhällets 

juridiska system där straffen för brott förändrades.87  

Hermansson och Tidmans lärobok från 1994 har i sin framställning av Muhammed en 

bestämd ton som förmedlar Muhammed som grundaren av islam. Vidare menar de två 

författarna att islam som religion är unik då den är framtagen och konstruerad av Muhammed 

själv. Läromedlet slår också fast att detta är unikt jämfört med andra religioner. 

De två författarna fokuserar på islam som något unikt där religionen islam skall ha grundats av en 

person. Uppenbarelsen behandlas i lärobokens kapitel som något friktionsfritt och 

oproblematiskt vilket skiljer detta läromedel från de övriga granskande läromedel i denna studie 

där uppenbarelsen problematiseras och nyanseras på ett annat sätt. 

De två läroboksförfattarna slår även fast att Muhammed bör ses som en militär eller politisk 

karaktär snarare än en religiös person vilket symboliseras med att de icke vill gestalta Muhammed 

likt Jesus vilket resulterar till att Jesus tolkas som en tydlig religiös karaktär jämfört med 

Muhammed som enligt läromedelsförfattarna bör ses som en militär eller politiker.  

6.3 1999 Molund 
 

Läroboksförfattaren Mats Molund porträtterar Muhammed som den störste profeten i läroboken 

religion som publicerades året 1999. Tidigt i kapitlet om islam berättar och beskriver Molund att 

Muhammed icke är en grundare av islam. Muhammed skall tolkas som den störste profeten och 

inte som religionens grundare menar Molund.88 Muhammed bör ses som den siste profeten. Den 

person som skickades av gud för att sprida läran. Molund menar att Muhammed lyckades sprida 

den rena läran från gud i och med sitt liv.89 I kapitlet om islam finns en tydlig kritik mot tidigare 

läroboksförfattares tolkningar av Muhammed som islams grundare.  
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I många läroböcker står det att Muhammed grundade religionen islam. För en 

muslim är det fel att säga så. Islam har inte skapats av en människa. Den har alltid 

funnits och har ingen annan grund än Gud. Däremot är Muhammed den störste 

profeten. Genom honom spreds budskapet om den sanna islam, utan 

förvrängningar.90 

 

Muhammed var cirka fyrtio år när han fick sin uppenbarelse. Genom den upplevelsen började 

profeten Muhammed predika men han skall ha blivit motarbetad av människorna kring honom.91 

Vidare skriver att Molund att Muhammed hade en lysande politiskt karriär där en av 

höjdpunkterna var att han lyckades ena den arabiska halvön under religionen islam. Men det är 

som profet han bör beskrivas.92 Muhammed växte upp i ett stamsamhälle där människorna tillbad 

flera gudar. Muhammed delade icke den tron. Genom kontakt med judar och kristna växte 

Muhammeds tanke om en gud sig starkare.93 Muhammeds kritik mot stamsamhället växte. 

Stamsamhället beskrivs av Molund som ett själviskt samhälle. Genom den insikten skall 

Mohammed ha vänt sig till ensamheten och inre meditation för att nå svar.94 

 

En natt år 610 låg den fyrtioårige Muhammed och sov i sin grotta. Plötsligt lutade 

sig en ängel över honom och pressade med våldsam kraft en bokrulle mot hans 

hals. ”Läs!” befallde ängeln. Muhammed läste. Han vågade inte annat. Det märkliga 

var att han aldrig lärt sig läsa. Kanske trodde han fört ett tag att det varit en dröm. 

Men när han senare stapplade ut i det fria stod ängeln framför honom – bredbent 

över hela horisonten. ”Muhammed!! Sa han. ”Du är Guds sändebud och jag är 

Gabriel.”95 

 

Tidigt i Molunds text om Muhammed tar författaren avstånd från tidigare läromedels analys av 

Muhammed som islams grundare. Molund menar att Muhammed bör ses som den störste 

profeten inom islam. Själva uppenbarelsen beskrivs utifrån ett nyanserat perspektiv där Molund 

problematiserar uppenbarelsen utifrån att Muhammed själv skulle varit orolig att han hade 

förlorat förståndet. Orientalism handlar enligt Said om att utifrån ett överläge granska och 

behärska en annan kultur jämfört med den rådande normen.96 Molund försöker i sin text om 

