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Sammanfattning

Läroboken har för avsikt att lära eleven något, i denna står sådana fakta som någon eller
några ser som elementär och sann. Det är omöjligt att en lärobok ska innehålla allt om
en världsreligion. Detta leder till en urvalsproblematik, vad ska tas med och vad ska
lämnas därhän? Finns det något mönster i denna urvalsprocess?  Denna studie syftar till
att undersöka hur i slam skildras i tre stycken läroböcker i religion riktade till år 4-6 .
Studien syftar även till att diskutera hur dessa skildringar av islam ser ut i relation till
styrdokumentens föreskrifter. Syftet utmynnade i följande tre frågeställningar:

• Vilka likheter respektive olikheter mellan kristendom och islam presenteras i de
granskade böckerna?

• Hur framställer de granskade böckerna islam- som ett enhetligt system eller som
en religion med variation?

• Finns det några argumenterande och problematiserande inslag i de granskade
böckerna?

Denna studie tar sitt avstamp i den kvalitativa forskningstraditionen. Syftet är inom
denna att söka efter bakomliggande mönster och söka förståelse kring dessa.  Går det att
finna några mönster gällande den förmedlande bilden av islam i de tre granskade
böckerna? Hur ser den förmedlade bilden ut i relation till styrdokumentens föreskrifter?
Studiens resultat påvisar att det är svårt att uttala sig om några generella mönster i de
granskade böckerna.  Resultatet pekar dock på att ingen av de granskade böckerna utgår
från likheterna mellan kristendomen och islam. Studiens resultat påvisar även att
läroböckerna i vissa avseenden ej ligger i linje med styrdokumentens föreskrifter.

Nyckelord

Läroböcker, religion, islam, kristendom, abrahamsreligionerna
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Kapitel 1

Inledning
Världens två stora religioner – kristendomen och islam – har många gemensamma rötter
såväl historiskt som trosföreställningar, ritualer och normer. Båda religionerna betraktar
Abraham som sin stamfader. Detta innebär att vi så att säga skulle kunna kalla
religionerna för syskonreligioner. Båda hyllar de och ser sin fader, Abraham som den
stora förebilden (Hedin, 2004).

I en femteklass inleddes en vikarietimme med ett samtal om religion. Stämningen blev
snabbt ganska orolig och utrop som ”jag tänker inte lyssna på något om kristendomen
för jag tror inte på er Gud!” hördes. Andra utrop var ”Varför ska vi läsa om islam och
sånt, vi tror ju inte på det!” Jag drog en djup suck och tänkte tillbaka på den ordinarie
lärarens förmaning; använd läroboken – det är känsligt med religion! Började därefter
skissa på ett träd på tavlan i syfte att visa hur de tre abrahamsreligionerna hör ihop.
Stammen benämndes som Abraham och från stammen gick de tre grenar som fick
namnen, judendom, kristendom och islam. Över trädet skrevs ”syskon är vi allihopa”.
Jag frågade sedan klassen vad de trodde att jag menade med trädet.  De flesta eleverna
kände igen Abraham och berättade att det var ”han som liksom var den första”. Detta
gällde såväl de muslimska som de kristna eleverna. Inledningen på lektionen tog
därefter en mycket harmonisk vändning.

Denna episod är tagen från praktiken och den inspirerade mig till denna uppsats. Främst
för den visar på en lärarens känsla inför religionsämnet och hur denne ser lärobokben
som nödvändig eftersom det är ” så känsligt med religion”. Episoden påminner mig
även om att det gick att påverka stämningen i klassrummet. Känslan ingavs då att en av
nycklarna torde vara att utgå från likheterna mellan de olika religionerna.

Bakgrund
Hur föddes arbetets syfte och frågeställningar?  Nedan kommer olika bakgrundsfakta att
presenteras som alla har sin del i studiens tillblivelse.

Styrdokument

De officiella styrdokumenten för läroböckernas och undervisningens utformning är de
nationella läroplanerna. Läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo 94 inleds med ett
kapitel om skolans värdegrund och uppdrag. Värdegrunden speglar tanken att all
utbildning måste genomsyras av en moralisk grundhållning (Zackari & Modigh, 2002).
Enligt Zackari och Modigh skall värdegrunden prägla hela skolans verksamhet, man
kan så att säga inte bara undervisa om den.
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Riktlinjer kring hur såväl skolans undervisning som hur skolan skall bemöta alla elever
finns i de nationella styrdokumenten:

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1 100) slår fast att

verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).

Skolan skall främja förståelse för andra människors och förmåga till inlevelse. Omsorg om den

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen i skolan skall utsättas

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning/…/

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas.

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva

insatser (Lpo 94 sid. 3).

