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Sammanfattning 
Skolan ska förmedla lika undervisning för alla, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller religions-
tillhörighet. Frågan är dock om den likvärdiga undervisningen ger en likvärdig bild av alla religioner 
och kulturer? Hur ser det ut i läromedlen och vilken bild ger undervisningen? 
 
Islam är en religion som växer, både i Sverige och i världen. I takt med att den muslimska befolkningen 
blir allt större ökar även fördomarna mot muslimerna och den så kallade islamofobin får ett starkare 
fäste hos många människor. Hur bör skolan göra för att minska fördomarna och den utsatthet som 
många av de muslimska ungdomarna känner? 
 
Denna litteraturstudie försöker besvara dessa två problem tillsammans. Den undersöker vad tidigare 
forskning säger om hur läromedlen framställer islam, hur muslimska ungdomar upplever sin skol-
situation samt hur läraren kan skapa en god religionsundervisning. Aktuell forskning visar att fram-
ställningen av islam i läromedlen är vinklad, saknar objektivitet och är, ibland även, felaktig. Till-
sammans med en undervisning som inte är kontextualiserad eller mångdimensionell gör detta att fler-
talet muslimska elever inte känner igen sig själva och sin religion när de läser om islam i skolan. Risken 
blir stor att undervisningen, istället för att minska fördomarna, ökar dem och gör att islam ses som en 
bakåtsträvande religion som inte är öppen för förändring. 
 
De sammanfattande slutsatserna av litteraturstudien blir att det som lärare är av stor vikt att vara 
medveten om att läromedlen inte är objektiva, utan ofta innefattar ett vinklat innehåll eller ett innehåll 
som är lätt att misstolka. Läraren behöver här lyfta in andra perspektiv på islam i klassrummet och våga 
problematisera religionen. Undervisningen bör bygga på öppenhet, kritiskt granskande och diskussion.  
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1. Inledning 

Svensk skola ska främja likvärdig undervisning och motarbeta kränkande behandling. Alla 

elever, oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religionstillhörighet, ska bemötas 

lika och erbjudas samma förutsättningar i skolan (Skollag 2010:800, 16 kap 9§). En betyd-

ande fråga är dock om verkligheten ser ut så? Går alla elever i skolan på lika villkor eller är 

vissa grupper mer utsatta än andra? Klarar dagens skola av att hantera den mångreligiositet 

som återfinns i klassrummet och hur framställs egentligen religionerna i undervisningen och i 

läromedlen? Det är allmänt känt att alla religioner inte är lika accepterade i allas ögon. I 2010-

talets Sverige är islam en av de religioner som är utsatt för ständig kritik. Islamofobi har blivit 

ett etablerat uttryck som tyder på att människor är rädda för islam och muslimer (Larsson, 

2009:464). Larsson (2009:465) menar att det är svårt att gå till botten och försöka finna den 

verkliga källan till att islam uppfattas som en fientlig och farlig religion, men han hävdar att 

medias framställning av islam spelat en avgörande roll för den inställning som många har till 

religionen. Det kommer dessutom ständigt nya rapporter från Sverige och övriga Europa som 

visar på att islam svartmålas och pekas ut negativt. Här är objektiv utbildning av stor betyd-

else för att förebygga vidare diskriminering och utpekning. Det är viktigt att minnas att en 

religion aldrig kan beskrivas utifrån ett enda perspektiv. Att vara kritisk och granska är en sak, 

men att sprida fördomar och förutfattade meningar är någonting helt annat. 

 

Sverige i dag är ett religiöst pluralistiskt land med många olika religionstillhörigheter repre-

senterade i skolan och samhället (Andersson & Sander, 2009:15). Historiskt har det funnits en 

mängd olika folkslag och religioner bosatta i Sverige i århundraden, så som valloner och 

samer (Andersson & Sander, 2009:29). Det som dock blivit annorlunda under 1900-talet är att 

Sverige först 1951 lagstiftade om rätten till religionsfrihet, vilket är en lag som är av stor 

betydelse i dag (Andersson & Sander, 2009:30). Trots lagen om religionsfrihet är vissa 

religiösa grupper ändå mer utsatta än andra. Larsson (2009:463) menar att även fast islam i 

dag är den näst största religionen i Sverige, och en av de största i världen, skildras den ofta i 

negativa termer och i ogynnsamma framställningar i media samt av människor i stort, båda 

nationellt och internationellt. Den muslimska befolkningen ökar just nu i Sverige, men frågan 

är om fördomarna också gör det? 
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Sommaren 2011 fick den svenska skolan nya läroplaner och kursplaner, vilka kom att gälla 

både gymnasieskolan och grundskolan. De nya läroplanerna och kursplanerna har samma 

innehåll vad gäller etik och värdegrundsfrågor som tidigare läroplaner vilket innebär att etiska 

överväganden och vikten av en jämställd och likvärdig undervisning betonas (Lpf94, 1994:3 

och Skolverket, 2011:11). Skolan ska lära eleverna att respektera och interagera med männi-

skor av olika kön, sexuella läggningar, etniska tillhörigheter och religiösa bakgrunder samt 

arbeta aktivt för att skapa solidaritet mellan olika utsatta grupper (Skolverket, 2011:12). Den 

utbildning som utförs i den svenska skolan ska stämma överens med samhällets ”grund-

läggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011:11). Att skapa en rättvisande undervisning 

och ett jämställt klassrum är två av de faktorer som jag anser är viktigast i mitt framtida yrkes-

liv som lärare. Det är av betydande roll att alla elever ska bemötas likvärdigt och med respekt 

samt att ingen ska behandlas annorlunda. I klassrummet, och samhället, ska alla livsåskåd-

ningar vara välkomna. Istället för att skapa en klyfta och segregation mellan olika grupper, 

anser jag att skolan bör arbeta för att främja förståelse för olika kulturer och religioner samt 

att försöka få dessa att berika undervisningen. Dagens pluralistiska samhälle är en god grund 

för att kunna lära av varandra, om det utnyttjas på rätt vis. 

 

I utvecklingen av elevers förståelse för andra religioner spelar skolans ämne religionskunskap 

en stor roll. Religionskunskapen syftar bland annat till att eleven ska få en djupare och 

bredare kunskap om olika religioner och livsåskådningar samt vad olika religioner har för 

etisk grundsyn. Grunden för religionsundervisningen i gymnasieskolan ska ta sin utgångs-

punkt i kristendomen och de traditioner som hör därtill, då dessa är av betydelse för det 

svenska samhället. Dessutom ska religionsundervisningen öppna upp för frågor som rör olika 

livsåskådningar, människors sätt att tänka och olika religionsåskådningar. Detta ska ske på ett 

öppet sätt för att skapa förståelse för mångfald och det pluralistiska samhället. Under-

visningen ska präglas av öppenhet och objektivitet (Skolverket, 2011:137). En viktig uppgift 

för skolan är att förmedla kunskap som bidrar till att förhindra fördomar i form av exempelvis 

främlingsfientlighet. Genom god undervisning kan skolan hjälpa till att motverka de negativa 

inställningarna till olika individer och grupper som kan uppstå i ett pluralistiskt samhälle och 

detta är någonting som är viktigt för skolan att ständigt arbeta aktivt med (Roth, 1998:13). Då 

skolan ska främja mångfald och öppenhet, både i allmänhet och i ämnet religionsvetenskap, är 

det viktigt att den är tendensfri i undervisningen. Alwall (1999:149) menar dock att, även om 
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detta är ett måste på ett teoretiskt plan, ser verkligheten något annorlunda ut. Han framhåller 

att ett tydligt exempel på att den tendensfria undervisningen inte är fullt fungerande i 

realiteten kan ses i de läromedel som används i skolan. Flera av läromedlen framställer en 

skev bild av olika religioner och deras innehåll. Tydligast visas detta vid framställningen av 

religioner som inte är majoritetsreligioner i ett land. 

 

Massmedia och religionsundervisning i skolan har visat sig vara två betydande faktorer som 

bidrar med kunskap kring religioner av olika slag. Generellt sett verkar en stor del av de 

svenska medborgarna ha en låg kunskap och förståelse för islam som religion. Den förståelse 

eller kunskap som finns antas till stor del vara vinklad utifrån ett massmedialt perspektiv. 

Undersökningar från 1990-talet har dessutom visar på att drygt 65% av svenskarna har en 

negativ inställning till islam som religion och till muslimer i allmänhet (Hvitfelt, 1998:72) och 

drygt 5,6% av befolkningen har extrema åsikter av negativa slag riktade mot religionen 

(Mella & Palm, 2012:2). Endast omkring 2% av den svenska befolkningen menar att de har en 

positiv syn på islam (Hvitfelt, 1998:72). 

 

Med tanke på den mångkultur som finns i skolan i Sverige är jag, som blivande gymnasie-

lärare i religion, intresserad av att få kunskap om hur minoritetskulturer framställs i läromedel 

eftersom jag anser att det är viktigt att undervisa om olika religioner och kulturer på ett rätt-

visande sätt. Då islam är den näst största religionen i Sverige och världen samt även en 

religion som ständigt ses i media, och då mestadels skildras i ett negativt perspektiv, finner 

jag det viktigt att undersöka hur islam framställs i läroböcker och undervisning. Denna littera-

turstudie syftar till att undersöka hur tidigare forskning menar att islam skildras i läromedel 

och skolundervisning samt vad den tidigare forskningen har sett i avseende på hur det är att 

vara muslim i den svenska skolan. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att se hur redan befintlig forskning menar att islam och 

muslimer framställs i undervisningen i religionskunskap och religionsläromedel, med fokus 

på svenska läromedel och svensk skola. 
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Aktuella frågeställningar har därmed kommit att bli: 

- Hur framställs islam i läromedel för grundskolan och gymnasieskolan enligt aktuell 

forskning? 

- Hur menar tidigare forskning att religionsundervisningen framställer islam? 

- Hur anser den tidigare forskningen att religionsundervisningen bör utformas på bästa 

sätt? 

 

 

1.2 Definition av begrepp 

För att försöka undvika eventuella missförstånd kopplade till begrepp och uttryck samt för att 

underlätta läsandet av denna litteraturstudie har jag nedan valt att lyfta fram några begrepp 

som har betydande relevans för föreliggande litteraturstudie. 

 

1.2.1 Islam och muslim 

Vid millenniumskiftet fanns det drygt en miljard muslimer på jorden, vilket motsvarar ungefär 

tjugo procent av jordens totala befolkning. Denna siffra gör islam till världens största religion, 

näst efter kristendomen. Dagens muslimer lever utspridda över hela världen och i alla världs-

delar, men majoriteten återfinns i Mellanöstern, norra Afrika, Pakistan, Indonesien, Bangla-

desh och Centralasien. En betydande minoritet lever även i Europa och Nordamerika (Hjärpe, 

2004:24). Denna utspridning av muslimer gör att det uppstår många lokala och kulturella tolk-

ningar av islam. Dessutom lever många av världens muslimer som sekulariserade och vill 

med sin muslimska tro till största delen visa på vilken etnisk eller kulturell bakgrund de har 

(Hjärpe, 2004:25). Ytterligare en betydande orsak till att islam är mångdimensionellt är att 

Koranen kan läsas och tolkas på många olika vis. Den bild som någon får av Koranen kan 

skilja sig markant från en bild som någon annan fått av samma text (Hjärpe, 2004:26). 

 

De författare som behandlas i föreliggande litteraturstudie har inte gjort någon egen definition 

av islam. Jag kommer att använda författarnas tankar och åsikter om religionen när jag refere-

rar till dem, vilket kan komma att betyda att islam definieras något olika beroende på vilken 

författare som för tillfället behandlas. 
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1.2.2 Islamofobi 

Enligt Hjärpe (2004:159) kan islamofobi förklaras som falska och stereotypa föreställningar 

om islam och muslimer, ”ofta kombinerade med konspirationsteorier om islams farlighet och 

påståenden om att muslimerna kommer ta över världen”. Generellt sett kan islamofobi 

sammanfattas som att icke-muslimer skapar vanföreställningar om hur alla muslimer tycker, 

känner och agerar. Ofta generaliseras alla muslimer till att sammanfattas under en och samma 

tro och blir vidare sedda som terrorister, självmordsbombare och våldsmän samt att religionen 

helt styr deras tankar och handlingsdrag så att de handlar helt i linje med vad religiösa ledare 

säger. Föreställningar i likhet med dessa är dock felaktiga och en religion kan aldrig vara 

representativ för alla dess anhängare. En religion är dynamisk och förändras i takt med tiden 

och de människor som bekänner sig till den (Hjärpe, 2004:160). Islamofobi grundas ofta på 

argument om att islam är en bakåtsträvande religion som inte är villig till förändring samt att 

religionen förespråkar diktatur och de grundtankar som står i Koranen. Ofta kompletteras 

sådana islamofobiska uttalanden med koranutdrag, vilka är tagna ur sitt sammanhang och utan 

argumentation eller tanke på att Koranen skrevs för länge sedan. De flesta muslimer i dag är 

överens om att både Koranen och islam som helhet är tolkningsbart och måste anpassas till 

dagens moderna samhälle. Hjärpe (2004:159f) framhåller att minst 80% av alla muslimer i 

världen är för demokrati och mänskliga rättigheter, vilket är någonting som sällan framgår av 

islamofobisk propaganda. Följden av islamofobi och dess propaganda kan komma att bli 

farlig om människor tror på den och följer den (Hjärpe, 2004:161). Hjärpe (2004:159) menar 

att islamofobin kan liknas vid antisemitismen och de misstolkningar som många gjort kring 

judendomen under årens lopp. 

 

Med islamofobi menar jag den rädsla för muslimer och islam som stora delar av västvärlden 

känner och vars bild målats upp av media som ofta framställer islam i sammanhang med 

kvinnoförtryck, terror och våld, en bild som är vinklad och inte visar på hela bilden av 

religionen samt beror på okunskap. Ett problem i dagens samhälle är att religionen islam ofta 

likställs med de kulturella seder som förekommer i flera muslimska länder. Att kritisera islam 

samt förekomsten av kvinnoförtryck, våld och liknande får inte likställas med islamofobi. 

Islamofobi handlar istället om, som jag nämnde ovan, att tro att islam enbart är en våldsam 

och förtryckande religion och därmed förbise den mångdimensionalitet som religionen 

innehar. 
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1.2.3 Islamism 

I media framställs ofta islam som en fundamentalistisk religion med extremistiska värder-

ingar. Det finns dock inte några likhetstecken eller åsikter i den traditionella religionen islam 

som förespråkar extremism. Jag har valt att kalla denna fundamentalism för islamism. 

 

Bilden av vad som är den korrekta islam är varierad då islam är utbrett över stora områden. 