Muhammed dra paralleller och påvisa vilken inverkan Orienten och Muhammed haft på 

Västerlandet vilket redovisas i citatet nedan.   
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Även för icke-muslimer står det klart att han är en av världshistoriens mest 

betydande personer. Efter att ha fått kallelsen vid 40 års ålder blev han till en början 

motarbetad av sina landsmän. Men vid sin död hade han samlat hela den arabiska 

halvön under sitt styre. Under hans efterträdare – Kaliferna – sträckte sig det 

islamiska väldet från Spanien ända till bort till Indien. Den islamiska kulturen och 

vetenskapen blomstrade och skulle många århundraden utöva ett stort inflytande på 

Europa – t.ex. inom matematikens område.97  

 

Det Molund gör i sina texter är att han försöker vända på den ställning som termen orientalism 

skapat mellan de två geografiska områdena vilket exemplifieras med citatet och den inverkan 

Muhammed och det muslimska kalifatet haft på den Västerländska kulturen genom historien.  

Molunds analys av Orienten och Muhammed intar en annan position jämfört med Hermansson 

och Tidmans analys. När Molund försöker dra paralleller mellan Västerlandet och Orienten 

jämför Hermansson och Tidman Orienten med utgångspunkt i Västerlandets norm vilket 

exemplifieras med Jesus ställning som profet kontra Hermansson och Tidmans analys av 

Muhammed som militär och politiker.  

6.4 2003 Berg 
 

Leif Berg skriver att Muhammed var och är islams stora profet och ledare. Denna uppfattning 

om Muhammed fanns innan han fick sin uppenbarelse. Muhammed beskrivs som en allvarlig 

person som tidigt skulle ha intresserat sig för religiösa frågor. Ett brinnande samhällsintresse ska 

också ha funnits i Muhammeds karaktär.98 Muhammed ska ha dragit sig undan människorna för 

att i tystnad söka ro. Tanken om en gud var något som Muhammed tidigt ska ha varit bunden 

vid.99 En natt under månanden ramadan skall Muhammed ha sökt sig till en grotta för att be och 

leva i tystnad. Under en av dessa nätter ska han ha mött ängeln Gabriel som förkunnade för 

honom att han var guds utsände profet. Enligt Berg tog Muhammed emot detta med skräck och 

förtvivlan. Han skall till och med varit orolig över att han skulle ha förlorat förståndet.100 

När Muhammed till slut tog modet till sig att berätta om sin upplevelse och om att människorna 

skulle underkasta sig en gud möttes han av hånfullhet.101 
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För många åhörare lät Muhammeds budskap bekant. Det liknade mycket det som 

man hade hört judar och kristna berätta. Till Mekka kom nämligen kristna och 

judiska köpmän ibland. Och i flera städer på arabiska halvön bodde många judar. 

Muhammed ansåg också att han predikade samma budskap som både kristna och 

judar hade fått från Gud. Islam var alltså inte någon ny religion.102 

 

Profeten Muhammed menade att gud hade visat sig för det judiska och kristna folket tidigare. 

Men att de folken då hade missförstått budskapet. Det Muhammed hade fått upplevt var guds 

sanna ord. Den sanna underkastelsen inför en gud.103 Den första tiden efter Muhammeds 

uppenbarelse var icke friktionsfri. Köpmännen och stamssamhället var hotade av Muhammed 

och hans uppenbarelse vilket ledde till att Muhammed tvingades fly.104 I Medina skapade 

Muhammed ett samhälle baserad på Koranen.105  

 

Enligt islam var Muhammed visserligen en stor profet och ett föredöme för andra, 

men han var en vanlig människa som vi. Ingen muslim skulle komma på tanken att 

be till Muhammed. Det berättas också att Muhammed själv var osäker på om han 

var värdig att komma till guds paradis efter uppståndelsen och domens dag.106 

 

Bergs kapitel om Muhammed i läroboken Religion och liv 7-9 publicerad år 2003 följer Mats 

Molunds bild av Muhammed. Berg problematiserar uppenbarelsen och beskriver det som en 

skakande och skräckfull upplevelse för Muhammed. Vilket går emot den bild som den första 

läroboken författad av Hermansson & Tidman gestaltar.  