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden

som ligger i kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma

kulturarvet ger en trygg i identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som

arbetar där (Lpo 94 sid. 4)

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt

sammanhang och för att skapa en internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med

täta kontakter över kultur- och nationsgränser (Lpo 94 sid. 6).

Skolan är således en viktig aktör i utvecklingen av demokrati, jämställdhet, tolerans och
respekt för mänskliga rättigheter. I såväl läroplaner som kursplaner beskrivs den
värdegrund som skolan skall förmedla och som alla inom skolan ska levandegöra. Det
är därför av vikt att inom skolan föra en diskussion om innehållet i de läroböcker som
används och reflektera över vad dessa förmedlar i relation till de olika styrdokumenten.
Läroböckernas bild av kunskapsområdena måste (Skolverket, 2006) vara i linje med det
som styrdokumenten föreskriver.

Ämnet religion

I kursplanen för religionskunskap framhävs att jämförelser mellan religioner från olika
världsdelar och historiska epoker som centrala eftersom dessa ger viktiga bidrag till
interkulturell och historisk förståelse. Skolverket (2002) framhåller att en grundsten i ett
mångkulturellt och demokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina
olikheter. Mot denna bakgrund ligger det i ämnets karaktär att såväl skillnader som
likheter lyftes fram.

Enligt kursplanen skall undervisningen i det obligatoriska skolväsendet sträva emot att
eleven:

- fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid
och i historisk tid,
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- blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra
livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, utvecklar förståelse av
ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk
hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande.

Hur väl möter läroboken upp kursplanens direktiv? I vilken mån understödjer läroboken
bilden av islam så att förståelse för religionen kan utvecklas? Vilka likheter respektive
olikheter lyfter läroboken fram?

Läroboken

Varför är det då viktigt att studera och granska läroböcker? Enligt Selander (2003) är
läroböcker en del av många elevers vardag. Böckerna har dessutom för avsikt att
informera om och leda till förståelse för olika tankesätt och fenomen (Selander, 2003).
Selander (2003) framhåller även att läroboken har en särskild auktoritet. Auktoriteten
ligger i att läroboken utgör den plats där sådana fakta och värderingar som anses
grundläggande objektiva och nödvändiga har placerats (Selander, 2003). I Skolverkets
läroboksgranskning (2006) lyfts att det är en tämligen omöjlig uppgift att på några korta
lärobokssidor ge en heltäckande bild av en världsreligion.  Därvid är det av stor vikt att
granska och reflektera över stoffurvalet i läroböckerna. Enligt Engström (1999) kan
läroboken ses som negativ eller problematisk om den håller kvar undervisningen vid ett
visst innehåll eller vid en viss typ av kunskap. Följande frågor kan vidare ringa in
lärobokens problematik: Vilket stoff är valt respektive bortvalt i beskrivningen av olika
fenomen? Finns det några dolda mönster eller värderingar i texten? Slutligen så är det
centralt att påvisa att enligt forskning har läroboksanvändningen minskat något under
2000-talet.  Emellertid pekar samma forskning på att en stor del av lärarna i de lägre
årskurserna använder sig av läroböcker i större utsträckning (Engström, 2006).

Etnocentrism – vi och dom?

Hedin (2003) framhåller att kulturen är en del av vår sociala värld och utgör som sådan
den självklara bakgrunden till våra värderingar. Detta leder till att när vi ser och tolkar
vår verklighet har etniska fördomar och etnocentrism en given plats. Etniska fördomar
är en känslomässig och på förhand bestämd uppfattning om andra folkgrupper och
etniska kulturer (Hedin, 2003). Det är viktigt att lyfta fram att denna etnocentrism har en
självskriven och omedveten inverkan när vi skapar, ser och tolkar vår sociala verklighet
(Hedin, 2003).

Sammanfattning bakgrund

Lpo 94 föreskriver en undervisning som skall leda till förståelse för andra människor
och deras livsvillkor. Undervisningen skall även leda till internationell solidaritet. Hur
beskrivs islam i relation till dessa föreskrifter? Läroboksforskning visar på att läraren är
relativt styrd av läroböcker, i synnerhet i de lägre årskurserna. I läroboken hamnar sådan
kunskap som anses som grundläggande men det är omöjligt att på några korta sidor ge
en alltäckande bild av en religion. Etnocentrismen har en självklar plats i vårt
medvetande och den innebär att vi har vår egen kultur och värderingar som måttstock
när vi jämför och tolkar ”det andra”. Hur påverkar detta då den förmedlande bilden av
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islam i läroböckerna och hur ser denna bild ut i relation till läroplanen? Därtill ligger
uppsatsens upprinnelse i mitt intresse för religioner i allmänhet, och de tankar som
Christer Hedin väckt i synnerhet – religioner kan te sig större än olikheter och det
allmänmänskliga kan länka oss samman oavsett religion, kultur och tid.