Dessutom är många av dagens muslimer sekulariserade, och tycker att religionen spelar en 

mindre roll för det dagliga livet. Islamister förespråkar många gånger våld och påstår sig 

utföra våldshandlingar i religionens namn. De menar att Gud och Koranen ger dem rätt till att 

handla våldsamt och har ofta fundamentala åsikter. Dock vänder sig majoriteten av alla 

världens muslimer mot detta och lyfter fram att islamister sprider en felaktig bild av islam 

(Hjärpe, 2004:25). 

 

När jag pratar om islamister menar jag muslimer med fundamentalistiska åsikter som säger 

sig vilja återskapa sin syn på den ursprungliga religionen och som kan tänka sig använda 

terror av olika slag för att nå sina mål. Det är viktigt att poängtera att detta enbart handlar om 

en extrem minoritet som besitter dessa värderingar. 
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2. Metod 

Metoden för denna uppsats utgörs av en litteraturstudie av systematisk karaktär. Detta innebär 

att föreliggande litteraturstudie är uppbyggd genom att återge resultaten av tidigare genomförd 

forskning samt att därefter behandla den i en jämförande diskussion (Forsberg & Wengström, 

2008:30). Då denna uppsats är en litteraturstudie tillför jag inte någon ny empiri av något slag, 

utan granskar, behandlar och sammanställer endast tidigare forskning som berör denna uppsats 

syfte och frågeställningar. 

 

 

2.1 Systematisk litteraturstudie 

Enligt Forsberg och Wengström (2008:34) är en systematisk litteraturstudie en undersöknings-

metod som bygger på att kritiskt granska utvald litteratur inom ett avgränsat problemområde 

och därefter sammanställa och diskutera denna litteratur. En systematisk litteraturstudie bör 

behandla aktuell forskning inom problemområdet, men det finns inga direkta krav på hur stort 

antal källor studien ska innehålla. Det viktiga är att inkludera relevant källmaterial och att 

försöka belysa frågeställningarna ur flera perspektiv. Anledningen till att valet av metod för 

denna studie kom att bli systematisk litteraturstudie är att jag anser det intressant att samman-

ställa forskning som visar på hur islam framställs på olika sätt i skolan och att sedan kunna 

diskutera skilda forskares resultat och perspektiv i relation till varandra. Då islam är ett aktuellt 

och intressant ämne i och med den utsatthet religionen utsätts för i media menar jag att det är 

viktigt att sammanställa en forskningsöversikt som behandlar hur forskning ser att islam 

framställs i skolan och om religionen och dess anhängare är lika utsatta där som i media. 

 

2.1.1 Tillvägagångssätt 

Forsberg och Wengström (2008:35) belyser några viktiga punkter att ta hänsyn till vid 

genomförandet av en systematisk litteraturstudie. Ett första steg är att skapa en problem-

formulering och därefter motivera varför studien genomförs. Vidare skapas forskningsfrågor 

som ska besvaras av den litteratur som senare söks fram med hjälp av grundläggande litteratur-

sökningar. Litteraturstudien byggs därefter upp av vetenskapliga artiklar och rapporter som 

behandlas med avsikten att besvara studiens forskningsfrågor. Grunden för min litteraturstudie 

är den litteratursökning som beskrivs nedan i ”2.2 Litteratursökning”. Utifrån den litteratur 

som då framkom gjordes en precisering av syftet samt en utformning av frågeställningar som 

skulle kunna bli aktuella. Föreliggande litteraturstudie behandlar både nationell och internatio-
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nell forskning. Studiens undersöker främst hur forskning från Sverige menar att islam 

framställs i skolan, med fokus på muslimska ungdomar i skolan, islams framställning i läro-

böcker samt islam i religionsundervisningen. Jag har även valt att lyfta in ett antal internatio-

nella källor som komplement till den svenska forskningen för att ge studien ett vidare 

perspektiv. Den internationella forskningen syftar till att försöka se om dessa forskare har sett 

samma framställning av islam i andra länder som de svenska forskarna funnit i Sverige. 

 

Källmaterialet har lästs grundligt och därefter sammanställts under två huvudrubriker i denna 

uppsats kapitel ”4 Litteraturgenomgång”. Tanken med denna del av uppsatsen är att presentera 

de olika forskarnas resultat för att sedan, i kapitel ”5 Diskussion”, jämföra dem och dra slut-

satser utifrån de olika perspektiv och resultat som framkommit av min forskningssamman-

ställning. Analysen av det behandlade materialet kan liknas vid den innehållsanalys som 

Forsberg och Wengström (2008:150) beskriver. De menar att analysdelen är den svåraste att 

genomföra i en systematisk litteraturstudie eftersom de forskningsresultat som beskrivs i stud-

ien har blivit förkortade, av naturliga skäl, och att enbart tyngdpunkten i dem har kommit att 

bli presenterade (Forsberg & Wengström, 2008:149). Innehållsanalys innebär att det insamlade 

materialet sammanställs, kategoriseras och analyseras utifrån funna teman. Målet med kate-

goriseringen är att materialet ska kunna analyseras på ett överskådligt vis (Forsberg & 

Wengström, 2008:150). I likhet med detta tillvägagångssätt har jag valt att arbeta då jag syste-

matiskt organiserat källmaterialet efter teman som framkommit vid läsning av materialet för att 

sedan, vid en jämförande diskussion av källmaterialet, försökt lägga nya perspektiv på den 

redan befintliga forskningen genom en komparerande analys. De övergripande teman jag 

funnit i den refererade forskningen är hur islam framställs i läroböcker; både allmänt samt med 

fokus på våld och jämställdhet, hur islam framställs i undervisningen samt hur en god 

religionsundervisning bör utformas. 

 

2.1.2 Urval 

Vid den litteratursökning som genomförts i förstadiet till denna litteraturstudie utfördes även 

ett urval av litteratur i relation till de forskningsfrågor jag önskade att besvara. Urvalet syftar 

till att försöka återspegla hur forskningsläget gällande islam och muslimer i relation till skola 

och undervisning ser ut i dag. I fokus återfinns forskning rörande svensk skolundervisning och 

svenska läromedel, vilka sedan kompletteras med internationella källor för att visa på att 

situationen inte är unik i Sverige. 
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Vid genomgången av läromedelsanalys (”4.1 Framställningen av islam i läromedel”) har jag 

valt att lyfta in två källor av Härenstam (1993 och 2006) som tyngdgivande källmaterial. Detta 

beror till stor del på att jag anser att Härenstams undersökningar är omfattande och belyser 

läromedelsframställningen på en nivå som är viktig att beakta som blivande eller verksam 

lärare. Härenstam har en detaljnivå i sina undersökningar som är noggrann och viktig för att 

kunna utforma en god undervisning. Han undersökningar är även intressanta då han först 

undersöker tidigare läromedel och kursplaner i sin avhandling Skolboksislam (1993) och sedan 

kompletterar denna analys med sin underlagsrapport (2006) då en ny läroplan tagits i bruk och 

använts i över tio år, vilket även innebär att läroböckerna för den nya undersökningen har 

kommit att bli uppdaterade eller nyskrivna. Härenstam visar då på hur läromedelsframställ-

ningen av islam förändras över tid, vilket jag anser är betydande eftersom bilden av islam som 

religion i media antagligen är mer utpekande i dag än vad den var för tjugo år sedan. Likaså, 

som jag visade på inledningsvis, har antalet muslimer bosatta i Sverige ökat under de senaste 

årtiondena, vilket gör att dessa undersökningar blir intressanta i relation till varandra. I 

Härenstams (2006) fall har jag valt att använda många av de konkreta läroboksexempel som 

han framställer eftersom jag anser att det ger ett vidare perspektiv på den mångfald och prob-

lematik som finns i läromedlen och som religionslärarna möter när de ska utforma sin under-

visning. Som komplement till Härenstam (1993 och 2006) har jag sedan valt att lyfta in bland 

annat Otterbeck (2005) och Sewall (2008) för att bidra med ytterligare perspektiv samt för att 

även belysa föreliggande litteraturstudies syfte med internationell forskning och jämföra med 

hur islam framställs i amerikanska läroböcker. Otterbeck ser jag som ett bra komplement till 

Härenstams resonemang då de båda behandlar svenska läromedel. Härenstam gör det dock på 

en mer detaljerad och ingående nivå än Otterbeck, vilket är anledningen till att Härenstam fått 

stort utrymma i föreliggande litteraturstudie. Sewall är ett intressant komplement som lyfter in 

ett internationellt perspektiv som kan jämföras med den svenska forskningen. Jag anser det 

viktigt att se om läromedelsframställningen enbart ser ut som det gör i Sverige, eller om de 

drag Härenstam och Otterbeck finner även återkommer internationellt. 

 

Litteraturgenomgångens andra del (”4.2 Islam i religionsundervisningen”), som behandlar hur 

den tidigare forskningen menar att islam kan framställas i undervisningen samt hur religions-

undervisningen bör utformas, har kommit att byggas upp av två svenska källor, Otterbeck 

(2000) och Englund (1997). Englund (1997) behandlar läromedel och läromedelsstyrd under-

visning på ett övergripande plan och undersöker vilka konsekvenser en läromedelsstyrd under-

visning kan komma att få. Englunds resonemang har jag sedan valt att komplettera med 
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Otterbeck (2000) som mer specifikt ser på hur islam framställs i den svenska skolan. I detta 

avsnitt har jag funnit det intressant att komplettera med en relativt stor andel internationell 

forskning då denna forskning, till skillnad från exempelvis Otterbeck (2000), mer beskriver hur 

religionsundervisningen i allmänhet och religionsundervisningen om islam i synnerhet, bör 

genomföras samt vilka följder ett icke genomtänkt eller vinklat lektionsinnehåll kan komma att 

få. 

 

 

2.2 Litteratursökning 

För att påträffa relevant litteratur att bygga denna litteraturstudie på har två olika sorters 

litteratursökningar förekommit. Avsikten med litteratursökningarna har varit att finna lämplig 

litteratur som behandlar uppsatsens syfte samt att finna olika infallsvinklar på detta ämne. 

 

2.2.1 Databassökning 

Vid förarbetet till denna litteraturstudie genomfördes ett flertal databassökningar för att finna 

relevant litteratur. Databassökningarna har främst används för att söka efter internationella 

artiklar som skulle kunna komma att bli användbara i studien. 

 

Databassökningarna har utförts vid databaserna Academic Search Premier och ERIC. Vid 

sökandet efter artiklar i databaserna har sökningarna begränsats till ”Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals” då jag önskade artiklar publicerad i vetenskapliga tidskrifter som källamterial. För att 

finna relevanta källor har jag använt mig av sökorden; islam, muslim, textbook, religion, 

pluralism, society, education, school, high school och upper secondary school. Sökorden har 

använts enskilt, men vid största framgång i olika kombinationer med varandra. 

 

2.2.2 Manuell sökning 

Utöver de databassökningar som genomförts har även en rad manuella sökningar gjorts för att 

finna ytterligare relevant litteratur. Dessa sökningar har utförts på två olika sätt. Dels har jag 

sökt i universitetsbibliotekets bibliotekskatalog för att finna eventuella avhandlingar och 

böcker av kända svenska islamforskare, så som Härenstam och Otterbeck. Denna typ av 

sökning krävde dock att jag redan innan visste relativt väl vad jag letade efter för författare och 

är inte ett sökningsalternativ som hade kunnat användas för att finna all forskning som finns i 

ämnet i dag. 
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Den andra formen av manuell sökning har genomförts genom läsning av referenslistor i de 

avhandlingar och artiklar som framkommit genom tidigare beskrivna sökningsalternativ. Jag 

har funnit denna sökmetod relevant då avhandlingarna och artiklarna många gånger varit 

uppbyggda kring källor som skulle kunna komma att bli användbara även för denna litteratur-

studie. 

 

 

2.3 Avgränsningar 

Denna litteraturstudie är avgränsad till att enbart behandla forskning som visar på hur islam 

framställs i skolundervisning och läromedel, med fokus på Sverige och svensk forskning. 

Som ett komplement till den svenska forskningen har jag valt att bygga på mitt resonemang 

med hjälp av ett begränsat antal internationella artiklar, men fokus i föreliggande litteratur-

studie är ändå Sverige. 

 

Den forskning som ligger till grund för denna litteraturstudie behandlar uteslutande skolan, 

skolungdomar eller på annat sätt skolrelaterade frågor. Jag har medvetet valt att utesluta 

forskning som visar på hur islam framställs i media eller i samhället i stort, eftersom jag anser 

att detta inte inkluderas i föreliggande uppsats syfte, även om det skulle vara intressant att 

undersöka. Vidare är litteraturstudien avgränsad till att enbart inkludera forskning som 

behandlar grundskolans och gymnasieskolan, samt motsvarande elevåldersgrupper när inter-

nationella artiklar refereras och bearbetas. Forskning kring islam i övriga skolformer och 

stadier är dock exkluderad ur denna studie. 

 

 

2.4 Etiska aspekter 

Denna litteraturstudie är genomförd i enighet med välgrundade etiska aspekter, vilket innebär 

att den forskning som presenteras här inte är plagierad eller förvrängd. Dessutom har etiska 

aspekter vävts in i urvalet av presenterad litteratur. Alla forskningsstudier som presenteras i 

denna litteraturstudie är genomförda med grundliga etiska aspekter i åtanke och i enighet med 

god forskningssed. Alla källor är även noggrant refererade, korrekt återgivna och presenterade 

ur flera perspektiv, det vill säga att jag inte enbart inkluderat de delar av källorna som varit 

gynnsamma för denna studie (Forsberg & Wengström, 2008:77). 
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Till de etiska aspekterna har jag även valt att inkludera reflektionen till val av material. För att 

skapa en rättvisande bild av de studier som denna litteraturstudie består av har enbart primär-

källor använts. I de fall där en sekundärkälla blivit uppmärksammad och framstått som intress-

ant har jag gått till dess ursprungsundersökning för att se om källan varit användbar för denna 

studie. Om fallet varit så, har primärkällan refererats. 

 

 

2.5 Metodkritik 

Då denna uppsats resultat bygger på studier av tidigare genomförd forskning är det värt att 

nämna att resultatet inte är fullständigt objektivt, vilket dels beror på att jag har gjort ett urval 

av den litteratur som förekommer i denna studie och att studiens resultat därför bygger på ett 

begränsat antal källor, och dels på att det är min tolkning av källmaterialet som kommit att bli 

uppsatsens resultat. Det är rimligt att anta att en viss felmarginal förekommer då litteratur-

studier av dessa slag genomförs då det är problematiskt att tolka andra författares åsikter 

fullständigt korrekt. 