Berg avslutar sin text om Muhammed med att beskriva honom som en vanlig människa som 

absolut bör ses som ett föredöme för muslimer men det porträtteras i läroboken likväl att 

Muhammed själv var tvekande kring sin egen roll och att han såg sig själv som en vanlig 

människa.107 

6.5 2014 Olofsson & Uppström 
 

Olofsson och Uppström beskriver Muhammed som guds sista sändebud. Muhammed bör tolkas 

som den viktigaste personen inom islam. Profeten Muhammed bör absolut ses som den viktigaste 

personen inom religionens historia likväl är det av vikt att förstå honom som en människa.108 
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Vidare menar Olofsson och Uppström att det är viktigt att förstå att Muhammeds gärning och 

uppenbarelse mottogs med motstånd. Muhammed skall ha fått kämpa för att sprida sin tro. Hans 

liv och gärning utgör också en förebild för muslimer runt om i världen.109 Enligt 

läroboksförfattarna föddes Muhammed in i en tid där samhället var styrt av släktband. Beslut 

styrdes och fattades utifrån stammar och deras positioner, Muhammeds släkt var handelsmän.110 I 

läroboken beskrivs Muhammed som en reflekterande individ och som tidigt hade olika religiösa 

tankar. Vidare beskrivs Muhammed som en allvarlig och sökande person som icke var tillfreds 

med situationen på den arabiska halvön under de inledande åren på 600 – talet.111 

 

Vid en av dessa vistelser på Hira skedde något som förändrade hans eget livsöde 

men också alla andra människors liv enligt muslimsk tro. Det började med att han 

mitt i natten plötsligt såg ett starkt ljussken. Strax därpå hörde han en mycket kraftig 

röst tala till honom. Enligt legenderna var det ängeln Gabriel som besökte honom 

den här natten och ängeln hade förklarat att Muhammed var Guds profet. 

Muhammeds uppdrag var att ta emot Koranens verser och att sprida budskapet om 

att det inte fanns någon annan gud än Gud.112 

 

Olofsson och Uppström beskriver Muhammeds uppenbarelse på berget Hira i ovanstående citat. 

Vidare beskriver läroboken Muhammeds första tid efter uppenbarelsen som en problematisk 

epok. Muhammed skall ha varit orolig och nedstämd och han ska ha ifrågasatt sin egen mentala 

hälsa. Enligt läroboken beskrivs det som att Muhammed skulle varit rädd för att demoner skulle 

komma att attackera honom. Men hans fru Khadija stöttade sin make och trodde på honom som 

guds profet. Olofsson och Uppström skriver även att Khadija bör ses som den förste anhängaren 

av islam.113 Inledningsvis följde få personer Muhammeds lära men religionen växte enligt 

Olofsson och Uppström. Muhammeds lära innebar ett starkt motstånd från ledarna av 

stamsamhället. Under perioden mellan år 610 fram tills Muhammeds död mottog han flera olika 

uppenbarelser. I och med dessa ingivelser blev Muhammed starkare och islam fick fler följare.114 

 

Islamiska historieskrivare berättar att människor som levde tillsammans med 

profeten tyckte att han hade uppnått oerhört mycket under sitt liv. När Muhammed 

föddes var Arabiska halvön splittrad och styrdes av en mängd olika stam-ledare. De 

arabiska stammarna förde ofta krig mot varandra. Många skaffade sig inkomster 
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genom att plundra fiendernas handelskaravaner. Man dyrkade också många olika 

gudar. Detta ökade splittringen och människor fick inte heller någon vägledning för 

hur de skulle bete sig mot varandra. Kvinnor och fattiga saknade rättigheter. 

Genom islam hade arabiska halvön blivit en fredligare plats att leva på.115 

 

Citatet belyser Muhammed historiska inverkan på den arabiska halvön och den utmaning han 

stod inför i sin roll som profet. Olofsson & Uppström har i sin framställning av Muhammed ett 

problematiserande utgångsläge där de icke framställer islam och Muhammed utifrån förenklingar. 