Problemformulering

Syfte

Denna studies syfte ligger i att studera hur islam skildras i tre stycken läroböcker riktade
till mellanstadieelever och undersöka vilken bild av islam dessa förmedlar. Studien
syftar även till att avslutningsvis diskutera i vilken mån dessa böcker kan sägas uppfylla
läroplanens direktiv om att främja förståelse för och förmåga att sätta sig in i andras
värderingar (Lpo 94).

Frågeställningar

Studien avser att svara på följande frågeställningar:

• Vilka likheter respektive olikheter mellan kristendom och islam presenteras i de
granskade böckerna?

• Hur framställer de undersökta böckerna islam- som ett enhetligt tankesystem
eller en religion med variation?

• Finns det några argumenterande och problematiserande inslag i de granskade
böckerna?
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Kapitel 2 Religiösa antaganden och
läroboksforskning

I det följande avsnittet presenteras först olika religiösa antaganden inom studiens
problemformulering. Därefter presenteras tidigare forskning om läroböcker i allmänhet
men också forskning om hur just islam har presenterats i läroböcker. Detta presenteras i
syfte att ge en bakgrund och förförståelse samt för att så att säga ringa in denna studies
frågeställningar. Avslutningsvis förklaras ett antal viktiga begrepp för förståelsen av
studien. Förklaringar kommer även ges till vissa religiösa element för att underlätta
förståelsen av resultat och analys

Religiösa antaganden

Syskonreligioner – likheter och olikheter

Ruth Illman forskar kring religionsdialog och kulturmöten och hon framhåller:

En naturlig tanke vore väl att i mötet med en annan människa leta efter de dimensioner som

förenar oss /…/ (Illman, 2006 sid. 8).

Illman har i sin forskning studerat när rabbiner, biskopar och imamer mötts i
religionsdialog. Hon lyfter (2006) att de religiösa ledarna påvisar likheterna mellan de
tre religionerna. De tre ledarna understryker att de tre religionerna tror på samma Gud,
vilket enligt dem leder till att alla människor har samma värde. De tre religiösa ledarna
lyfter emellertid även att det är viktigt att lyfta fram och respektera det som är olika
inom religionerna. Det finns variationer inom religioner såväl som mellan religioner.
Detta är något att respektera och också lyfta fram. De religiösa ledarna framhåller att
om Gud tyckt att vi skulle vara lika så hade han skapat oss, just lika.

Om Gud velat hade han gjort oss till samma anhängare av en religion” (Illman, 2006 sid. 71)

Det framkommer dock även under dessa dialoger att många kristna är rädda för islam
och att rädslan ofta grundas i bristande kunskap (Illman, 2006). Enligt Christer Hedin
(2004) är det därvid vanligt att man inom skolans värld väljer att framhålla skillnader då
detta är mer pedagogiskt fruktbart (Hedin, 2004). Hedin menar att detta kan leda till att
eleverna får uppfattningen att skillnaderna är större och viktigare än likheterna (Hedin,
2004).

Enligt Hedin (2004) så har de tre abrahamsreligionerna samma Gud. Han har olika
namn, men ingen ifrågasätter att han är densamma. Enligt Islamguiden
(www.islamguiden.com 070424) är dock en vanlig missuppfattning att tro att muslimer



9

tillber en ”egen Gud” vilket är felaktigt. Judar, kristna och muslimer tillber alla samma
Gud. Föreställningen att muslimer har en egen Gud kan ligga i att man kallar Gud för
Allah. Det är därför viktigt att lyfta fram att Allah betyder Gud på arabiska, vilket t.ex.
innebär att i översättningar av Bibeln så benämns Gud som Allah.  Inom både
kristendom och islam så existerar det onda i människans förmåga att fritt välja mellan
ont och gott. Ingen av de två religionerna rymmer några predestinations tankar – Alla
har rätt att välja att forma sitt liv efter egen vilja. Guds främsta egenskap inom de två
religionerna är hans barmhärtighet. Människan kan ständigt upprättas efter sina
misslyckanden. De båda religionerna anser att människan med Guds hjälp kan
undkomma ondskans olyckliga konsekvenser.

Både kristendomen och islam har sina moraliska grundprinciper. Det är viktigt att skilja
mellan den grundläggande moralen – centraletiken och de sammanhållande buden –
signaletiken. Att skilja mellan dessa gör det enklare att se likheterna mellan de två
religionerna. De signaletiska buden har i allmänhet hämtas från den omgivande kulturen
och tillhör inte religionen från början (Hedin, 2004). Centraletiken eller den,
grundläggande moralen kan i kristendomen och islam sammanfattas som en general
klausul om godhet mot nästan. Rättvisa och rättfärdighet är även två centrala tankar –
alla människor skall få ta del av skapelsens gåvor. Detta leder enligt Hedin och
Lahdenperä (2003) till att ingen av religionerna kan hävda att de är mer högtstående.
Även Illman (2006) lyfter fram att det finns liknade grundtankar inom de tre
religionerna. Hon framhåller att det centrala i religionernas människosyn är människans
fria vilja och hennes moraliska ansvar.