 

Den systematiska litteraturstudien är även en arbetsform som kräver att olika forskares resultat 

och åsikter kortas ner och sammanfattas i en ny text (Forsberg & Wengström, 2008:149). Då 

ett sådant arbetssätt kräver att stora delar av den ursprungliga forskningen tas bort, finns risken 

att någonting viktigt eller användbart sållas bort, eller att helhetsintrycket och slutsatserna 

kommer att förändras något, även fast det inte görs med avsikt. 
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3. Bakgrund 

Otterbeck (2000:34) menar att Sverige är ett land som genom sin lagstiftning om religions-

frihet ska främja framväxten av olika kulturer och religioner. Alla personer, oavsett om de är 

svenska medborgare eller ej, har rätt att praktisera sin egen religion och tro. Även om den 

lutheranska kristendomen är den dominerande trosinriktningen i Sverige är det långt ifrån alla 

människor som är bosatta i Sverige som bekänner sig till religionen och det är av betydelse att 

känna till och vara medveten om andra religioners seder och levnadssätt för alla svenska 

medborgare. För lärare menar Otterbeck att detta är av stor vikt eftersom dessa ofta möter 

barn och ungdomar med olika trosinriktningar i sitt dagliga arbete i skolan. I dag växer den 

muslimska befolkningen i flera delar av världen. Ett problem som växer i samband med detta 

är den ökade islamofobin som har kommit att bli mer och mer utbredd på många håll 

(Ramarajan & Runell, 2007:88). 

 

Flera av de unga muslimer som bor i Sverige i dag har även vuxit upp i Sverige, vilket gör att 

många uppfattar sig som både svenskar och muslimer på samma gång och vilket skiljer den 

unga från äldre generationer av muslimer boende i Sverige. Trots att många unga muslimer 

ser sig själva som svenskar, betraktas de ändå utifrån sett som annorlunda och framställs 

ibland som ett problem för det svenska samhället, vilket har bidragit till att muslimer kan se 

det som en belastning att vara muslim (Larsson, 2009:469). Många gånger beror detta på 

fördomar och den okunskap som finns i samhället, vilka är kopplade till islam som religion. 

Enligt Otterbeck (2000:98) är det viktigt att komma ihåg att den islam som representeras av 

ungdomar i Sverige kan vara varierande. Religionen kommer att spela olika roll i olika 

muslimers liv och de muslimska ungdomar som bor i Sverige i dag har varit tvungna att tolka 

islam på ett nytt vis då de befinner sig i en miljö där islam inte är majoritetsreligion och 

därmed har en begränsad plats i samhället. Att unga svenska muslimer tvingas tolka islam ur 

nya perspektiv resulterar i att nya former av islam växer fram och det är dessa tolkningar som 

kommer att bli den islam som framtida generationer ska tolka, praktisera och omformulera. 

Kontentan kommer att bli att islam är, precis som alla andra religioner och trosåskådningar, 

mångdimensionellt och föränderligt, vilket i sin tur gör att det inte går att beskriva islam som 

en enda religion. I förlängningen innebär detta även att kritik av islam är blir till kritik av en 

viss del av islam och inte religionen i sin helhet. 
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3.1 Inställning och fördomar 

Genom en enkätundersökning med svenska och muslimska ungdomar har Otterbeck och 

Bevelander (2006) undersökt vilken inställning svenska ungdomar har till islam samt sett 

närmare på den utsatthet unga muslimer möter i samhället. De lyfter fram att sex sjundedelar 

av den muslimska befolkningen i Sverige, cirka 300 000 av 350 000, är födda i landet eller 

flyttade till Sverige efter 1985 samt att ungefär en tredjedel av alla muslimer i Sverige går i 

skolan, vilket gör att skolan spelar en betydande roll i deras liv (Otterbeck & Bevelander, 

2006:8). Generellt sett visar deras studie på att ungdomar födda i Sverige som inte känner 

några muslimer har en mer negativ inställning till islam i allmänhet än ungdomar som är 

födda utanför Sverige eller som känner någon med muslimsk härkomst. Dessutom visas det 

att äldre elever är mer positivt inställda till muslimer i allmänhet än vad yngre elever i skolan 

är. Det visas även att ungdomar som går på studieförberedande gymnasieprogram är mer 

positivt inställda till muslimer och andra kulturer än ungdomar som går på individuella 

programmet eller på yrkesförberedande program (Otterbeck & Bevelander, 2006:12). Mella 

och Palm (2012:3f) framhåller att det finns en något varierande trend vid mätning av ung-

domars inställning till invandrare och andra kulturer. 2009 var 11,3% av Sveriges ungdomar 

negativt inställda till personer med annan bakgrund än den svenska. 2010 hade procentsatsen 

ökat till 18,8% och 2012 visade den på att 16,9% av de tillfrågade ungdomarna hade en 

negativ inställning till att andra kulturer än den svenska skulle få representeras i det svenska 

samhället. 

 

Enligt den undersökning som genomfördes av Otterbeck & Bevelander (2006:13) har drygt 

25% av muslimerna i enkätundersökningen blivit utsatt för någon form av kränkande behand-

ling eller trakasserier under det senaste året. Studien visar på att utsattheten hos muslimerna är 

större på grundskolan än gymnasiet samt i småstäder jämfört med stora städer. Dessutom 

pekar resultatet på att de muslimska ungdomar som identifierar sig som religiöst aktiva är mer 

utsatta för kränkande behandling än de som anser sig vara icke-religiösa. Otterbecks och 

Bevelanders resultat stöds av de mätningar som Mellas och Palms (2012:3) undersökning 

visar på. Även Mella och Palm har funnit att människor bosatta i större städer eller centralt i 

mindre städer generellt är mindre negativt inställda till personer med exempelvis muslimsk 

bakgrund. Personer bosatta på landet eller i mindre tätorter tenderar att i högre grad vara 

negativa till den mångkultur som finns i Sverige. 
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Även internationella studier med liknande frågeställningar som de som Larsson (2009), Mella 

och Palm (2012), Otterbeck (2000) samt Otterbeck och Bevelander (2006) undersöker visar 

att islam många gånger associeras med negativa tankar när skolungdomars inställning till 

religionen undersöks. Revell (2010:208) försöker, genom en intervjustudie, att få fram hur 

brittiska elever ser på muslimer och islam. Hon väljer att låta informanterna i studien se ett 

antal bilder som alla har någon form av koppling till islam och därefter höra hur de reflekterar 

kring bilderna. Därutöver kompletteras reflektionerna med några intervjufrågor som infor-

manterna får besvara (Revell, 2010:209). En tydlig och genomgående trend hos informanterna 

är att de inte är benägna att se islams olika dimensioner, utan verkar ha en bestämd upp-

fattning om vad som är islam. Revell misstänker att denna uppfattning beror på den bild av 

islam som media målar upp och att denna bild även kompletteras med den information som 

återfinns i skolans läroböcker om islam. Även Phelps (2010:190) finner att många elever i 

skolan har en förutfattad mening om vad som är typiskt muslimskt. Phelps har i sin studie 

försökt att ställa fördomarna om islam mot väggen för att se vilken information amerikanska 

elever får om religionen samt hur de ser på islam. Phelps menar att skolan bör behandla islam 

ur flera perspektiv och inte enbart lyfta fram den information som finns i läroböckerna. Gen-

om att uppvisa ett bredare perspektiv av islam kan eleverna få en ökad förståelse och ett större 

intresse för att förstå islams mångsidighet, både gällande hur det ser ur i Amerika och i rester-

ande delen av världen, menar han. 

 

Otterbecks och Bevelanders (2006:13) undersökningsresultat om att 25% av de svenska 

muslimerna har blivit utsatta för någon form av trakasserier eller hot är inte ett resultat som är 

unikt för Sverige. Zaal (2012:556) visar att det 2007 rapporterades 118 fall av diskriminering 

av muslimer i skolan i USA och 2008 rapporterades 153 fall. Vidare lyfter Zaal (2012:557) 

fram att många av de muslimer som hon träffat och intervjuat har blivit utsatta för trakasserier 

i skolan och på fritiden samt fått mottaga uttalanden som att de borde åka hem dit de hör 

hemma, fått ofördelaktiga smeknamn och hör att de är förtrycka under sin bakåtsträvande 

religion. 

 

3.2 Islamofobi 

Otterbeck och Bevelander (2006:57) lyfter fram och problematiserar begreppet och inne-

börden av islamofobi. De menar att islamofobi visserligen handlar om och berör muslimer 

och gör dem utsatta, men det är inte enbart muslimer som berörs av islamofobin. Islamofobin 
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påverkar hela samhället i och med att ett sådant synsätt inte hör samman med ett demokratiskt 

samhälle som ska främja pluralism och mångfald. Att motverka islamofobi är hela samhällets 

ansvar och inte varje enskild muslims ensak. Islamofobi passar inte ihop med ett samhälle 

som säger sig främja demokrati och pluralism. 

 

Zaal (2012:556) menar att motståndet mot islam och rädslan för muslimer skapas av mass-

media, som under en längre tid publicerat en vinklad och snäv bild av religionen där den 

nästan alltid nämns i relation till extremism, terror, islamism eller någon annan form av 

negativa kontexter. Att kategorisera alla muslimer som en homogen grupp är felaktigt och 

missvisande då de som ofta sammanförs som muslimer av gemene man kommer från en rad 

olika länder, kulturer och bakgrunder, vilket gör att de i själva verket enbart kopplas samman 

genom att de har islam som religionstillhörighet. I likhet med Zaal menar Ramarajan och 

Runell (2007:89) att fördomar om att islam är en rakt igenom extremistisk religion förstärks 

av den mediebild som uppvisas av islam. Dessutom, menar de, är barn och ungdomar ofta de 

som är målgruppen för stora delar av den dolda anti-muslimska propagandan som före-

kommer. Ett exempel som här lyfts fram är den animerade skildringen av Aladdin där Aladdin 

framställs som en ljushyad person med amerikansk accent och goda värderingar och de onda 

personerna i filmen är mörkhyade, egoistiska personer med mellanösternbrytning. Ramarajan 

och Runell menar att detta ökar risken för islamofobi även hos yngre barn. De menar att 

islamofobin visar sig på många håll i film och litteratur genom att framställa ondskefulla 

personer som muslimer och terrorister. 
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4. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången återfinns en sammanställning av de resultat som litteraturstudien 

kommit att påvisa. Litteraturgenomgången är uppdelad i underrubriker som alla lyfter fram 

teman som denna litteraturstudie syftar till att besvara. 

 

 

4.1 Framställningen av islam i läromedel 

Vid granskandet av källorna har det framkommit att läromedelsframställningen av islam är 

varierande och av skild kvalitet. Jag har funnit två huvudsakliga drag som är gemensam för 

läromedelsforskningen, varav det ena berör likheten mellan islam och olika former av 

våldssituationer och det andra behandlar islams syn på kvinnan och jämställdhet. Jag har valt 

att komplettera dessa huvudteman med en inledande rubrik som behandlar framställningen av 

islam i läromedel i allmänhet. 

 

4.1.1 Islam i allmänhet 

Läromedel har under en längre tid varit utsatta för kritik i flera former. Det menas att dessa 

böcker gör att undervisningen blir allt för styrd åt den riktning som läroboken tar och därmed 

hindrar eleven från att utvecklas fritt i form av att på egen hand lära sig att finna vägar till 

kunskap (Englund, 1997:329). Otterbeck (2000:61) framhåller att läroböcker i religions-

kunskap, vid upprepade tillfällen, dessutom har blivit kritiserade för att lyfta fram felaktig-

heter om islam och beskriva islam i negativa termer. Härenstam (1993) granskar det här 

påståendet i sin doktorsavhandling Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap. Härenstam (1993:90) granskar en rad läromedel för högstadieskolan och 

gymnasieskolan samt jämför hur väl dessa läromedel stämmer överens med de då aktuella 

kursplanerna. Dessutom undersöker han hur de granskade läromedlen framställer islam i 

jämförelse med det inifrånperspektiv som troende muslimska författare kan ge av religionen 

(Härenstam, 1993:95). Läroplanen önskar att religionsundervisningen ska låta läroboken ta ett 

steg tillbaka för att lämna utrymme till andra informationskällor som också kan användas i 

undervisningen (Härenstam, 1993:27). Enligt Härenstam (1993:33) är det av stor betydelse att 

undersöka innehållet i läroböcker eftersom läroboken, trots att läroplanen tycker att andra 

informationskällor ska få större inslag i undervisningen, ändå har en dominerande plats i en 

stor del av den undervisning som bedrivs i Sverige. Även i USA menar Sewall (2008:4) att 

läroboken har en stor inverkan på det faktiska lektionsinnehållet och väljer där, i likhet med 
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Härenstam (1993 och 2006), att undersöka innehållet i några av de mest framstående ameri-

kanska läroböckerna för att se hur dessa framställer islam. 

 

Grundläggande krav för läromedel kopplade till grundskolan i Sverige är att de ska visa på 

saklighet och allsidighet för att överensstämma med läroplanen för de obligatoriska skol-

formerna, vilket i detta fall är Lgr80. För gymnasieutbildningen poängteras istället vikten av 

komparerande analys mellan olika livsåskådningar, vilket är målet för den för avhandlingen 

aktuella läroplanen för gymnasieskolan – Lgy70 (Härenstam, 1993:158). Lgr80 och Lgy70, 

vilka var aktuella vid Härenstams (1993:156) undersökning, lyfter fram och betonar några 

centrala värderingar som skolan ska vila på. Exempel på sådana värderingar är tolerans och 

jämställdhet. Dessutom är det av stor betydelse att eleverna lär sig att förhålla sig kritiskt mot 

olika former av auktoriteter. Eleverna ska även lära sig att lösa problem och konflikter utan att 

tillgripa våld som utgång (Härenstam, 1993:156). Dessutom uttrycker gymnasieskolans läro-

palan, Lgy70, att eleverna med fördel bör studera olika religioner i en komparativ kontext. 

Undervisningen i religionskunskap bör, med andra ord, vara jämförande och analyserande. 

Lgy70 lyfter fram att det är viktigt att religionsundervisningen är objektiv och icke fördoms-

full (Härenstam, 1993:159). 