De fokuserar på att Muhammeds uppenbarelse mottogs inledningsvis av folket med misstanke 

vilket är ett förhållningsätt som icke delas av Hermansson & Tidmans i deras analys av 

Muhammed och uppenbarelsen. De två författarna lyfter fram en komplex bild av uppenbarelsen 

som en problematisk tid för Muhammed. En komplexitet som återfinns i Molund och Bergs 

läromedel men som saknas i Hermansson och Tidmans läromedel. Olofsson och Uppström har i 

sin framställning av Muhammed spår av Molund och Bergs framställning där de två författarna 

fokuserar på samverkan och paralleller kontra Hermansson och Tidmans beskrivning som är 

centrerad till jämförelser mellan Orienten och Västerlandet.   

 

Den kultur som uppstod under de muslimska kaliferna i Spanien har kallats morisk 

och bestod av ett kulturellt mellan arabiskt, nordafrikanskt och europeiskt. Kalifatet 

i Cordoba var också en mötesplats för kristna, judar och muslimer. Lärda från alla 

tre religionerna kunde delta i diskussioner om religiösa frågor. Den moriska 

kulturen trängdes undan av ett framväxande kristet kungarike i norra Spanien och 

kalifatet upplöstes i många små muslimska riken.116 

 

Olofsson och Uppström avslutar sin text om Muhammed och det efterföljande kalifat som följde 

profetens död på ovanstående sätt. Författarna drar likt Molund paralleller till hur de olika 

religionerna och kulturerna kommit i kontakt med varandra genom historiens gång och genom 

det försöker författarna inta ett nyanserat perspektiv. 

6.6 Koranen 

6.7 1994 Hermansson & Tidman  
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Enligt Hermansson och Tidman är koranen Muhammeds uppenbarelser. Koranen skall ha 

sammanställts på 650-talet enligt författarna av religionskunskap – studiebok för högstadiet.117 

Koranen är sammanställd efter längd och inte i kronologisk ordning. Hermansson och Tidman 

menar att koranen kan läsas baklänges. Koranens kapitel kallas suror och består av 114 delar. 

Koranen är ungefär lika stor som Nya testamentet.118 Koranen porträtteras som viktigare för 

muslimer som religiös text än bibeln för kristna i läroboken från 1994. Koranens ord går inte att 

ifrågasätta då det är direkta ord från Gud. Hermansson och Tidman lyfter också fram koranen 

som en fungerande lagbok för det vardagliga livet men även att koranen har en politisk och 

juridisk tyngd i samhället.119 

 

Koranen används på alla livets områden. I den finns svar på de stora livsfrågorna 

om livets mening och mål. Koranen används som andaktsbok. Men den är också 

lagbok för vardagslivet och i den finns en rad föreskrifter om t ex hygien. I en del 

länder har koranen stort inflytande över politik och lagstiftning.120 

 

Vidare fokuserar Hermansson och Tidman på att koranen är en lagbok. De menar att koranen 

ger tydliga upplysningar om rätt och fel. Koranen beskrivs som en regelbok.121  

 

Koranen innehåller många regler för samhället och det praktiska livet. Att Koranen 

växte fram i ett samhälle styrt av män märks i reglerna om äktenskap. De vänder sig 

tydligt till män. Ett skäl för en man att gifta sig med flera hustrur var att ta hand om 

familjer, ”de faderlösa”, där mannen hade dött i strid eller på annat sätt. Enligt islam 

kan man ha fyra hustrur, men han måste behandla dem rättvist.122 

 

Koranen tolkas likt bibeln olika bland olika grupper skriver Hermansson och Tidman. Inom 

islam finns det fundamentalister som tolkar koranen bokstavligt. Författarna menar att den 

tolkningen är den traditionella. Andra menar att koranen måste tolkas och förstås utifrån den 

tiden den läses i. De som har den synen kallas modernister enligt Hermansson och Tidman.123 

Författarna till Religionskunskap – Studiebok för högstadiet som publicerades året 1994 menar att 

koranen som religiös text är mycket viktigare än bibeln för kristna. Vidare gestaltas koranen som 

en lagbok för det vardagliga livet, vilket framställer koranen och dess läsare närmst fanatiska. 