Enligt Hedin (2004) finns det i de både religionerna finns en grundläggande tanke om
fred men också en skyldighet att försvara sig mot förtryckare. De två religionerna möts
på ett påtagligt sätt i synen på det slutgiltiga målet för världens existens. Världens öden
för de båda religionerna kan beskrivas med koranens formulering ”från Gud till Gud”
(Ref i Hedin 2004, sid. 267). Denna tanke berörs även av religionsforskaren Ruth
Illman. Hon framhåller i sin forskning (2006) att i hjärtat av den människosyn som
återfinns i judendom, kristendom och islam finns tankar om människans fria vilja, val
och ett moraliskt ansvar.

Enligt det svenska bibelsällskapets hemsida (www.bibeln.se 20070425) framkommer
det att det faktiskt är lätt att göra kopplingar mellan kristendomen och judendom och
islam. Bibelsällskapet framhåller att parallellerna mellan kristendomen och islam är
tydligare än man ofta tror. I Koranen finns mycket vi känner igen från Bibeln, inte minst
när det handlar om personer. Flera av de gammaltestamentliga figurerna, som Noa och
Mose, finns omnämnda, och. Jesus finns även med i Koranen, även om han där är profet
och inte Guds son. Abraham räknas som stamfar hos såväl judar, kristna som muslimer
Sällskapet framhåller dessa förhållanden som ett bra startskott när man undervisar i
"kulturell och religiös samexistens".
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Religion och variation?

Hjärpe (2003) framhåller att religioner är utvecklingsbara och naturligtvis gäller detta
även islam. Islam påverkas således av tid och rum, samhälle och kultur. Islam kan även
betyda olika för olika människor. Hjärpe lyfter vidare att religionen bara är en del i
muslimens liv och han väljer att lyfta det allmänmänskliga mellan oss. Hjärpe (2003)
menar att det är viktigt att upptäcka såväl ny problematik som nya svar.

En religiös tradition varierar över tid och rum.  Det är viktigt att man ser den ”Andre” som en

människa som lever nu och inte som en gengångare från det förgångna (Hjärpe, 2003 sid. 98).

Hedin (1994) lyfter dock det kan vara svårt att kalla sig muslim utan den grundläggande
livshållningen som karaktäriseras av ordet islam.

Enligt Illman (2006) så finns det gränser mellan ”vi och dem” men dessa är inte
absoluta och orubbliga utan sådana som utvecklas, förändras, omtolkas förflyttas eller
förkastas. Uppdelningen mellan vi och dem följer inte några enkla mönster såsom
etnicitet eller religion.

”Vi är alltid både lika och olika i relation till varje människa vi möter” (Illman, 2006 sid. 42)

Det är viktigt att se människan som mer än bara en representant för sin religion (Illman,
2006). Det är viktigt att ställa sig frågor som; Hur drar vi upp gränser för
främlingskapet? Vilka likheter respektive olikheter fäster vi oss vid, vilka olikheter
respektive olikheter ser vi som betydelsefulla (Illman, 2006).

En annan vanlig missuppfattning enligt Islamguiden är att islam är en religion för araber
vilket är fel då det endast är 15-20 procent av världens muslimer som är araber. Det
finns fler indiska muslimer än araber och det finns fler indonesiska muslimer än indiska.
Det felaktiga antagandet kan ligga i att de första generationerna av muslimer var araber
(www.islamguiden.com 20070424).

Problematisering och islam?

Islam är enligt Hjärpe termen för underkastelse (1995). Hedin (1994) lyfter dock att
islam ej utan vidare kan återges med termen underkastelse. Enligt Hedin så använder en
muslim istället uttryck som fred och frid, harmoni, och balans, rättvisa och rättfärdighet
för att på svenska ringa in den egentliga innebörden i uttrycket. Det finns enligt Hedin
en risk om man inte problematiserar kring begreppet underkastelse då innebörden
annars lätt tolkas i termer av lydnad. Missförstånd kan då väckas då man kan tror att
man underkastar sig Allahs vilja för att ”man inte vågar annat” eller ”att man inte vill,
men måste”. Hedin (1994) betyda att man underkastar sig och lyder Guds vilja för att
man känner ett stort förtroende och tillit till Gud. Den grundläggande livshållningen
som ryms i ordet islam innebär enligt Hedin att betrakta livet som en gåva som från
Gud. En gåva som skall förvaltas så att skapelsens resurser ej går till spillo (Hedin,
1994). Vidare är islam ett arabiskt ord och som alla sådana är det uppbyggt kring tre
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konsonanter med ett grundläggande betydelsespektrum. Konsonanterna s, l och m finns
också i ordet salam, fred eller frid, harmoni, balans och rättfärdighet. ”Att leva i islam
innebär att leva i rätt förhållande till Gud och till andra människor – i fred, harmoni,
balans och genom rättfärdighet” (Hedin, 2004 sid. 154).