 

Härenstam (2006) gör senare underlagsrapporten En granskning av hur religion/ trosupp-

fattning framställs i ett urval av läroböcker. Han utreder här hur några utvalda läromedel 

framställer två valda religioner – islam och hinduism, varav den senare inte inkluderas i min 

litteraturstudie. Förutom att diskutera hur väl läroböckerna framställer religionerna i relation 

till läroplanerna, väljer han att även undersöka om läroböckernas innehåll stämmer överens 

med religionsämnets kursplan för de aktuella stadierna. Härenstam (2006:4) menar att de 

centrala teman som återspeglar skolans värdegrund, och som bör tas i beaktning vid utform-

ning av undervisning och läroböcker, är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta” (Lpo94 och Lpf94). Dessutom är det av betydelse att alla under-

visning, enligt läroplanerna, ska vara konkret och omfattande. Det är dock svårt att använda 

läroplanstexter som grund för en läromedelsanalys då det finns flera tolkningar av innebörden 

av exempelvis solidaritet med svaga och utsatta. Härenstam (2006:4) menar att det måste ske 

en allmän acceptans av begreppet för att det ska gå att genomföra en konkret analys, men 

detta är svårt då olika individer och kulturer bidrar med skilda perspektiv. Dock kan inte alla 

perspektiv och tolkningar vara godtagbara eftersom detta skulle betyda att en gemensam 
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läroplan vore omöjlig att utforma. Därav har Härenstam valt att reflektera om läroboks-

texterna skildrar tolkningar av religionerna som inte alls är samstämmiga med möjliga 

perspektiv eller godtagbara tolkningar. Avsikten med underlagsrapportens undersökning har 

därav kommit att bli att undersöka huruvida religionerna i läroböckerna framställs på ett 

rättvisande sätt eller inte. 

 

Enligt Otterbeck (2000:61) är det av betydelse att läraren i religionskunskap är väl insatt i sitt 

ämne och lärobokstexter granskas kritiskt innan de förankras hos eleverna. Med andra ord är 

det viktigt att läraren är medveten om hur islam kan framställas och tolkas negativt samt även 

har kunskap om vad islam i grunden står för. Härenstam (2006:7) anser att det är en omöjlig 

uppgift att ge en rakt igenom rättvisande bild av en religions alla aspekter på de få sidor som 

står till förfogande i en lärobok. Ett urval av den minimala information som kan finnas med 

måste därmed utföras. Det går inte att enbart lyfta fram de bilder av islam som forskningen 

visar på, utan även inifrånperspektiv på religionen måste finnas med. Ett dilemma som då 

uppstår är att islam inte är någon enhetlig religion med en enda lära, utan en mångdimen-

sionerad tro som bör belysas ur många perspektiv för att bli rättvisande, vilket utrymmet i 

läroböckerna inte tillåter. Frågan är då vems tolkning av islam det är som ska få lyftas fram 

och symbolisera religionen i läromedlen? Urvalet kommer att färgas av de åsikter som 

läroboksförfattaren har angående vad som är viktig kunskap om religionen (Härenstam, 

2006:8). Om undervisningen sedan helt bygger på den utvalda läroboken och läraren inte 

kompletterar med ytterligare texter eller läromedel kan undervisningen bli styrd och ensidigt 

vinklad genom att religionen enbart belyses ur läroboksförfattarens perspektiv (Englund, 

1997:328). 

 

Enligt Sewall (2008:5) förekommer försök från politiska och religiösa grupper att använda 

amerikanska läroböcker för att förmedla gruppernas intressen. Han menar att islam, generellt 

sett, är illa framställt i läromedlen och undervisningen samt att religionen inte beskrivs på ett 

objektivt och rättvisande sätt. I förlängningen är han rädd att detta ska påverka elevernas syn 

på islam, vilket i sin tur kan ge konsekvenser för säkerheten i landet eftersom tankar om 

islamofobi lätt kan få fäste hos eleverna. Det är problematiskt att läromedlen inte framställer 

islam på ett korrekt sätt. Otterbeck (2000:61) hävdar att framställningen av islam i läroböcker 

har blivit kritiserad av troende muslimer som menar att de inte kan relatera sin egen tro till 

den form av islam som framställs i skolans läromedel. Dock poängterar han att det i själva 

verket inte handlar om konkreta felaktigheter i texterna, utan snarare en vinkling av inne-
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hållet. Det finns alltid en författare med en egen bild av islam bakom alla texter som handlar 

om religionen. När det kommer till läroböcker är det dock viktigt att dess innehåll vilar på 

information som är grundad på religionsforskning, är kritisk och problematiserar innehållet 

(Härenstam, 2006:7). Dessutom är det av betydelse att minnas att en lärobok är just en 

lärobok, vilket betyder att trots att den är vetenskapligt korrekt och helt går i linje med skolans 

läroplan är det inte en bra bok om dess innehåll inte kan förstås av den tilltänka målgruppen, 

det vill säga eleverna (Härenstam, 2006:9). 

 

4.1.2 Islam, Gud och läromedel 

Ramarajan och Runell (2007:92) framhåller att det ofta uppstår problematik när religioner 

skiljs åt i undervisning och läroböcker. För att skapa en bredare förståelse behöver religions-

undervisningen framställa religioner i relation till varandra. Ett problem som lätt uppstår är att 

muslimer ofta framställs som ”de andra” i relation till den majoritetsreligion som förekommer 

i samhället. Det är lätt att elever likställer innehållet i läroboken med alla världens muslimer. 

Härenstam (1993:159) menar att den framställning av Gud som återfinns i läroböckerna kan 

påverka eleverna och deras syn på hur de tror att muslimers gudsrelation ser ut. Eleverna kan 

här få en falsk bild av hur muslimer ser på Gud, vilken roll Gud har i deras liv samt vilken roll 

Gud spelar för religionen och den troende. Guden i islam framställs ofta negativt i många 

läroböcker, främst de läroböcker som är riktade mot grundskolans senare år. Utifrånperspektiv 

av de slag som många gånger förekommer i läroböcker beskriver ofta religionen annorlunda 

gentemot det inifrånperspektiv troende muslimska författare ger av religionen. Muslimer 

lyfter ofta fram sin Gud som enväldig, förlåtande och nådefull, vilket framställningen i 

läroböckerna sällan visar på. Dessutom betonas människans fria vilja starkt av muslimerna 

själva, men är någonting som många läromedelsförfattare frångår att framhålla (Härenstam, 

1993:165). 

 

Härenstam (1993:186f) finner en skillnad gällande gudsframställningen i läromedel för 

högstadiet i relation till läromedel för gymnasiet. Till skillnad från läromedlen för grund-

skolans senare år skildrar läromedlen för gymnasieskolan en bild av den muslimska Guden 

som stämmer relativt väl överens med den bild som de troende muslimska författarna själva 

ger. Det finns skildringar i gymnasieskolans läromedel som inte stämmer överens med 

inifrånperspektivet på Gud i islam, men förekomsten av dessa läroböcker är färre i gymnasie-

skolan i jämförelse med högstadiet. I amerikanska läromedel finner Sewall (2008:5) att 

vinklingen och andelen missvisande information är högre i läroböcker utformade för ”junior 
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high school” än för ”high school”. Han menar dock att det stora problemet inte är att uppen-

bara felaktigheter i läroböckerna, utan vinklade och snäva definitioner samt påståenden som 

presenteras som om de vore etablerade fakta. Sewall gör en jämförelse mellan läroböcker om 

islam publicerade före 2001 och efter 2001, det vill säga, före och efter attackerna mot Wold 

Trade Center den 11 september 2001, och finner att bristerna i läromedlen har blivit större 

efter 2001. Istället för att korrigera fakta har framställningen blivit mer präglad av fördomar, 

som dessutom vuxit sig starkare. Islam framställs, med andra ord, avsiktligt felaktigt och 

vinklat i vissa amerikanska läromedel, vilket får till följd att islamofobin växer. 

 

Otterbeck (2000:61) visar på att den framställning som finns av islam i läroböcker inte 

nödvändigtvis måste vara felaktig. Han menar istället att alla texter är olika tolkningar av 

religionen och att alla författare, oavsett om de är troende muslimer eller mer ”objektiva 

läroboksförfattare” har en egen bild av religionen som de lyfter fram. Dessutom har alla text-

författare en avsikt med sin text, vilket gör att alla texter måste granskas kritiskt. Englund 

(1997:330) framhåller att läroboken generellt har en relativt stor betydelse för undervisningen 

på många håll i dag och att detta innebär att läroboksförfattaren har en stor betydelse för 

vilken riktning undervisningen kan komma att ta. Innehållet i läroböckerna är, med andra ord, 

av betydelse för vilken bild eleverna ska få av det som framställs i undervisningen och där-

med är det viktigt att granska läroboksinnehållet kritiskt. 

 

Otterbeck (2005:795) visar i sin artikel “What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish 

Textbooks” på de felaktigheter han finner i läroböckerna under den läromedelsanalys som han 

genomför. Han menar att läromedel i religionskunskap ofta har underliggande budskap och 

han vill med sin undersökning lyfta fram dessa budskap samt diskutera varför de existerar. En 

del av Otterbecks (2005:799) kritik mot läromedelsinnehållet är att han sett brister i texterna i 

form av felaktigt återgivande av årtal och liknande. Dessutom poängterar han att flertalet 

läromedel har ett tveksamt språk, som kan leda till missförstånd då syfte och orsak ibland är 

oklart. Exempelvis kan vissa ord och begrepp ha blivit något vinklat eller hårddraget defini-

erade, vilket kan skapa problem vid förståelsen av texten och dess innehåll. Trots kritik mot 

läroböcker i likhet med detta har läroböckerna ändå en relativt stark ställning i undervis-

ningen. Englund (1997:339) menar att det beror på att många lärare ser lärobokens innehåll 

som en referensram och en garanti på att undervisningen uppnår kursmålen. 
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Härenstams (2006:13) lyfter fram mer specifika tveksamheter vad gäller definitionen av 

begrepp samt exemplifierar utförligt i sin läromedelsanalys. I högstadieläroboken Sol 3000: 

Religion och liv 7-9 finner han att ordet muslim beskrivs som ”den som underkastar sig”. 

Härenstam framhåller att denna översättning förvisso är fullständigt korrekt, men att den kan 

leda till att det uppkommer vissa problem i relation till läroplanens krav på att eleverna ska 

utveckla sitt kritiska tänkande eftersom översättningen inte problematiseras. För att öka 

förståelsen för begreppet islam bör det kompletteras med att islam även kan översättas som 

”fridens religion” och muslim med ”den som stävar efter frid”. I denna lärobok finner dock 

Härenstam (2006:14) en rad positiva aspekter, så som paralleller till de andra abrahamitiska 

religionerna, att islam utvecklas i takt med kulturens utveckling samt att Jerusalems centrala 

roll för muslimer lyfts fram. Beskrivning av religioner på ett sådant vis, i relation till andra 

religioner, anses positivt då religionernas aspekter inte isoleras från varandra. Det skapas då 

en möjlighet för eleverna att lära sig att kritiskt granska innehållet samt ger utrymme till att 

reflektera på ett jämförande vis även utanför klassrummet (Ramarajan & Runell, 2007:92). 

Phelps (2010:197) menar att det är viktigt att undervisningen om islam betonar islams mång-

sidighet samt den öppenhet för tolkning som religionen har, eftersom detta ger en bredare och 

djupare förståelse för religionen samt en vetskap om att det är ytterst få muslimer som kan lik-

ställas med den bild av islam som media målar upp. Härenstam (2006:14) menar att Sol 3000: 

Religion och liv 7-9 till viss del väger upp till dessa krav. 

 

Vid granskandet av högstadieboken Religion – människor och tro finner Härenstam (2006:15) 

ett läromedel som fokuserar på att göra en komparativ analys av världsreligionerna som fram-

ställs i boken. Detta tillvägagångssätt är ett bra sätt att strukturera upp undervisningen om 

religioner, menar Ramarajan och Runell (2007:92), eftersom religionerna då inte blir isolerade 

från varandra i undervisningen, vilket gynnar förståelsen för religioners olikheter. Defini-

tionen av begreppet islam översätts i Religion – människor och tro med ”lydnad”, men boken 

lyfter även fram att denna lydnad kan innebära flera olika saker, så som ”kärlek” och ”för-

troende”. Islam framställs på ett sätt som ligger väl i linje med läroplanens grundläggande 

värderingar genom att dessa läroboksförfattare visar på Ramadans hjälp till utsatta genom att 

beskriva att muslimerna då ska ge pengar till de fattiga. Läroboken går även hand i hand med 

den svenska skolans läroplan som menar att skolan ska förmedla kristen etik i undervisningen, 

då boken gör kopplingar till kristendomen genom exempelvis den gyllene regeln (Härenstam, 

2006:17).  Kompakt: Religionskunskap, även den riktad mot grundskolans senare år, belyser 

begreppet islam som ”underkastelse” och förklarar sedan detta som att denna underkastelse 
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innebär att en muslim ”underkastar sig Guds vilja och försöker vara ödmjuk”. Vidare visar 

Härenstam (2006:20) att denna lärobok framställer islam som en religion som menar att 

avsaknandet av fred på jorden grundar sig i att alla människor inte är muslimer. Härenstam 

menar att detta framställer islam som en religion som begränsar individen och fråntar indi-

viden dess fria vilja och rätt till frihet. Englund (1997:339) anser att lärobokens innehåll ofta 

blir utgångspunkten för hur läraren bedömer eleverna, då informationen i läroböckerna får stå 

för någon form av grundläggande kunskapskrav. Av den anledningen är det lätt att lärare 

konstruerar sin undervisning så att den blir styrd av läromedlets innehåll. Dock är innehållet i 

läroböckerna varierande, så som även ses hos Härenstam (2006) ovan, vilket i förlängningen 

innebär att det inte går att säga om läromedelsstyrd undervisning är bra eller dåligt. Det är i 

relation till vilket läromedel som används som uttalandet om huruvida elever som får en helt 

läromedelsstyrd undervisning får den kunskap de behöver eller ej. De läroböcker som har ett 

innehåll som stämmer överens med kurs- och läroplanernas innehåll kan gynna undervis-

ningen (Englund, 1997:340). 