Hermansson och Tidman framställer koranen som något annorlunda jämfört med andra religiösa 
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texter som till exempel bibeln. De två författarna för en diskussion om att koranen bör ses som 

en lagbok som först och främst behandlar om rätt och fel.  

6.8 1999 Molund 
 

Koranen är en religiös text som skrevs ner och författades efter Muhammeds liv menar 

religionsboksförfattaren Molund. Vidare menar Molund att koranen är islams heliga texter och att 

texterna bygger på Muhammeds uppenbarelser.124 Enligt Molund bör koranen ses som guds 

exakta ord. Det är alltså inte Muhammeds ord som koranen bygger på utan guds ord.125 Koranen 

är skriven på arabiska för att det är guds naturliga språk. När koranen översätts från arabiska till 

andra språk förlorar den sin exakthet. Molund menar att en översättning av koranen icke är en 

riktig koran. Det är också en anledning till att många muslimer är noga med lära sig arabiska 

menar Molund.126 

 

I ett muslimskt land ges Koranen stort utrymme också i den vanliga skolan. Den är 

livsviktig – på samma sätt som Bibeln ansågs vara i Sverige för inte så länge sedan. 

Du behöver bara bila genom t.ex. Skåne för att se att skolorna förr alltid låg bredvid 

kyrkan. Religionen var en naturlig del av det dagliga livet – precis som den 

fortfarande är för muslimerna.127 

 

I citatet ovan beskriver Molund koranen och dess ställning i samhället och för människorna som 

utövar islam. Molund försöker sig även på ett jämförande mellan koranen och bibeln samt 

bibelns roll och historia inom den svenska kulturen och historien. I muslimska länder menar 

Molund att det är vanligt att politiker och programledare citerat koranen eller ber till Allah i 

direktsändningar inom radio och TV. Molund menar att det skulle uppfattas som något konstigt 

inom en skandinavisk kontext men att det bör ses som normalt i en muslimsk kontext. 

Läroboksförfattaren avslutar sitt resonemang med att det bör tolkas som en normalitet för 

troende muslimer.128  

I citatet ovan går det att utläsa olika försök till att nyansera och problematisera koranen 

ställning inom det muslimska trossamfundet. Molund försöker i sitt resonemang dra paralleller till 

kristendomen och bibelns roll inom den svenska kontexten. Ett resonemang som icke bör 

betecknas som ett sätt att skildra koranen som något annorlunda. Vidare menar Molund att olika 

uppfattningar om religiösa texter icke bör ses som något udda eller fanatiskt utan att saker och 
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ting måste placeras inom en viss kontext när det skall granskas vilket Molund exemplifierar med 

att det är normalt och förekommande i länder präglade av islam att böner och religiösa budskap 

är en del av den massmediala vardagen.129 

Molund avslutar sitt resonemang om koranen med att beskriva olika kulturella sätt att tolka 

koranen kontra vad som egentligen står i den religiösa källan. Molunds konklusion är att det 

handlar om olika kulturella tolkningar och icke generella tolkningar gällandes alla muslimska 

grupper.  

6.9 2003 Berg 
 

Religionsboksförfattaren Berg skriver att koranen icke är Muhammeds ord utan koranen skall 

förstås som guds sanna ord. Koranen kan inte bestå av felaktigheter då texten utgörs av guds 

egna ord.130 Koranen är skriven efter Muhammeds död menar Berg. Koranen består av 114 

kapitel och den innehåller bland annat Muhammeds uppenbarelser. Språket är arabiska vilket 

också var det språk som ängeln Gabriel talade när ängeln först uppenbarade sig för 

Muhammed.131 I modern tid finns koranen på väldigt många olika språk men koranens original 

språk är arabiska.132 

 

I de flesta muslimska länder får barnen grundlig kunskap om Koranen genom 

koran-skolan. Den hålls vanligen i moskéerna under eftermiddagar och kvällar. 