Enligt Illman (2006) är människan är olika rustad när de ska möta människor som
tillhör andra religioner. Vi kan ha olika typer av förkunskaper av ”den andre” och vi kan
aldrig träda in ett möte med ”den andra” fria från tidigare kunskap och föreställningar.
Vår inställning till den vi ska möta utgår alltid från vår egen förståelsehorisont och hon
dryftar – Vilken sorts kunskap är viktig för att främja ett möte mellan människor
(Illman, 2006)?  Illman framhåller vidare att det finns kunskap som både kan hjälpa till i
mötet men också sådan som kan försvåra mötet. Hon lyfter att generella kunskaper
ibland kan te sig som generaliseringar – förenklingar av en mycket större verklighet.
Dessa kanske inte alltid hjälper oss att möta andra människor. Då det gäller att se, möta
och förstå andra människor behövs dessa generella kunskaper men Illmans (2006)
poäng är att denna ej räcker.

Läroboksforskning
En del texter används för att underhålla, andra används för att socialt fostra såsom
läroboken. Texter förmedlar fakta och bilder av verkligheten, de påverkar och integrerar
med läsaren och i vissa fall är texterna socialiserande, vilket är fallet med läroböcker
(Säfström & Östman, 1999). Forskning påvisar att beroendet av läroboken har minskat
något under 2000 talet, åtminstone i SO-ämnena. Dock så visar även forskningen på att
en mycket stor del av lärarna inom de tidigare årskurserna till större del använder sig
utav läroböcker i sin undervisning (Engström, 2006).

Enligt Skolverkets rapport ”Skolverkets läroboksgranskning” (2006) är det ovanligt att
lärare tar bort läroböcker som de tycker är dåliga, trots att de är fria att göra det. Många
lärare ser läroboken som en garanti för att läroplanen följs. Skolverkets granskning
visade dock att böckerna kan vara diskriminerande och direkt strida mot läroplanen.

I skoldebatten har läromedlen länge varit utsatta för kritik. Kritiken har främst framförts
i avseende att läroböckerna har varit alltför styrande och att böckerna leder
undervisningen i en viss riktning (Englund, 1999). Enligt Selander (2003) så använder
man ofta läromedel som är uppbyggda kring ren fakta vilket det sällan reflekteras kring.
Selander (2003) anser även att läroböckerna påvisar en relativt dålig underbyggd
argumentation. Det presenteras sällan argument för eller emot en tolkning av ett
fenomen (Selander, 2003). Enligt Härenstam (2000) så är beskrivningar av religioner i
läroböcker sällan värderingsfria. Härenstam menar vidare att dessa värderingar sällan
stämmer överens med det styrdokumenten föreskriver.

Enligt Selander (2003) så kan läroboken alltid kompletteras med samtal, diskussion och
debatt. Han poängterar vidare att lärare utvecklar sina egna personliga
undervisningsstilar och kan använda en och samma lärobok på olika sätt. Detta sker
dock enligt Selander (2003) emellertid utifrån egna erfarenheter och den aktuella
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läroboken. Engström (1999) bekräftar detta och även hon menar att läroboken har
inflytande över undervisningen men att graden är varierande.

Enligt Selander (2003) så styr läroboken vanligtvis undervisningen i större utsträckning
än de olika styrdokumenten Läroboken ger struktur och agerar vägvisare i upplägget av
undervisningen. När en lärobok läses lärs inte endast nya kunskaper in utan Selander
menar att det även lärs in vad som räknas som kunskap. Enligt Selander (2003) så lär
sig eleven var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt och vad som räknas som sant
och falskt:

Läroböcker är inte bara redskap för undervisning utan också en minnesbank för kunskap och

kommunikation (Selander, 2003 sid. 191).