 

Englund (1997:341) menar att läroböcker ofta fungerar som referensram vid utformande av 

undervisningen. Då många lärare är styrda av läroböckerna blir det svårt för eleverna att 

påverka undervisningens innehåll. Dock menar Englund att läroboken inte kan beskyllas för 

detta, utan att det handlar om lärarens inställning till läromedel och undervisning. Det är 

emellertid viktigt att reflektera över läroböckernas innehåll kritiskt, då de påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning till stor del. Härenstam (1993:186f) menar att läroböcker för gymnasiet 

ofta är något mer flerdimensionella i framställning än de böcker som riktar sig till högstadiet 

och exemplifierar det tydligt i sin underlagsrapport, vilket betyder att en läromedelsstyrd 

undervisning i gymnasieskolan inte är lika problematisk som i grundskolans senare år 

(Englund, 1997:341). Religionskunskap för gymnasiets kurs A är dock inte en bok som faller 

inom uttalandet om att gymnasieskolans läromedel är mer flerdimensionerade eftersom denna 

bok översätter ordet islam med ”underkastelse” och muslim med ”en som underkastar sig 

Guds vilja”. Härenstam (2006:24) lyfter, återigen, fram att denna översättning är korrekt, men 

kritiserar sedan denna lärobok för att inte visa flera nyanser av begreppen islam och muslim, 

då han poängterar att begreppen har en rad olika innebörder och tolkningssätt. Härenstam 

inflikar dock att läroboken nämner att en muslim inte saknar fri vilja, men han menar att de 

tidigare förklaringarna ändå framställer islam som en religion som har lägre grad av fri vilja 

än vad exempelvis kristendomen har. Att utforma undervisning efter läroböcker av detta slag, 

som inte öppnar upp möjligheten för olika tolkningar av religionerna, kan bidra till en negativ 
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undervisning. Läromedel som inte ger utrymme för kritiskt granskande är inte gynnsamma för 

att skapa en god och flerdimensionell kunskapsförmedling. Dock är det viktigt att nämna att 

en lärobok med vinklat innehåll kan användas om läraren på egen hand öppnar upp en disku-

ssion som ger eleverna kunskap om olika perspektiv på innehållet i läroboken (Englund, 

1997:340). 

 

Söka svar. Religionskunskap kurs A inleder, till skillnad från Religionskunskap för gymnasiets 

kurs A, med en jämförelse mellan de abrahamitiska religionerna. Härenstam (2006:30) menar 

att denna lärobok är den som mest förebygger främlingsfientlighet, genom det jämförande 

upplägg boken har mellan olika religioner samt sättet som boken beskriver de olika världs-

religionerna på. Härenstam (2006:33) belyser att denna bok ger en annan bild av hur islam 

framställs. Exempel på detta är att läroboken översätter islam på ett mer utredande sätt än 

övriga böcker som han studerat och försöker visa på att begreppen islam och muslim kan ha 

många olika innebörder. Söka svar. Religionskunskap A är även den lärobok som beskriver 

islam i bäst enighet med skolan läroplan samt kursplanen för religionskunskap i gymnasie-

skolan. Härenstam menar att gymnasieskolans kursplan för religionskunskap betonar vikten 

av etiska aspekter i religionsundervisningen och att det är av betydande värde att studera olika 

religioner ur ett etiskt perspektiv. 

 

I ett internationellt perspektiv finner Phelps (2010:197) att amerikanska läroböcker i religion 

framställer islam i ett homogent perspektiv och många gånger bortser från religions pluralism 

och dynamik. Han poängterar att det är av stor betydelse att försöka lyfta in flera olika pers-

pektiv och texter i undervisningen för att ge eleverna en chans att få en ökad förståelse för 

islam. Det är dock viktigt att läraren är uppmärksam på vilken typ av information och källor 

som undervisningen berikas med eftersom islam framställs felaktigt och negativt på många 

håll, vilket gör att risken för att inkludera material som kan tolkas fel är stor. 

 

Otterbeck (2005:800f) framhåller, i likhet med Härenstam (1993 & 2006), att läroböckernas 

komprimerade textutrymme bidrar till att författarna ofta vill få med en stor del information 

på relativt få sidor, vilket leder till att fördjupningar, analyser och förklaringar ibland faller 

bort. Många läroböcker blir informationstäta och svåra för eleverna att tillägna sig då de 

enbart får tillgång till mycket fakta utan någon hjälp till förståelse från bokens sida. Dessutom 

menar Otterbeck (2005:802) att det innehåll som återfinns i läroböckerna ofta drar paralleller 

till kristendomen eftersom författarna antagligen vill visa på de likheter som finns mellan 
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religionerna. Dock kan detta komma att innebära att den information som finns med kring 

islam blir styrd av vilka delar av islam som kan jämföras med kristendomen. 

 

4.1.3 Våld, djihad och läromedel 

Härenstam (1993:114f) beskriver islam som en religion som historiskt sätt har skildrats som 

en våldsam religion i svenska läroböcker. Läroböcker från 1960-talet gav en snäv och vinklad 

bild av religionen som till stor del var felaktig. Vissa av dessa drag lever kvar i läromedlen än 

i dag. Att sammanställa en lärobok är en komplicerad arbetsprocess som innebär att mycket 

information ska in på en liten yta. Meningen med läroboken är att sammanfatta redan fast-

ställd kunskap, vilket innebär att läroboken inte är ett medel som är till för att producera ny 

kunskap (Selander, 1988:15). Läroboken ska vara anpassad efter utbildningsnivå samt ha ett 

innehåll som kan granskas kritiskt av läraren. Alla läromedel är i behov av granskning innan 

de omsätts i undervisningen (Selander, 1988:17), vilket tydligt framgår av Härenstams 

(1993:202) analys av begreppet djihad
1 och hur det framställs i läroböckerna. Den mest 

frekvent förekommande förklaringen visar sig vara att djihad är ett heligt krig fört i religi-

onens, alltså islams, namn. Dock menar Härenstam att denna förklaring kanske inte är helt 

korrekt, vilket även styrks av det inifrånperspektiv på djihad som muslimska troende 

företrädare kan ge. Dessa menar snarare att djihad bör ses som att människan gör både 

psykiska och fysiska ansträngningar för att leva i enighet med religionen och sin tro 

(Härenstam, 1993:204). Ur ett historiskt perspektiv har dock djihad används likvärdigt med 

heligt krig. Dock är denna beskrivning inte nyanserad, vilket gör det problematiskt att veta 

hur termen egentligen använts genom tiderna (Härenstam, 1993:206). Härenstam (1993:208) 

finner att läroböckerna i religionskunskap för grundskolans senare år ofta översätter termen 

djihad till ”heligt krig”. Dock kompletterar några av de analyserade läroböckerna denna 

förklaring av djihad inom islam med att det även har förekommit olika sorters heliga krig 

inom andra religioner, exempelvis kristendomen. Härenstam (1993:213) ser vid sin gransk-

ning återigen en skillnad mellan läromedel för högstadieskolan och de läromedel som riktar 

sig mot gymnasieskolan vid framställningen av begreppet djihad. Gymnasieskolans läromedel 

visar på en vidare precisering av begreppet djihad. Dock är denna vidd varierande då vissa av 

läromedlen väljer att både visa på bredd och nyans av innebörden i djihad, samtidigt som 

andra läroböcker väljer att enbart koppla samman begreppet med översättningen ”heligt krig”. 

                                                 
1 Jag har här valt att använda Härenstams (1993 och 2007) stavning av begreppet, även om det vanligast 
förekommande är ”jihad”. Jag kommer även fortsättningsvis använda denna stavning, även då inte Härenstam 
refereras. 
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I högstadieboken Religion – människor och tro problematiseras sharialagarna och definieras 

som lagar som är skapta för att människan ska kunna leva i fred på jorden och i enighet med 

Gud (Härenstam, 2006:17). Vidare visar Härenstam (2006:20) på att boken Kompakt: 

Religionskunskap beskriver djihad som ett heligt krig och att en muslim som krigar i avsikt att 

försvara islam gör en helig handling samt att muslimer tror att djihad leder till en tillvaro i 

paradiset om man mister livet i det heliga kriget. Härenstam menar att detta är en misstolk-

ning och att ett sådant framställande av djihad kan komma i konflikt med skolans värdegrund. 

I läroboken Religionskunskap för gymnasiets kurs A återfinner Härenstam (2006:23) vissa 

tveksamheter i framställningen av islam. Exempelvis kopplar boken samman shiiternas 

historiska traditioner med moderna självmordsattentat. Härenstam menar att detta ger en bild 

av att islam är en religion i konflikt med värderingar som rör människolivets okränkbarhet 

och liknande. Vidare anser han att det är felaktigt att denna lärobok inte lyfter fram att själv-

mordsattentat förekommer även i andra religioner än islam samt att sådana handlingar inte 

enbart behöver ha religiösa förklaringar, utan lika väl kan grundas på sociala eller politiska 

orsaker. Dock visar Härenstam på att Religionskunskap för gymnasiets kurs A poängterar att 

många muslimer tar avstånd från våldshandlingar, men han menar att läroboken ändock har 

gjort en missvisande bild av religionen. 

 

Begreppet jihad återfinns i gymnasieläroboken Människan och tron och översätts med ”heligt 

krig”. Härenstam (2006:28f) visar dock på att läroboken tillägger att djihad ofta handlar om 

en inre strävan efter Gud och mot det onda. Dessutom tillägger han att läroboken menar att 

islam och djihad kan tolkas på olika sätt i skilda delar av världen. Att islam är en religion 

öppen för olika former av tolkningar framhålls även av Phelps (2010:193) som poängterar att 

det inte enbart finns en form av islam. Generellt finner Härenstam (1993 & 2006) i båda sina 

undersökningar att islam ibland framställs på ett sätt som inte är gynnsamt för religionen och 

dessutom, på ett sätt som inte är representabelt för majoriteten av världens muslimer. Vid en 

jämförelse mellan de två studierna går det dock att se att parallelldragningar mellan islam och 

våld har minskat i den senare undersökningen från 2006, jämfört med den från 1993. 

 

Det är inte bara i de svenska läroböckerna som djihad översätts till ”heligt krig”. Sewall 

(2008:13) finner liknande översättningar i de amerikanska läroböckerna och menar, i likhet 

med Härenstam (2006) att dessa översättningar är inkorrekta. Han menar att begreppet ändå 

likställs med heligt krig i läromedlen, trots den allmänna vetskapen om att den är felaktig. 

Dock finner han andra översättningar i vissa läroböcker, som inte är lika missvisande som i 
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andra. Djihad framställs ibland som ”en strävan” eller som ett sätt att handla för att leva i 

enighet med sin tro och för att föra bort onda makter och väsen. Vissa läroböcker förklarar 

även att profeten Muhammed menade att djihad kunde vara en form av inre strävan för varje 

enskild person att finna sitt rätta jag, utbilda sig och göra sig av med dåliga vanor. Förklar-

ingar som att djihad får användas mot dem som skulle kunna utgöra någon form av skada mot 

muslimerna samt att muslimer har en plikt att tillgodose Gud genom att utföra djihad är 

vanligt förekommande i relation till djihad (Sewall, 2008:15). 

 

Sewall (2008:15) menar att många läroböcker ofta kopplar ihop djihad med sharialagarna. 

Sharialagarna förklaras på skilda vis i läromedlen, så som att dessa lagar menar att religion 

och vardagsliv ska gå hand i hand. Sewall finner inte någon felaktighet i denna översättning, 

men kritiserar läroböckerna för att inte förklara hur religion och vardagsliv ska inkluderas i 

varandra. Översättningarna av både sharia och djihad är problematiska, menar Sewall, efter-

som läromedelsförfattarna inte tar sig tid att ge en närmare förklaring av de översättningar de 

gör. Istället blir det upp till varje enskild elev att själva försöka förstå innebörden av de över-

sättningar som läromedelsförfattarna lämnar hängande i luften. 

 

Även Otterbeck (2005:801) finner våldskopplingar i skildrandet av islam i läroböcker. Dels 

kritiserar han läroboksförfattare för att ge en vinklad bild av islam där ett anmärkningsvärt 

urval av fakta förstärker den negativa bilden av islam som redan finns i samhället generellt. 

Otterbeck menar att den bild av islam som flertalet läroböcker ger är missvisande och inte i 

linje med hur majoriteten av världens muslimer lever. En tydlig vinkling som han finner är att 

de så kallade hududstraffen ges som exempel vid beskrivning av sharialagarna. 

 

Religionskunskap är ett ämne som ska ge samhällsinformation och kunskap om samhället, 

vilket gör att en återkoppling till samhället bör göras i undervisningen. Härenstam 

(1993:218f) problematiserar det faktum att läroböcker har ett begränsat innehåll. Viss infor-

mation om religionerna inkluderas, samtidigt som annat material måste exkluderas. Även 

Selander (1988:121) menar att det är svårt att skapa välbeskrivande, analyserande och mång-

dimensionella läromedel då utrymmet är litet. En följd av detta kan komma att bli att den 

kunskap som överförs till läromedlen till viss del ändrar form och innehåll. Det sker alltid ett 

urval av information när läroböckerna ska författas och dessutom måste texterna vara okomp-

licerat skrivna och anpassade efter målgruppen, vilket betyder att komplicerade dilemman 

förenklas och författas som okomplicerade ting. Härenstam (1993:218f) vidhåller att den 
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samhällsinformation som finns i religionsläromedel ibland kan komma att tillägnas så stort 

utrymme att detta innehåll kan komma att konkurrera ut det innehåll som handlar om religion-

ens egen lära. Dessutom innebär det ett problem att fokusera på samhällsinformation i allt för 

stor utsträckning eftersom läromedel och innehållet då kan komma att påverkas av exempelvis 

journalistiska åsikter och liknande. Härenstam menar att detta kan leda till att eleverna på-

verkas av läroböckernas framställning och tror att den mediala bild som målas upp av relig-

ionen står för alla religionens anhängare. Även Revell (2010:209) anser att medias bild av 

islam spelar en avgörande roll för hur islam tolkas i dagens samhälle, är det viktigt att granska 

läromedlen som finns i skolan i dag. 

 

4.1.4 Jämställdhet, kvinnan och läromedel 

Härenstam (1993:254) visar på att det i ett flertal läroböcker är svårt att finna en skillnad 

mellan hur islam ser på kvinnan i teorin och i praktiken. I många fall likställer läroböckerna 

hur muslimer lever i muslimska länder med hur Koranen menar att en god muslim bör leva. 