Också i de vanliga skolorna läser och citerar man Koranen flitigt. Även i radio och 

TV brukar man läsa texter ur Koranen, och ministrar och presidenter använder ofta 

uttryck som är hämtade ur Koranen.133 

 

I det ovanstående citatet presenterar Berg hur barn, massmedia och förtroendevalda brukar 

koranen och hur dess innehåll är närvarande i länder som är präglade av islam som religion. Berg 

presenterar en bild av koranen som en vardaglig text som ständigt närvarar i samhällets olika 

nivåer. Vidare presenterar Berg koranen som en religiös text lik Bibeln. Flera av koranens texter 

har direkta likheter med bibeln menar Berg. Men likväl finns det skildringar som presenteras olika 

i de två texterna. Koranen innehåller texter om Jesus. I koranen porträtteras Jesus som en profet 

                                            
129

 Molund 1999, s. 127. 
130

 Berg 2003, s. 440.  
131

 Berg 2003, s. 440. 
132

 Berg 2003, s. 440.  
133

 Berg 2003, s. 440.  



29 
 

som gjorde underverk och gav människorna mening.134 Jesus porträtteras som en profet och inte 

som guds son i koranen vilket Berg menar är en skillnad mellan koranen och bibeln.135 

 

Koranen handlar inte bara om liv och död, himmel och helvete, gudomliga och 

onda makter eller om vad som kommer efter döden. Koranen ger också en mängd 

regler för hur vi ska leva och handla mot varandra. Koranen säger att man ska vara 

vänlig och hjälpsam och att man ska leva ärligt och hederligt. Särskilt väl ska man 

behandla en resande främling. Man ska också dela med sig till de fattigaste och 

föräldralösa. På Muhammeds tid var det vanligt att man hade slavar. Koranen 

uppmanar muslimerna att frige dem.136 

 

I citatet beskriver Berg koranen och dess innehåll. Denna beskrivning kan ses som typisk för hur 

Berg beskriver koranen och islam i sitt kapitel om religionen i Religion och liv 7-9 som publicerades 

år 2003. Berg avslutar sin text om koranen med att referera till en 18 år gammal tunisisk skolelevs 

syn på koranen. Eleven summerar Koranens betydelse och relation till bibeln som följande. 

 

Muhammed fick de sista och fullständiga uppenbarelserna från Gud. Resultatet blev 

Koranen, den underbaraste bok som finns. Muhammed skulle själv aldrig ha kunnat 

skapa en sådan storslagen text. Ingen annan människa heller. Koranen står långt 

högre än alla andra böcker, både när det gäller språk och innehåll. Detta visar att 

Koranen är Guds absoluta sanna ord. Om berättelserna i Koranen och Bibeln är 

olika, så är det förstås Koranen som är rätt. Koranen kan man lita på. Varje ord. De 

flesta av världens muslimer skulle troligen svara på ungefär samma sätt.137 

 

I Bergs text om koranen finns en referens till en tunisisk tonåring och dennes relation till koranen 

vilket presenteras i ovanstående citat.  Citatet handlar om att koranen står sig högre än alla andra 

religiösa böcker. Problematiken med detta citat är att Berg icke beskriver kontexten detaljerat 

utan den tunisiska tonåringens tolkning av koranen lämnas närmst okommenterat. Skulle Berg 

likt Molund problematiserat denna del av skildringen av koranen hade det kunnat skapa en 

dynamik mellan olika tolkningar och dess kontext. Men som det presenteras nu blir det 

problematiskt då den tunisiska pojkens tankar om koranen icke nyanseras, kontextualiseras eller 

problematiseras.  

6.10 2014 Olofsson & Uppström 
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Koranen beskrivs som följande i Olofsson och Uppströms lärobok. Den heligaste skriften i islam 

är koranen och den består av guds egna ord. Enligt läroboken bör koranen ses som ett porträtt 

över hur världen skall se ut enligt Allah.138 Koranen tolkas världen över av individer på olika sätt 

men det går inte att komma ifrån att det som står skrivet i koranen är det allra heligaste.139 

 

Enligt islamiska traditioner läste profeten senare upp alla sina uppenbarelser för 

skrivare som ytterst noggrant antecknade vad han sa, ord för ord. Alla anteckningar 

sammanställdes så småningom till en bok. Den var klar i mitten av 600-talet, strax 

efter profetens död. Det är den boken som kallas Koranen. För troende muslimer 

är Koranen alltså inte ”skriven” av någon människa. Enligt dem består Koranens 

text av Guds ord, inte Muhammeds. När Gud talar direkt till profeten eller till 

människorna används ofta ordet Vi i Koranen.140 

 