Otterbeck (2004) framhåller i likhet med Selander (2003) att läroboken har en selektiv
funktion då den organiserar skolkunskap genom att välja ut och kombinera vissa
värderingar. Texterna tystnar och ser förbi vissa värderingar medan ljuset riktas mot
andra. Otterbeck (2004) menar att man kan se texterna som verktyg i ett pågående
samtal som leder till vad vi får för föreställningar och tankar om ett fenomen.
Läromedelstexter bär på värderingar utan att dessa alltid är explicita och det
framkommer sällan varför dessa finns i texterna (Otterbeck, 2004)

Islam i läroböcker enligt tidigare läroboksforskning

Att på några sidor beskriva islam är självfallet en nästintill omöjlig uppgift. Jan Hjärpe i
Härenstam (2006 sid. 8) tydliggör problematiken:

När man skall åstadkomma en ”islamologi”, en beskrivning och analys av islamska

föreställningar, begrepp, beteenden o.s.v. är det man ger abstraktioner och generaliseringar

utifrån en oerhörd massa av enskildheter, samstämmiga eller motsägande fenomen som man

ordnar i mönster, mönster som rimligtvis tar fram både samstämmigheter och motsättningar.

Det som då presenterar är inte verkligheten, det är en beskrivning. En beskrivning kan

definitionsvis inte vara identisk med verkligheten.

Självfallet skall varken islam eller andra religioner beskrivas ensidigt eller som
propaganda. En lärobok skall vila på forskning och också ge utrymme för kritiska
invändningar och problematiseringar (Härenstam, 2006). Härenstam (2006) lyfter dock
problematiken med att religioner handlar om storheter, nyanser och mängder som
läroboksförfattaren orimligen kan ha en klar och heltäckande bild utav.

Enligt Hjärpe (2003) kan den religiösa traditionen liknas vid en jättestor korg, fylld av
de mest skilda saker. Ur denna korg väljer man relativt fritt. Hur och vad och varför
man väljer det ena och lämnat det andra därhän är något som det måste reflekteras över.
Det är enligt Hjärpe, (2003) viktigt att lyfta fram att religioner förändras och de kan
utvecklas i relation till tid och rum:
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Religioner förändras, tillämpningar och tolkningar förskjuts, annat väljs ur korgen (Hjärpe, 2003

sid. 75).

Enligt Härenstam (2006) har framställningen av islam i läroböcker faktiskt blivit bättre.
Det är därför enligt Härenstam extra viktigt att jämföra de bra läroböckerna med de
mindre acceptabla. Härenstam (2006) framför även i sin studie att det skulle vara
önskvärt att det i läroböckerna problematiseras mer kring hur islam kan presenterades.
Härenstam fann vidare i samma studie att läroböckerna ofta använde sig av en bild av
islam som sedan fick representera hela religionen. Härenstam (1993) menar att liknande
förfaringssätt återfinns i läroböcker när man gestaltar den muslimska kvinnan. I en
granskad bok får exempelvis en turkisk kvinna från landsbygden representera ”den
muslimska kvinnan”.  I en annan lärobok beskrivs en ”beslöjad kvinna” som ett typiskt
drag för religionen (Härenstam, 1993). Härenstam menar även (1993) att det i
läroböcker är vanligt att mellanösternländer på ett mycket förenklat sätt representerade
alla muslimer. Härenstam hävdar även att man i ringa grad påvisar hur samhället och
den gängse kulturen påverkar religionen (Härenstam, 1993). I läroböcker riktade till
mellanstadieelever förmedlades det dessutom ofta en islamsk gudsbild som gestaltade
en hårt dömande och totalitär maktfullhet.  Människobilden kännetecknades främst av
slavisk underkastelse (Härenstam, 2003).

Nyare forskning visar även på att beskrivningen av islam i läroböcker ofta baseras på ett
vinklat urval av information. Denna information leder till att en skev bild av islam fram-
målas (Skolverket, 2006). Detta urval skapar ibland enligt Otterbeck (Skolverket, 2006)
ett särskiljande mellan ”vi och dom” där vi framställs som förnuftiga och humana till
skillnad från ”dom”. Liknande tankar lyfts av Kamali (2006) som även har studerat hur
”vi och dom” framställs i läroböcker i historia och religionskunskap riktade till
gymnasieskolan. Hans bedömning är bl.a. att läroböckerna framställer de andra som
underlägsna oss och att religionsböckerna präglas av kristocentriskt förhållningssätt.
Kamali (2006) menar vidare att läroböcker om ”de andra” tenderar att begränsas till ett
litet antal stereotypa ämnen. Enligt Kamali (2006) ligger fokuseringen på att framhäva
avvikelser, olikheter samt hotfullhet.

Otterbeck (2004) framför i sin granskning av islam i läroböcker skarp kritik mot dessa.
Han framhåller bland annat att läroböckerna innehåller enkla fel och att man inte
problematiserar kring begreppet islam i texten. Otterbeck lyfter även fram att
läroboksförfattarna reproducerar gamla ordningar som det idag inte finns några
egentliga belägg för.