Härenstam (1993:222) undersöker även hur läroböckerna framställer synen på familjen och 

kvinnan i islam. Här lyfts fram att läromedlen menar att det förekommer en, för kvinnan, 

ofördelaktig fördelning av hushållssysslor samtidigt som författare med muslimsk bakgrund 

menar att fördelningen av sysslor varierar mellan kvinnor och män och att vissa av upp-

gifterna hör till kvinnans ansvar och vissa till männens. Denna uppgiftsfördelning menar de 

muslimska författarna är hämtad från Koranen. Exempelvis är det kvinnans ansvar att ta hand 

om familj och hem, samtidigt som mannen ansvarar för familjens ekonomi (Härenstam, 

1993:224). Generellt sett är islam en religion som värderar familjen och familjelivet högt 

(Härenstam, 1993:225). Härenstam (1993:226) menar att det är viktigt att poängtera att det 

kan uppstå ett problem när skolans syn på jämställdhet ska sammanföras med det muslimska 

sättet att se på det. Anledningen till detta är att jämställdhet kan framställas på olika sätt, bero-

ende på vem som definierar begreppet. För den svenska skolan och de styrdokument som 

ligger till grunden för denna innebär jämställdhet en lika fördelning av resurser, privilegier 

och plikter där det inte förekommer någon åtskillnad beroende på kön. Vidare anser 

Härenstam att detta skiljer sig från hur islam ser på jämställdhet, där kvinnor och män har 

olika uppgifter och ansvar för olika saker, men det betyder inte att det ena synsättet nöd-

vändigtvis behöver vara det rätta. Det är viktigt att uppmärksamma att muslimska författare 

menar att Koranen inte gör någon skillnad mellan män och kvinnors värden, utan enbart 

poängterar att kvinnor och män har olika förpliktelser gentemot varandra och familjen. 
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Härenstam (1993:229) menar dock att kvinnor i muslimska länder kan vara begränsade i sitt 

levnadssätt eller på något vis vara förtryckta, beror detta ofta på kulturella traditioner och inte 

på åsikter grundade i islam. Dock kan det bli svårt att uttrycka detta tydligt i läromedel och 

undervisning då det kan vara svårt att visa på skillnaden mellan vad som är kulturellt betingat 

och vad som är färgat av religionen i ett samhälle. Det finns en risk att de negativa kulturella 

aspekterna är de som infogas i läromedlen och därmed bidrar med en ofördelaktig sin på islam 

som religion (Härenstam, 1993:229). Detta kan i sin tur leda till att eleverna, i undervisning 

om islam, bildar sig ett ”vi och dem-perspektiv” som följd av att de ställer sig emot skild-

ringen av de muslimska samhällena (Härenstam, 1993:254). Även Sewall (2008:22) menar att 

amerikanska läroböcker stöter på samma problem som svenska genom att de har svårt att kon-

kret beskriva kvinnans roll i islam på ett objektivt och rättvisande sätt som inte underbygger 

fördomar och misstolkningar. 

 

Härenstam (1993:237) finner ovanstående problematik i läroböcker riktad mot grundskolans 

senare år. Generellt sett frångår denna litteratur att skildra religionens traditionella lära och 

betonar istället samhällsvillkoren i muslimska länder. Dessutom är det anmärkningsvärt att 

vissa läromedel sammanställer islam med kvinnlig könsstympning (Härenstam, 1993:242). 

Även gymnasieskolans läroböcker visar på liknande drag som de som återfinns i litteraturen 

för högstadiet. Dock finns det mer litteratur riktad mot gymnasieskolan som har ett innehåll 

som till stor del sammanfaller med det inifrånperspektiv som de muslimska företrädarna 

återger (Härenstam, 1993:247). Härenstam (1993:254) menar att det är viktigt att ge utrymme 

i läroböckerna för att framställa och diskutera det muslimska sättet att se på kvinnan och 

jämställdhet och inte bara lämna det hängande i luften. Han konstaterar dessutom att majori-

teten av läromedlen riktade mot gymnasieskolan enbart behandlar kvinnans roll i religionen 

under kapitlet om islam och utelämnar att problematisera detta vid redogörelserna för de 

övriga abrahamitiska religionerna (Härenstam, 1993:255). I likhet med framställningen av 

både Gud och djihad i läromedlen framställs även kvinnan med en mer korrekt och mång-

dimensionerad bild i gymnasieskolans läroböcker än i dem som är anpassade för grundskolans 

senare år. Grunden till detta argument är att gymnasieskolans läroböcker framhåller färre 

antydningar om likheter mellan kulturer och religionens traditionella lära (Härenstam, 

1993:247). Sewall (2008:22) menar att när islam framställs i amerikanska läroböcker före-

kommer problem i likhet med de Härenstam (1993) finner i de svenska. Dessutom samman-

kopplar de amerikanska läroböckerna sällan historia med nutid, vilket blir ett problem, samt 

att det förekommer en viss felmarginal och vinkling i texterna. Exempelvis beskrivs hidjab ur 
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ett historiskt perspektiv som ett klädesplagg som bars av kvinnor på Muhammeds tid för att de 

inte skulle distrahera män omkring dem. I dag beskrivs hidjab som ett klädesplagg av färg-

granna sjalar som kan bäras av tradition för att hedra sin religion. Någon direkt koppling till 

hidjabens ursprung saknas i lärobokstexten, menar Sewall. Dessutom avslutas lärobokstexten 

med att framhålla att hidjab enbart bars av överklasskvinnor under tidigare århundraden och 

sedan ombedes läsaren att reflektera kring varför det skulle kunna ha varit så. Enligt Sewall är 

detta en dåligt förankrad uppgift som inte berättar någonting om islam, varken om traditioner, 

historia eller nutid. 

 

Härenstam (2006:14) finner i läroboken Sol 3000: Religion och liv 7-9 att de bilder som 

förekommer i denna bok har en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor. De bilder 

som finns på kvinnor representeras i alla fall utom ett utav beslöjade kvinnor, vilket 

Härenstam menar kan bli ett problem då eleverna kan tänkas tro att alla muslimska kvinnor 

bär slöja. Även i läroboken Kompakt: religionskunskap förekommer framställning av att de 

muslimska kvinnorna bör vara beslöjade. I denna bok har alla kvinnor som finns med på bild i 

kapitlet om islam slöja. Härenstam (2006:21) menar att detta bryter mot läroplanens krav på 

allsidighet i undervisningen eftersom eleverna även här kan tro att muslimska kvinnor alltid 

bär slöja. Dessutom visar en av bilderna på kvinnlig omskärelse samt att bildtexten går att 

tolka som att detta är en allmän sed i alla muslimska länder, vilket Härenstam ställer sig 

kritiskt till och poängterar att detta inte hör samman med en korrekt redogörelse för religionen 

islam. 

 

I högstadieboken Religion – människor och tro har framställandet av kvinnans roll i 

religionen fått en relativt stor plats, menar Härenstam (2006:18). Detta sker genom skild-

ringen av profeten Muhammeds dotter Fatima. Härenstam lyfter fram att läroboken visar på 

att det finns tolkningar av kvinnan i islam som inte går emot den värdegrund som lyfts fram i 

skolan läroplaner. Han framhåller dock inte på vilket sätt detta kan ske. I Religionskunskap 

för gymnasiets kurs A:s kapitel om islam innefattar totalt nio bilder, varav två innefattar 

kvinnor. En av bilderna visar en kvinna med slöja och en av bilderna visar en kvinna utan 

slöja. Den senare bilden är en bild av en tidigare indonesisk president. Härenstam (2006:24f) 

menar att bilden på den obeslöjade kvinnan är intressant då den visar på att det finns muslim-

ska kvinnor som gör karriär, vilket han i förlängningen anser är bra då detta öppnar upp för ett 

vidgat perspektiv på kvinnan i islam. I läroboken Människan och tron ser Härenstam 

(2006:27) en framställning som belyser att kvinnor spelar en viktig roll för samhället, men har 
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går inte in närmare på hur detta framställs i läroboken. Han poängterar även att denna lärobok 

avslutningsvis väljer att infoga en intervju med en kvinnlig imam från Stockholm. Härenstam 

(2006:29) menar att hennes åsikter är de som ligger mest i linje med den värdegrund som åter-

finns i den svenska skolan. Kapitlet om islam innefattar även ett avsnitt om jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Här finner Härenstam (2006:28) att läroboken menar att islam anser 

att både kvinnan och mannen bär ansvar för barnuppfostran. Han problematiserar dock inte 

detta ytterligare. 

 

Sewall (2008:22) menar att den muslimska kvinnan i läroböcker om islam framställs på ett 

felaktigt sätt även i USA. I en high school-bok granskad av Sewall beskrivs kvinnans rättig-

heter i en rad muslimska länder. I läroboken återfinns en beskrivning som säger att kvinnans 

rättigheter varierar i olika muslimska länder. I exempelvis Turkiet, Syrien och Egypten har 

kvinnor lyckats nå yrkesmässig status genom jobb som journalist eller läkare och att många 

moderna kvinnor har slutat använda hidjab, slöja eller löst sittande kläder. Mot detta ställs 

sedan kvinnor bosatta i Saudiarabien och Iran, som beskrivs vara tvingade till att bära hidjab, 

niqab eller burka samt att kvinnor i Saudiarabien fram till nutid inte fått köra bil. Dessutom 

framhålls att muslimska kvinnor i många muslimska länder inte anses behöva gå i skolan 

eftersom kvinnor inte är i samma behov av en utbildning som män eftersom deras roll är att 

vara fruar och mammor. Dock avslutas stycket med att nämna att kvinnor i muslimska länder 

nu börjat kämpa för sina rättigheter. Sewall menar att läroböckerna ger en vinklad bild och att 

läroböckerna är svårtolkade och vinklade på ett negativt sätt. Istället för att fokusera på islam 

som religion och tradition, menar Sewall, att läroboksförfattarna beskriver sådant som inte 

spelar någon roll för religionen och, i själva verket, inte har med religion att göra, utan kultur. 

 

 

4.2 Islam i religionsundervisningen 

Den amerikanska skolans läroplan misslyckas med att skapa en informativ och rättvisande 

bild rörande den religiösa pluralism som finns i klassrummen och skolan, hävdar Ramarajan 

och Runell (2007:87). Phelps (2010:191) menar att många amerikanska elever med muslimsk 

bakgrund blir negativt behandlade i skolan och att deras religion där blir felaktigt presenterad 

i undervisningen. Phelps påstående återfinns även hos Zaal (2012:555) som visar på att det 

förekommer skoluppgifter och undervisningstillfällen om islam som har ett innehåll där 

muslimska elever inte känner igen sin egen tro. Eftersom dessa dilemman finns är det av 
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betydelse att undervisa om islam på ett bra och informativt sätt. Han lyfter fram att en viktig 

utgångspunkt är att lära eleverna att granska fakta på ett kritiskt sätt och sedan använda detta 

kritiska förhållningssätt i praktiken. Det är viktigt att eleverna förstår att den information som 

finns om islam, både i media, läroböcker, undervisning och så vidare, är tendentiös och måste 

granskas kritiskt. Det är betydelsefullt att inte se en text som objektiv (Phelps, 2010:191). 

Även Otterbeck (2000:61) menar att läromedelsinnehållet inte är objektivt, utan kan vara 

vinklat vilket gör att det är viktigt att komma ihåg att alla böcker och texter har en författare 

bakom sig som har någon form av avsikt med texten. Otterbeck lyfter fram att det finns 

muslimer som inte känner igen sig i läromedelstexterna, vilket kan skapa problem. Detta 

dilemma visar sig inte enbart förekomma i svenska läromedel utan även i religionsunder-

visningen i stort samt i internationell belysning. Zaal (2012:555) belyser ett dilemma som 

inträffade vid en skola på den amerikanska östkusten. Eleverna fick i uppgift att beskriva 

attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 genom orden Al Qaeda, terrorist, 

islam, muslim, flygplanskapare och islamist. Uppgiften kontextualiserades inte, utan eleverna 

lämnades till att på egen hand lösa uppgiften, vilket gjorde dem osäkra och de började fundera 

över varför läraren påstod att alla muslimer var terrorister. En muslimsk flicka i klassen kände 

sig illa till mods och kunde inte associera sin egen religion till den bild av islam som läraren 

målade upp med hjälp av uppgiften som eleverna skulle göra. En felaktig bild av islam 

framhölls där en liten andel av muslimska extremister fick representera alla anhängare till 

religionen. Enligt Englund (1997:342) kan det uppstå problem om undervisningen antingen 

helt baseras på läroböcker utan att granska dem kritiskt eller om undervisningen inte kontext-

ualiseras. Risken är nämligen stor att elevernas inflytande över undervisningen uteblir och det 

kan innebära att elever känner sig missförstådda om ett dilemma enbart belyses ur ett perspek-

tiv, så som Zaals exempel ovan. 

 

Zaal (2012:556) poängterar vikten av att minnas att det inte går att kategorisera alla muslimer 

i en och samma enhetliga grupp. Det går inte att beskriva alla muslimer på ett och samma sätt, 

eftersom muslimer, precis som alla andra religiösa grupper, är en heterogen grupp människor 

som kommer från olika kulturer och länder. Ramarajan och Runell (2007:87) visar på att 

lärare måste lära sina elever att leva i det pluralistiska och mångreligiösa samhälle som de 

möter i dag. Eleverna måste lära sig att konfrontera islamofobi och fördomar av olika slag för 

att kunna få en rättvisande och objektiv bild av verkligheten. För att skapa en bredare förstå-

else för islam är det bra om undervisningen kan innehålla texter och innehåll som är plura-

listiskt. Användandet av sådana texter kan öppna upp för en förståelse för att ett samhälle är 
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uppbyggt av olika individer med skilda tankar och ursprung. Dessutom är pluralistiska texter 

positiva i det avseendet att de inte exkluderar elever som inte faller inom normen för den 

majoritetskultur som råder i klassrummet och att även elever med exempelvis en minoritets-

religion kan få känna sig bekräftad och uppmärksammad (Phelps, 2010:192). Phelps 

(2010:194f) menar att undervisa om vikten av källkritik gör eleverna uppmärksamma på att 

alla texter inte är objektiva. Då det kritiska förhållningssättet etableras kan det leda till att 

miljön i skolan blir till det bättre för minoritetsgrupper. Om eleverna får hjälp att förstå att 

islam inte är den religion som media väljer att framställa den som, utan en religion som är 

mottaglig för en rad skilda tolkningar uppkommer en chans att eleverna kommer ifrån tanken 

om ”vi och dem”, och istället skapar en mer inkluderande skolmiljö (Phelps, 2010:197). 