Olofsson och Uppström beskriver koranen som Guds ord och inte Muhammeds vilket framställs 

tydligt i läroboken. Det framgår klart och tydligt att koranen icke skall tolkas som Muhammeds 

egna ord. Koranen består av 114 kapitel som är arrangerade utifrån kapitlets längd. De längsta 

kapitlen har placerats först i koranen och de kortare kapitlen är placerad i slutet.141 Koranen är 

skriven på arabiska vilket Olofsson och Uppström menar är förklarligt då Muhammed talade 

arabiska. När koranen översätts förlorar den sin skildring och föreställning då orden i koranen 

ofta rimmar och följer en viss språkmelodi.142 

 

Efter som större delen av världens muslimer inte talar arabiska finns det alltså 

behov av översättningar till andra språk för att innehållet ska bli begripligt. Många 

muslimer tycke ändå att man kommer Guds budskap närmst när man läser koranen 

på arabiska. Det är därför vanligt att muslimer lär sig en eller ett par av surorna 

utantill på arabiska även om det inte talar språket själva. Några lär sig till och med 

hela Koranen utantill. Till skillnad från många andra heliga skrifter, till exempel 

Bibeln, finns det inte så många berättelser i Koranen. Att det sällan är någon 

”handling” i Koranens suror gör att texten kan vara svåra att läsa för den som inte 

är kunnig i islam. I texten blandas ofta böner med uppmaningar och diskussioner 

om vad som är rätt och orätt.143 
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Läroboksförfattarna menar att koranen icke skall uppfattas som en lagbok. Utan mer som ett 

hjälpmedel i livet. Koranen ger människorna instruktioner om hur de förhåller sig till andra 

människor. Det är ytterst sällan det står i koranen vad som är förbjudet kontra legalt.144 Detta är 

ett exempel på skillnaden mellan den första granskande läroboken författad av Hermansson och 

Tidman som i sin skildring menar att koranen är lagbok och där skriften presenteras närmst som 

en fanatisk källa. I Olofsson och Uppströms läromedel publicerat år 2014 beskrivs koranen på ett 

annorlunda sätt vilket exemplifieras då författarna beskriver koranens texter som hjälpmedel 

vilket i sin tur leder till ett mer nyanserat sätt att tolka koranen utifrån. 

. Den religiösa skriften koranen förklarar världen och dess natur och hur människan skall 

förhålla sig till straffet och belöningen.145 Koranen innehåller flera likheter med den judiska och 

kristna traditionen. Viktiga religiösa karaktärer som Adam, Moses, Jesus och Abraham är en del 

av koranen enligt Olofsson och Uppström.146 

Olofsson och Uppström menar att koranen är en text som skrevs ner efter Muhammeds död 

och att det är av vikt. Det förhållningsättet bidrar till en nyanserad bild av koranen som religiös 

text då det bidrar till kunskapen att koranen likt bibeln är texter skrivna och utvecklade under tid 

av fler olika skribenter. Vidare menar Olofsson och Uppström att koranen icke skall uppfattas 

som en lagbok utan som ett hjälpmedel i livet. De två författarna lyfter frågan om lag och rätt i 

sin analys vilket bidrar till en nyanserad och neutral framställning. Likt Molund presenterar de två 

författarna att det finns paralleller mellan koranen och bibeln. 

6.11 - Finns det några likheter och skillnader mellan de fyra olika 
granskande läroböckerna utifrån termen orientalism? 
 

Vid en inläsning av de fyra granskade läroböckerna centrerad till termen orientalism finns det en 

tydlighet likhet mellan de tre senare publicerade läroböckerna kontra den först valda läroboken 

publicerad år 1994 av Hermansson och Tidman. Den första läroboken lägger vikt vid att jämföra 

och granska Muhammed och koranen utifrån en västerländsk norm och mall. Detta skiljer den 

läroboken jämfört med Molund, Berg och Olofsson & Uppströms tre senare granskade 

läromedel. Molund tar avstånd i sin lärobok från tidigare framställningar av islam och 

Muhammed i sin text vilket markerar en brytning mellan de fyra granskade läroböckerna i denna 

studie. En brytning som tydliggörs i de tre senare läroböckernas framställningar av Muhammed 

och koranen. Istället för jämförelser försöker Molund, Berg och Olofsson & Uppström dra 
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paralleller mellan kristendomen och islam för att på sätt nyansera bilden av Muhammed och 

koranen.  