Otterbeck (2004) menar i likhet med Härenstam (2006) att den bild som representerar
islam i läroböckerna baseras på ett tendentiöst urval. De framhåller även att detta kan
leda till ett upprättande av ett ”vi” och ett ”dom”. Otterbeck (2004) lyfter även
problematiken med att islam ofta framställs som ett enhetligt och homogent
tankesystem eller som en socialt sammanhållen religion. Otterbeck framhåller (2004) att
människor har många olika identiteter på en gång: familj, yrkesgemenskap, nation,
politisk hemvist etc. Denna tanke dryftas även av Hjärpe som framhåller att den
religiösa hemvisten är bara en av dessa aspekter och den behöver inte vara den
viktigaste (Hjärpe, 2003).
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Otterbeck avslutar hans läroboksgranskning med att framhålla att texterna om islam kan
göras bättre. Hans kritik ligger allmänhet i att det framkommer faktafel och klumpiga
formuleringar men framför allt i att texterna ofta döljer vems tolkning det är som förs
fram. Kritik framförs även kring att islam ej går att sammanfatta till ett tankesystem
eller en bild. Även denna tanke tangeras av Hjärpe (2003) som framhäver att det faktiskt
finns en hel del belägg för att religioner förändras över tid och rum. Otterbeck (2004)
avslutar sin granskning med att lyfta fram att genom de olika texterna kan elevers tro
stigmatiseras. Han menat även att böckerna underbygger en tanke att muslimer är
annorlunda än vad ”vi” är.

Enligt Hjärpe (2003) är det viktigt att söka en avdramatisering av mötet med den
muslimska världen.  Detta kan göras genom att det allmänmänskliga lyftes fram istället
för att fokus läggs på det som fjärmar oss från varandra. Att försöka avlägsna den
exotiska stämpeln av islam är av vikt. Detta skulle hjälpa oss att förstå och se igenom all
den propaganda som vi ständigt utsätts för (Hjärpe, 2003).
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Centrala begrepp i studien samt en kort
beskrivning av religiösa element som
framkommer i studien

Centrala begrepp

Lärobok: I denna studie definieras lärobok som ”huvudboken” i ämnet religion.

Etnocentrism: Enligt Hedin (2003) så betyder etnocentrism att kulturen man tillhör
utgör bakgrunden till våra värderingar. När vi betraktar andra så gör vi det sa att säga
med våran egen kultur och erfarenhet som utgångspunkt.

”Vi och dom”. I denna studie står ”vi och dom” för gränsdragningen mellan svenskar
och ”de andra”. Denna gränsdragning mellan vi och dom bygger på en sterotypiserad
bild av såväl ”vi” som ”dom”.

Centraletik: I denna studie avser centraletiken stå för den grundläggande moralen hos
oss som människor.

Religiösa personer och element

Abrahams familj: Abraham var gift med Sara. Paret fick inga barn och Sara tillät då
Abraham att få barn med tjänstekvinnan Hagar. Abraham och Hagar fick tillsammans
sonen Ismael. Ismael räknas som stamfader inom Islam. När Sara var mycket gammal
skedde det ett under och hon blev med barn med Abrahams.  Isak föddes och han ses

som stamfader inom Judendomen. Från Judendomen utvecklades sedan kristendomen.
Detta innebär att Abraham och Isak ses som mycket viktiga personer även inom
kristendomen (Hedin, 2004).

Gudsbilden: Kristna och muslimer tillber samma gud. Allah betyder Gud på arabiska.
En viktig skillnad är dock hur man ser på själva gudsbegreppet. Islam motsätter sig bl.a.
treenighetsläran (Hedin, 2004).

Djihad: Djihad är ett arabiskt ord för strävan eller kampen för att bli en bättre muslim
och står inom islam för självrannsakan och striden mot frestelsen.  Inom islam finns
också en plikt att med våld försvara rätten att leva efter Guds vilja. Denna tolkning
blandas ofta ihop med Djihad men i Koranen används ett annat ord för detta, qital
(Hedin, 2004).

De fem pelarna: De fem pelarna skulle kunna ses som fem grundelement inom islam.
De består av trosbekännelsen, zakat (jmf. vår allmosa), fastan, bönen samt vallfärden
(Hedin, 2004).