 

Ramarajan och Runell (2007:89) framhåller att många lärare drar sig för att ta diskussioner 

kopplade till religion i klassrummen då de är rädda att lektionsinnehållet ska feltolkas, vilket 

skulle kunna få någon form av administrativ följd. Amerikanska skolors framställning av 

olika religioner i undervisningen har flera gånger kommit att bli föremål för debatt, vilket 

lärare helt vill slippa. Kunskap om religioner och samhället är dock betydande för att kunna 

leva i det samhälle som verkar i dag. Phelps (2010:193) lyfter dock fram att skolan inte får bli 

rädd för att lyfta in information i undervisningen som kan ses som stötande. Det är snarare 

positivt om undervisningen kan lyfta upp fördomar och problem till ytan och sedan diskutera 

dem på lektionstid. Han menar att diskussioner som inkluderar skilda perspektiv på en fråga 

kan komma att öka förståelsen för oliktänkande. Även Revell (2010:213) anser att det är av 

stor vikt att visa på flera olika framställningsformer av islam i undervisningen. Hon ställer sig 

positiv till att exempelvis inkludera medias bild av islam för att sedan kunna diskutera vad det 

är som gör att sådana framställningar av islam som media framhåller är skev. Syftet med den 

formen av undervisning är att visa på att det finns många fler perspektiv på islam än de som 

media visar på och att eleverna då förhoppningsvis kan få en ökad förståelse för de muslimer 

som finns i samhället och i skolan. Dock kan islam inte framställas i negativa termer helt utan 

kontext, menar Zaal (2012:555), som vidare framhåller att det är viktigt att läraren är med-

veten om vilken inverkan undervisningen kan få på studenterna. Är läraren inte medveten om 

undervisningsinnehållet och de eventuella följder som kan uppstå är det lätt att skapa felaktiga 

bilder av islam samt orsaka fördomsfulla tankar hos eleverna. 
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Ett problem med undervisningen i religion är att lektionerna är sammansatta på ett sätt som 

gör att läraren behandlar en religion i taget, vilket medför att religionerna isoleras från 

varandra och därmed även lyfts ur sin kontext (Ramarajan & Runell, 2007:92). Islam inte 

framställas i negativa termer helt utan kontext, menar Zaal (2012:555), som vidare framhåller 

att det är viktigt att läraren är medveten om vilken inverkan undervisningen kan få på student-

erna. Är läraren inte medveten om undervisningsinnehållet och de eventuella följder som kan 

uppstå är det lätt att skapa felaktiga bilder av islam samt orsaka fördomsfulla tankar hos 

eleverna.  Samhället i dag kräver att religioner samverkar med varandra, vilket även behövs i 

undervisningen för att få goda och rättvisande resultat. I värsta fall kan isolerandet av 

religionerna resultera i att eleverna skapar en felaktig bild av dem, vilket i sin tur kan leda till 

att fenomen som islamofobi och liknande ökar. Istället för att isolera religionerna ifrån 

varandra menar Ramarajan och Runell (2007:92) att undervisningen ska integrera religions-

undervisningen i olika ämnen samt jobba komparativt med skilda religioner eftersom det är ett 

arbetssätt som främjar förståelse för olika religioner och kulturer även utanför klassrummets 

väggar. För att skapa en god bild av islam ska denna religion framställas i undervisningen på 

samma sätt som övriga religioner och gärna i relation till religioner där likheter och skillnader 

kan ses. Det viktiga är att inte framställa muslimer som ”de andra”. För att visa på ett tydligt 

och bra exempel på hur undervisningen kan organiseras beskriver Ramarajan och Runell 

(2007:92) en hemkunskapslektion som syftade till att förklara hur olika människor måste välja 

bort vissa livsmedel ur kosten av andra anledningar än enbart hälsosamma. Lektionen visade 

på att en del personer inte kan äta vissa saker på grund av sjukdomar som diabetes eller 

epilepsi. Någon måste välja bort viss mat på grund av allergi, en annan vill kanske inte äta 

kött av exempelvis etiska själ och blir därför vegetarian och en tredje gör matval kopplade till 

religiösa övertygelser. Olika religiösa matregler ställs då i relation till andra val kopplade till 

livsmedel, så som allergier, sjukdomar och etiska aspekter, vilket gör att exempelvis de 

muslimska matföreskrifterna avdramatiseras och frångår att utpekas som någonting anmärk-

ningsvärt. Att undervisa på ett sådant sätt gör att avvikelser blir normaliserade och mindre 

utmärkande. 

 

Revell (2010:214) påstår att skolundervisningen även bör inkludera aspekter som behandlar 

identitetsskapande av olika slag. Tanken bakom detta är att skilda identiteter blir någonting 

välbekant för eleverna, vilket ses som positivt eftersom obekanta ting tenderar att skapa en 

rädsla som sedan leder till förutfattade meningar. En önskan är att skapa en ömsesidig för-

ståelse mellan skilda grupper och kulturer. Ett av religionsundervisningens viktigaste målet är 
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att skapa förståelse och kunskap, om och till religioner och kulturer av olika slag. Zaal 

(2012:557) menar att det är lärarens skyldighet och uppgift att informera eleverna om den 

mångkulturella värld vi lever i. Läraren ska hjälpa eleverna att granska världen kritiskt ur alla 

kontexter, så väl sociala och politiska som religiösa och historiska. Hon menar att klass-

rummen inte är avskilda från verkligenheten och rum där endast rollspel och fiktion ska få 

plats, utan en verklighet där eleverna behöver få hjälp att lära sig att hantera världen utanför 

klassrummets väggar. 
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5. Diskussion 

Nedan analyseras och diskuteras de resultat som framkommit av litteraturgenomgången. 

Avsikten med diskussionen är att besvara de forskningsfrågor jag presenterade inledande i 

arbetet; ”hur framställs islam i läromedel för grundskolans och gymnasieskolan enligt aktuell 

forskning”, ”hur menar tidigare forskning att religionsundervisningen framställer islam” samt 

”hur anser den tidigare forskningen att religionsundervisningen bör utformas på bästa sätt”. 

Frågorna besvaras löpande i diskussionen och kommer inte att behandlas fråga för fråga, 

eftersom svaren på forskningsfrågorna går in i varandra och diskussionen då skulle bli 

osammanhängande och upprepande om jag försökte besvara en fråga i taget. För att skapa en 

tydlig struktur har jag istället valt att dela in detta diskussionskapitel i underrubriker som var 

och ett presenterar de huvudteman som jag funnit extra intressanta i litteraturgenomgången. 

 

 

5.1 En skola för alla 

Dagens skolundervisning ska, enligt läroplanerna, vara mångdimensionell, objektiv och ge 

alla elever, oavsett kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller etniskt ursprung, samma 

förutsättningar till hjälp och utveckling (Skolverket, 2011).  En likvärdig utbildning borde 

innebära en skolgång där alla elever känner sig välkomna och förstådda, vilket Otterbeck och 

Bevelander (2006:12) visar, inte fungerar i praktiken. Otterbeck (2000:34) menar att Sverige 

ska uppmuntra olika kulturer och religioner i och med lagen om religionsfrihet, men ändå 

finns det muslimer som dagligen utsätts för trakasserier, kränkningar och utanförskap som 

leder till att de ser sin religion och bakgrund som ett hinder och någonting betungande 

(Larsson, 2009:469). Islamofobin växer i samhället och muslimerna blir mer och mer utsatta. 

Islamofobin kan dock inte ses som ett problem som enbart berör muslimerna, utan bör betrak-

tas som ett dilemma som innefattar hela samhället. Islamofobiska tankar är inte kompatibla 

med den värdegrund som ett demokratiskt samhälle vilar på (Otterbeck & Bevelander, 

2006:57). Då skolan ska uppfostra alla elever i enighet med demokratiska värden och mot-

arbeta kränkande behandling (Skolverket, 2011:11; Skollag 2010:800, 16 kap 9§), borde det 

vara en aktuell fråga att försöka motarbeta islamofobin aktivt i skolan. Ett problem som dock 

kan uppstå ur islamofobin är att lärare och elever blir rädda att kritisera islam eftersom risken 

att bli förknippad med en islamofob då är stor. Det är viktigt att våga kritisera många av de 

traditioner som inte går att förena med de mänskliga rättigheterna som finns i flera samhällen 

i dag. Att kritisera en religion får inte likställas med religionshat och likaså är det viktigt att 
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poängtera att ett kritiskt tänkande mot samhällstraditioner inte nödvändigtvis behöver vara en 

kritik av allt religionen representerar. 

 

Både Otterbeck och Bevelander (2006) samt Mella och Palm (2012) visar på att drygt en 

femtedel av skolungdomarna är negativt inställda till islam som religion samt till muslimer. 

Som komplement till det, framhåller Otterbeck och Bevelander (2006:13) att omkring en 

fjärdedel av de muslimska ungdomarna har blivit utsatta för kränkande behandling under det 

senaste året. Dessa påståenden innebär att skolan inte lyckas med sina önskningar att 

motarbeta fördomar. Frågan är dock vad det beror på? Är det undervisningen i sig som är 

felaktig eller är det medias bild som färgar elevernas åsikter och att skolan i  inte klarar av att 

hantera de åsikter som redan fastnat? Problemet skulle kunna bero på en kombination av den 

vinklade och negativa bild av islam som återfinns i media (Zaal, 2012:556; Runell, 2007:89), 

den felaktiga och subjektiva bild av islam som framställs i många läroböcker (jfr. bl.a. 

Otterbeck, 2005; Härenstam, 1993; Härenstam, 2006, Sewall, 2008) samt det faktum att 

religionsundervisningen i skolan inte alltid behandlar fördomar och hjälper eleverna att 

kritiskt granska den information de möter i mediasamhället (jfr. bl.a. Zaal, 2012; Ramarajan 

& Runell, 2007:87). 

 

 

5.2 Läromedelskritik 

I dag är skolundervisningen många gånger styrd av de läromedel som finns att tillgå i skolan 

(Englund, 1997:329). Läromedelsstyrd undervisning förekommer trots att läroplanerna, enligt 

Härenstam (1993:27), menar att läroboken ska ta ett steg tillbaka för att lämna utrymme för 

andra källor att inkluderas i undervisningen. Även fast läroplanen poängterar vikten av mång-

sidighet vad gäller källor, ser verkligheten annorlunda ut. Sewall (2008:4) visar på att detta 

inte enbart är ett problem i Sverige, utan även i USA. Läroboken får för stor plats i under-

visningen över lag och med utgångspunkt i det som forskningen visar om lärobokens fram-

ställning av exempelvis islam, kan detta få dåliga konsekvenser. 

 

Om religionsundervisningen i sin helhet ska bygga på ett enda läromedel är det nödvändigt att 

detta läromedel är mångdimensionellt, jämförande och analyserande. Läromedlen ser dock 

inte ut så. Både Otterbeck (2005:802) och Härenstam (2006:7) menar att det är problematiskt 

att konstruera ett bra innehåll i läroböckerna eftersom antalet sidor är begränsade. Innehållet 
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blir då kraftigt förenklat och förkortat. Dessutom måste läroboken anpassas till den tilltänkta 

målgruppen, det vill säga till eleverna, vilket gör att svåra tolkningskrävande utsagor inte går 

att inkludera i läromedlen (Härenstam, 2006:9). En viktig fråga att ställa sig är om lärobokens 

innehåll ens ger möjlighet för den mångsidighet som religionsundervisningen kräver. Öppnar 

läromedlen upp för att hjälpa eleverna att analysera, problematisera och jämföra? Dessutom 

kräver läroplanerna att undervisningen ska vara konkret, omfattande och objektiv (Härenstam, 

2006:4). Är läromedlen konstruerade på detta sätt? Utifrån de framställningar som bland annat 

Härenstam (1993 och 2006), Otterbeck (2000 och 2005) och Sewall (2008) framhåller är 

svaret nej. Härenstam (2006:7f) menar att det är läroboksförfattarens tolkning av islam som 

kommer att framställas i läroboken, eftersom det begränsade antalet sidor gör att alla pers-

pektiv på religionen inte kan inkluderas. I förlängningen innebär detta att om undervisningen 

enbart bygger på en enda läroboks innehåll kan innehållet bli styrt eller vinklat (Englund, 

1997:328). Då både Otterbeck (2000 och 2005) och Härenstam (1993 och 2006) finner 

vinklingar, subjektivitet och tveksamheter i läromedlen betyder det att eleverna kan tillägna 

sig felaktiga kunskaper om läraren inte är kritisk och granskar lärobokens innehåll. Otterbeck 

(2005:795) menar att lärobokstexterna ofta är vinklade samt innehåller vissa fel och ett 

tveksamt språk som kan vara svårt att tolka på ett korrekt sätt. Eftersom felaktigheter i läro-

medlen förekommer är det av betydelse att läraren är insatt och kunnig i det som denne ska 

undervisa om samt att denne har granskat det innehåll som ska ligga till grund för elevernas 

kunskapstillägnande (Otterbeck, 2000:61). Subjektiviteten som finns i läromedlen innebär att 

läraren aldrig kan förlita sig på att en lärobok kommer att innehålla den kunskap som hon vill 

förmedla till sina elever. 

 

En betydande vinkling av innehållet i svenska läroböcker är det som Härenstam (1993:254) 

framhåller. Han menar att läroböckerna sällan skiljer mellan islam som religion och kulturer 

som islam återfinns i. Många gånger finner han likställningar mellan de kulturella traditioner 

som förekommer i muslimska samhällen med islam som religion, vilket är fel. Att inte 

problematisera förhållandet mellan religion och kultur gör att det är lätt att fördomar och 

missförstånd skapas, vilket i sin tur kan leda till att eleverna ser islam som en konstig och 

omoderna religion. Härenstam (2006:23) anser att islam i visa läroböcker framställs som en 

religion som inte tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna samt att den har en ofördelaktig 

kvinnosyn (Härenstam, 1993:226). Vad som dock är viktigt att minnas är att läroböckerna i 

Sverige ofta kommer att tolkas ur ett västerländskt perspektiv. Läroböckerna måste hjälpa 

eleverna att tolka religionerna på rätt vis samt visa på att den västerländska synen på jäm-
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ställdhet inte nödvändigtvis är den enda. Phelps (2010:197) och Sewall (2008:5) menar att 

läromedlen innehåller felaktigheter och vinklingar även i USA. Här lämnas ofta eleverna 

ensamma när de ska definiera begrepp och tolka innebörden i texterna. Då eleverna inte får 

någon hjälp att förstå de många dimensioner som islam kan framställas i är det lätt att miss-

förstånd uppkommer. Läroböckerna lyfter inte in flera perspektiv på islam utan används 

istället ibland för att framföra en viss författares åsikter. Phelps (2010:190) visar att många 

elever har förutfattade meningar, ofta av negativ art, om islam och muslimer. Med utgångs-

punkt i de felaktigheter och vinklingar som finns i läroböckerna är det nödvändigt att fråga 

om inte religionsundervisningen kan ha en viss skyldighet i dessa förutfattade meningar. 

Felaktigheter i läromedlen i kombination med medias bild (Zaal, 2012:556) borde kunna ge 

upphov till dessa fördomar. 

 

I Sverige har dock religionsläromedlen genomgått en positiv utveckling. Vid jämförandet av 

Härenstams (1993 och 2006) två studier framkommer det att undersökningen från 1993 visar 

på att läromedlen innehåller en rad fler felaktigheter än de som är analyserade 2006. 2006 

finner Härenstam (2006:14) att exempelvis läroboken Sol 3000: Religion och liv 7-9 fram-

håller att islam är en religion öppen för tolkningar samt att det förekommer en jämförelse 

mellan de abrahamitiska religionerna i boken. Ett jämförande perspektiv av detta slag är 

positivt eftersom det ger eleverna en förutsättning för att öka sin kritiska förmåga samt gör att 

de får en ökad förståelse för likheter och olikheter mellan religioner, menar Ramarajan och 

Runell (2007:92). Perspektiv av detta slag medför att religionsundervisningen visar upp 

islams mångsidighet och öppenhet (Phelps, 2010:197). Dessvärre visar Härenstam (2006:17f) 

på att även om läroboksinnehållet blivit bättre sedan 1993 är det långt ifrån bra på alla håll. I 

Religion – människor och tro finner han exempelvis en definition av islam som en religion 

som betyder ”underkastelse”. Vidare framhåller denna lärobok att det faktum att det inte råder 

fred på jorden beror, enligt alla muslimer, på att hela jordens befolkning inte är muslimer. 