Utifrån den analys Härenstams gör i sin studie skolboks-islam publicerad året 1993 går det att 

utläsa att Härenstam förutsätter att läroböcker publicerade efter 1993 skall gå mot en mer 

nyanserad beskrivning av världsreligionen islam.147 

Otterbeck har i sin studie lokaliserat en problematik med hur muslimer uppfattar de 

läroböcker som används inom den svenska skolans religionsundervisning vilket i sin tur skapat en 

friktion mellan hur muslimer uppfattar undervisningen i religion och förtroendet för de läromedel 

som används inom den svenska skolan.148 Den friktion som Otterbeck talar om skulle kunna 

förstås utifrån användandet av Hermasson och Tidmans läromedel Religionskunskap – Studiebok för 

högstadiet publicerad året 1994 där Muhammed och koranen framställs endimensionellt och där 

religionen jämförs med kristendomen på ett sätt som utifrån termen orientalism potentiellt sätt 

skulle kunna vara en problematisk hållning.  

Berglund behandlar kristendomens ställning och roll ur ett historiskt perspektiv i förhållande 

till den svenska skolans religionsundervisning. Berglund menar att läromedel i religionskunskap 

historiskt behandlat kristendomen först och de andra världsreligionerna som sekundära. Vilket är 

en ställning som Berglund menar är problematiskt då Sverige i modern tid blivit ett sekulariserat 

och mångkulturellt land.149 Den utgångspunkt Hermansson och Tidman har i sin lärobok skulle 

kunna förklaras utifrån Berglunds redogörelse om religionsämnets kristna historiska fokus. Då 

Hermansson och Tidman utgår från Muhammed och koranen och jämför dessa två 

utgångspunkter utifrån Västerlandets norm.  

7. Diskussion  
 

Med utgångspunkt i Härenstam, Berglund och Otterbecks texter om världsreligionen islam och 

dess ställning inom den svenska skolan redovisar och belyser de tre forskarna en friktion mellan 

världsreligionen islam och den svenska religionsundervisningens läromedel. Utifrån det 

utgångsläget har jag med denna studie avsett att analysera fyra olika läromedel i religion utifrån 

Saids teori om orienten som konstruktion.150 

Utifrån dessa fyra granskande läromedel går det att utläsa en viss problematik med de bilder de 

granskade läroböckerna förmedlar utifrån denna avgränsning. Främst då den första utvalda 

läroboken författade av Hermansson och Tidman vars fokus på Muhammed och koranen utgår 
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ifrån Västerlandets norm, formuleringar och analyser och där islam beskrivs som något unikt och 

annorlunda. Hermansson och Tidmans gestaltning av Muhammed är något läromedelsförfattaren 

Molund tar avstånd ifrån i sin lärobok vilket markerar en brytning mellan de två läroböckerna. En 

markering som också Berg och Olofsson & Uppström tycks följa i deras skildringar av 

Muhammed och koranen. Då de två avslutande läromedelsförfattarna ligger närmare Molund än 

Hermansson och Tidmans modell där islam i sin framställning jämförs med Västerlandets kultur 

och religion. 

8. Konklusion  
 
Den avslutande konklusionen utifrån resultat och analys delen är att det finns en brytningspunkt 

mellan dessa fyra läromedel i deras gestaltning av Muhammed och koranen. Hermansson och 

Tidmans läromedel religionskunskap har ett annat språk och andra benämningar av Muhammed 

och koranen vilket skiljer dem jämfört med de andra läromedelsförfattarna. Hermansson och 

Tidman benämner islam som en unik religion där Muhammed själv grundat religionen. Koranen 

beskrivs till exempel som en närmst fanatisk lagbok. Molund, Berg och Olofsson & Uppström 

däremot skildrar Muhammed och koranen utifrån paralleller mellan Västerlandet och Orienten 

vilket resulterar i två olika utgångslägen för de olika läroböckerna. 
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