Läroboken ska sedan inte ge någon djupare förklaring till dessa påståenden, utan lämnar dem 

hängande i luften. Det här bör ses som ett vinklat påstående som inte visar på islams mång-

sidighet och som inte öppnar upp för att visa flera perspektiv. I västa fall kan läroboksinnehåll 

av detta slag leda till ökade fördomar, vilket i sin tur kan resultera i att islamofobin växer. Här 

blir det, återigen, viktigt att läraren i förväg kritiskt granskar läroboksinnehållet innan 

undervisningen (Otterbeck, 2000:6). 
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5.3 Läromedlens och religionsundervisning inverkan på eleverna 

Aldrig har kanske undervisningen om islam varit så viktig som den är i dag. Den muslimska 

befolkningen växer, både i Sverige och i världen (Otterbeck, 2000:34), och det gör, tyvärr, 

islamofobin också (Ramarajan & Runell, 2007:88). De unga muslimer som lever i Sverige i 

dag har varit tvungna att själva tolka sin religion så att den passar in i det samhälle och den 

vardag ungdomarna lever i (Otterbeck, 2000:98). Enligt Zaal (2012:556) samt Ramarajan och 

Runell (2007:89) är media en av de största orsakerna till den ökade islamofobin. Problemet är 

att media inte tar ansvar för att de fördomar som de sprider gör att många barn och ungdomar 

blir utanför, trakasserade och utsatta i både skolan och på fritiden (Otterbeck & Bevelander, 

2006:13; Zaal, 2012:556). Skolan får här en betydande roll att axla vid förmedlandet av rätt 

bild av islam samt hjälpa eleverna till ett kritiskt tänkande vid mötet med all den information 

de dagligen utsätts för i samhället. Dessvärre visar flera forskare på att många ungdomar har 

en förutfattad mening och en felaktig bild på vad som är islam i dag (Revell, 2010; Otterbeck 

& Bevlenader, 2006; Ramarajan & Runell, 2007; Zaal, 2012 mfl.) 

 

I Otterbecks och Bevelanders (2006:12) undersökning framkommer att de elever som går på 

gymnasiet tenderar att vara mer positivt inställda till islam som religion, än de som går på 

högstadiet. Likaså är det färre muslimer som är utsatta för kränkande behandling i gymnasie-

skolan än på högstadiet. Med hänsyn till att Härenstams (1993:186f) resultat om att färre läro-

böcker i gymnasieskolan har ett vinklat och subjektivt innehåll i jämförelse med högstadie-

skolan, kan inte religionsundervisningens påverkan på eleverna uteslutas ur föregående 

resonemang. Självklart kan orsakerna till att utsattheten minskar i gymnasieskolan bero på 

ökad personlig mognad, djupare kunskap och större erfarenheter rörande andra kulturer i och 

med att eleverna blivit äldre vara en förklaring till att gymnasieungdomar i lägre grad utsätter 

andra för kränkande behandling än vad högstadieungdomar gör, men religionsundervisningen 

kan ändock inte uteslutas. 

 

Otterbeck (2000:61) menar att flertalet muslimer inte känner igen sin egen tro när de läser om 

islam i skolans läromedel. Detta påstående förstärks av den problematik som Zaal (2012:555) 

framhåller kring den lektionsuppgift där en amerikansk lärare bad sina elever reflektera kring 

islam i relation till attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001. Lektions-

uppgiften, som inte var kontextualiserad, gjorde att flera av eleverna ifrågasatte varför läraren 

menade att alla muslimer var terrorister. I detta fall verkar det ha gått bra, men uppgifter i 
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likhet med dessa kan komma att påverka eleverna stort och skapa fördomar som senare leder 

till islamofobi. För en sak är säker, om inte de muslimska eleverna känner igen sin egen tro i 

läroböckerna, hur ska då icke muslimska elever kunna förstå att den islam som framställs där 

inte är den rätta? Det går inte att försumma det faktum att undervisning och läroböcker bygger 

upp en stor del av den kunskapsbas som eleverna sedan refererar händelser i vardagslivet till. 

Har islam framställts som en religion som främjar för kvinnoförtryck, islamism, terror, våld 

och liknande torde risken vara stor att vissa elever kommer att referera till denna kunskap när 

de kommer i kontakt med islam i verkliga livet. Phelps (2010:191) menar att det är viktigt att 

läraren hjälper eleven att utveckla det kritiska tänkandet och förståelsen för att all information 

och alla religioner måste granskas kritiskt, vart informationen än kommer ifrån. Kanske är det 

lätt att helt acceptera den information som läromedel och undervisning förmedlar i tron om att 

undervisning vilar på en objektiv och kritisk grund. De resultat som framkommit i min littera-

turstudie visar på att det dock inte ser ut så i realiteten. 

 

 

5.4 Att skapa en bra religionsundervisning 

Av de resultat som diskuterats i föregående underrubriker i detta diskussionskapitel har det 

framgått att läromedel och undervisning inte befinner sig på den nivå som de bör för att skapa 

en tendensfri och objektiv lärmiljö. Att skapa en god religionsundervisning är inte lika opro-

blematiskt som det kan verka vid första anblick. Ramarajan och Runell (2007:92) hävdar att 

en av anledningarna till att religionsundervisningen blir tveksam i sin framställning är att 

religionerna många gånger isoleras och behandlas var och en för sig. I det vardagliga livet 

möter eleverna inte religionerna enskilt, utan de blandas i det mångkulturella samhället och 

behöver där kunna samverka med varandra. Hur ska eleverna kunna interagera religionerna 

med varandra i vardagen när de inte lär sig att göra det i skolan? En rimlig tanke är att 

religionsundervisningen bör ligga som grund för att förbereda eleverna för livet ute i 

samhället och att förbereda dem på de konflikter som de kan möta där. Samhället i dag är 

pluralistiskt och för att minimera risken för konflikter, utanförskap och missförstånd måste 

läraren undervisa på ett sätt som stämmer överens med verkligheten (Ramarajan & Runell, 

2007:87). 
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Zaal (2012:555) framhåller vikten av att läraren är medveten om vilka följder religionsunder-

visningen kan komma att få. En undervisning med tveksamt innehåll och med information 

helt taget ur sitt sammanhang kan ge upphov till oönskade tankar hos eleverna. Det är därför 

av högsta vikt att läraren ständigt kontextualiserar sina lektionsuppgifter och kritiskt tänker 

igenom det innehåll som lektionen ska komma att innehålla. Det är inte att underskatta den 

svårighetsgrad som ligger i att planera en tendensfri undervisning. Risken för missförstånd är 

stor. 

 

Phelps (2010:197) anser att det är viktigt att undervisningen om islam bygger på att visa på 

islams mångsidighet och öppenhet för tolkning. Som Härenstam (1993 och 2006) visade är 

detta problematiskt om undervisningen ska baseras på läromedel i sin helhet eftersom läro-

böckerna i så stor utsträckning byggs upp av olika former av vinklingar och felaktigheter. 

Trots att läroplanerna (Skolverket, 2011) framhåller att undervisningen ska vara mångsidig 

och objektiv går det inte att skapa en sådan undervisning genom att helt följa läroböckerna. 

En bra religionsundervisning kan motverka de fördomar som finns om vissa religioner och 

kulturer och det är viktigt att skolan ständigt arbetar aktivt för att försöka motverka dessa 

(Roth, 1998:13). Dessutom är frågan, vad är objektivitet? Går det ens att undervisa om 

objektivitet? Är det då inte lättare att försöka skapa debatt och lyfta upp fördomar som det 

senare går att ta hål på i undervisningen? 

 

Ramarajan och Runell (2007:89) menar att många lärare är rädda för att undervisningen ska 

skapa konflikt och att det i förlängningen ska leda till en allmän debatt. För att komma ifrån 

det vill många inte lyfta in undervisningsmaterial som vid första anblick kan verka stötande. 

Min tanke är dock att det är bättre att eleverna diskuterar och lyfter upp fördomar i klass-

rummet, där läraren finns med och kan fånga upp eventuella missförstånd och diskussioner, 

än att eleverna själva ska försöka lösa konflikterna på egen hand på platser där de inte kan få 

hjälp att reda ut begrepp och fakta. Revell (2010:213) menar att det är positivt om under-

visningen kan skapa debatt och få eleverna att tänka till, eftersom det ökar den kritiska för-

mågan och, om fördomarna hanteras på rätt sätt av läraren, även bidrar med en ökad förståelse 

för andra kulturer och religioner. För att problematisera den utsatthet islam är utsatt för är det 

positivt om läraren kan lyfta in media och andra perspektiv som visar på den negativa bilden 

av islam, för att göra eleverna medvetna om den vinkling som ligger bakom en stor del av den 

information de möter dagligen. Även Phelps (2010:194f) menar att källkritik är en av de 

viktigaste kunskaperna en elev i dagens samhälle kan tillägna sig. I relation till detta frågar 
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jag mig om religionsundervisningen i dag till stor del behöver handla om hur eleverna grans-

kar kritiskt samt hur religioner uttrycker sig i diasporan samt ha mindre fokus på religionernas 

ursprungliga lära? Vad är egentligen viktigast? För i likhet med det Härenstam (2006:7) 

menar om att religionsläromedlen blir vinklade till viss del på grund av att utrymmet i dem är 

begränsat, borde även undervisningen till viss del bli vinklad eftersom antalet lektionstimmar 

inte är oändliga. Vad är det egentligen som är viktigast för eleverna att få kunskap om i dag-

ens samhälle? Bör kanske fokus i undervisningen ligga på att försöka skapa ett öppet klass-

rumsklimat där det är okej att ventilera sina fördomar och att lyfta problem till ytan? Kanske 

är en av lärarens viktigaste uppgifter dessutom att, förutom att få eleverna att förstå att det 

finns många olika perspektiv som kan ge svar på en fråga? Alla frågor har inte ett enkelt svar 

och det har antagligen inte frågan om hur en bra undervisning utformas i praktiken heller. 
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6. Slutsatser och avslutande kommentarer 

När jag började mina studier till läraren hösten 2007 var jag inte medveten om den proble-

matiken som finns i relation till att utforma en god undervisning. Vid den tidpunkten tänkte 

jag att lektionsplanering handlade om vilka delar av läroboken som skulle fokuseras samt 

vilka kunskapskrav som de olika betygsnivåerna krävde. I dag vet jag att det handlar om mer 

än så. 

 

Denna uppsats visar på den problematik som religionsämnet står inför. Även om jag valt att 

problematisera islam här, innebär det inte att övriga religioner är problemfria att undervisa 

om. Det pluralistiska samhället är ständigt utsatt för fördomar som behöver behandlas i skolan 

och jag tror att det är viktigt att religionsundervisningen hjälper eleverna att finna de likheter 

och skillnader som finns mellan olika religioner och kulturer. Det är skolans uppgift att hjälpa 

eleverna att hantera den mängd av vinklad information de möter genom media varje dag. 

 

Viktiga slutsatser som denna litteraturstudie resulterat i är att ingen undervisning är tendens-

fri. Allt material är vinklat och det finns alltid en personlig åsikt bakom det som skrivs. Det är 

lätt att tro att läromedel ska vara objektiva, men Härenstams (2006) undersökning visar att så 

inte är fallet. Det är en varierad kvalitet på de läromedel som vi religionslärare möter ute på 

fältet och det är viktigt att vara medveten om att dess innehåll kanske inte alltid avspeglar de 

avsikter som man som lärare har med sin undervisning. Det är viktigt att alltid problematisera 

det innehåll som finns i läroböckerna och att våga lyfta in andra perspektiv än läromedels-

perspektivet i undervisningen. Det bästa stället för elever att möta vinklat och dömande 

innehåll, så som tidningsartiklar och andra medieutsagor, bör vara i klassrummet eftersom 

läraren finns där och kan hjälpa till att reda ut de diskussioner som eleverna själva inte klarar 

av att hantera. 

 

Det kan vara svårt, om inte omöjligt, att bygga upp en undervisning som både är tendensfri 

och objektiv om enbart en lärobok används som kunskapskälla i undervisningen. Då läro-

böckerna dessutom är av varierad kvalitet är det viktigt att minnas att det är läraren som har 

det yttersta ansvaret för att eleverna tillägnar sig den kunskap som kursplanerna kräver. Med 

andra ord kan undervisningens svårighetsgrad variera kraftigt beroende på vilket källmaterial 

som används. 
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En slutgiltig slutsats, och kanske en av de viktigaste, är att alltid kontextualisera sin under-

visning. Om undervisningen inte sätts in i sitt sammanhang kan stora problem, i likhet med de 

som Zaal (2012) framhåller, uppstå. Undervisningen ska inte vara utpekande och bygga för-

domar, den ska vara inkluderande och fördomsfri. För det krävs det planering, kritiskt tänk-

ande och mod att våga problematisera som lärare. Det är viktigt. 
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7. Vidare forskning 

Då den svenska grundskolan och gymnasieskolan antog nya läroplaner sommaren 2011 skulle 

det vara intressant att genomföra nya studier i likhet med Härenstams (1993 och 2006) i dag. 

De nya läroplanerna har inneburit att många läromedel kommit att revideras och frågan är då 

om denna omarbetning har varit till det positiva gällande framställningen av islam. Härenstam 

(1993 och 2006) såg en positiv utveckling mellan de äldre läroböckerna och de yngre, vilket 

skulle kunna innebära att dagens helt nya läroböcker har tagit ytterligare ett steg i rätt 

riktning. 

 

En annan form av produktionsstudie som skulle vara genomförbar är att intervjua muslimska 

elever för att undersöka hur de anser att deras religion framställs i undervisning och läro-

böcker samt hur de tycker att deras situation i skolan och vardagen är. En sådan undersökning 

skulle ge ytterligare perspektiv på de artiklar och avhandlingar som legat till grund för min 

litteraturstudie. 

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att göra en litteraturstudie i likhet med denna och då 

återanvända syftet och forskningsfrågorna, men applicera dem på andra religioner. Frågan är 

om en sådan undersökning skulle ge liknande resultat som min litteraturstudie har gjort eller 

om det enbart är islam som är en utsatt religion? 
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