Muhammed: Muhammed är den sista och därmed den viktigaste profeten inom islam.
Det var för honom ängeln Gabriel uppenbarade sig och visade den himmelska koranen
(Hedin, 2004).
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Koranen och sharia: Koranen är islams heliga skrift. Koranen består av Muhammeds
uppenbarelser. Koranen består av 114 suror (kapitel). Sunna är ett arabiskt ord för
tradition vilket står för hur Muhammed levde och vad han yttrade. Sharia är den
religiösa lagen i islam. Sharia grundar sig på Koranen och Muhammeds tradition och
beskriver hur det muslimska samhället skall styras. Begreppet sharia är inte entydigt och
länder som säger sig vara styrda av sharia kan ha vitt skilda åsikter om vad det innebär.
I vissa utgör sharia lagen men i andra utgör den en källa för lagstiftningen
(sv.wikipedia.org 20070703)

Sammanfattning av tidigare forskning

Aktuell forskning påvisar att graden av användandet av läroboken har minskat något
under 2000-talet.  Emellertid pekar samma forskning på att lärarna i de lägre
årskurserna i större utsträckning är beroende av läroboken i sin undervisning. I
skolverkets aktuella läroboksgranskning påvisas liknande tankar, med tillägget att
lärarna ser böckerna som en garanti till att läroplanens direktiv följs. Dock så framkom
det i samma granskning att läroböcker kan vara både diskriminerande och strida mot
läroplanen. Det är även viktigt att lyfta fram att läroboken har en selektiv funktion. Den
väljer att lyfta fram vissa fakta och värderingar samtidigt som annat väljs bort. Det är
dessutom viktigt att betona att läromedelstexter bär på vissa värderingar och att dessa
inte alltid behöver vara explicita.

Den tidigare forskningen av islam i läroböcker påvisar en positiv utveckling, men detta
innebär inte allt som presenteras är helt okontroversiellt. Det framkommer exempelvis
att man beskriver islam som en enhetlig religion utan variation och skillnader. Nyare
forskning påvisar att beskrivningen av islam ofta baseras på ett vinklat urval av
information, vilken det sällan problematiseras kring. Enligt forskning kan detta i
förlängningen leda till att texterna leder till stigmatisering av elevers tro och till tankar
att muslimer är annorlunda än vad ”vi” är.
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Kapitel 3 Metod

Inom detta kapitel kommer vald forskningsmetod samt vald analysmodell att
presenteras. Inledningsvis sammanfattas kort kvalitativ metod som forskningsverktyg då
vald metod samt analysmodell ingår i denna tradition.

Kvalitativ metod
Denna studie tar precis som tidigare forskning inom samma område, sitt avstamp i den
kvalitativa forskningstraditionen. Kvalitativ metod handlar om att karaktärisera och
tydliggöra mönster hos olika typer av fenomen (Repstad, 1999). Kvalitativ forskning
syftar även till att gå på djupet och att söka förståelse till den bakomliggande kunskapen
– de dolda mönstren hos ett fenomen (Repstad, 1999). För att tydliggöra syftet med
kvalitativ metod kan den ställas i kontrast med kvantitativ metod inom vilken man söker
samband framför förståelse. Kvantitativ metod syftar främst till att komma fram till
orsakerna till varför olika fenomen uppträder.  Det praktiska syftet inom den
kvantitativa metoden ligger sedan i att kunna påverka den funna orsaken (Repstad,
1999). Inom den kvalitativa metoden ligger tillskillnad syftet främst i att tydliggöra ”det
bakomliggande”.

Hermeneutik

När man söker förståelse om ett fenomen genom en text är det viktigt att lyfta fram att
text och individ är sammanflätande med varandra och att människors röster gör sig
hörda i texter (Selander & Ödman, 2004). Texten utgör många möjligheter till tolkning,
vi läser inte bara texter ”utan vi läser oss också in i texter” (Selander & Ödman 2004
sid. 7). Den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att forskaren som
analyserar en text skall söka textens mening utifrån det perspektiv som dess
upphovsman haft (Bryman, 2004). I de fall en strävan efter att förstå texter finns och där
förklaringar presenteras i form av utryckta tolkningar så är man inom hermeneutikens
ramar (Selander & Ödman, 2004). Inom hermeneutiken så finns begreppet den
hermeneutiska cirkeln. En viktig aspekt av denna är att delar i texten tolkas utifrån
texten som helhet och helheten utifrån delarna. Detta betyder att ett speciellt fenomen i
en text måste tolkas utifrån texten som helhet. När fenomenets innebörd står klar
påverkas kanske bilden av texten som helhet (Bergström & Boréus, 2005).

Om hermeneutiken ses i relation till denna studie så klargörs metoden ytterligare. Om vi
tänker oss att vi ska lägga pussel med text och bild av islam från läroböcker – vad
kommer pusslet efter sinom tid att gestalta?  Eftersom det inte ligger i studiens syfte att
statistiskt räkna fram på vilket sätt islam presenteras i läroböcker så måste studien vila
på en annan metod för att leda till förståelse – i detta fall en tolkning av bilden av islam i
läroböcker. I detta pusselläggande är det forskaren/författaren som tolkar hur de olika
delarna av materialet passar in i varandra och som sedan skapar mönster av hur islam
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presenteras. Det avslutande analysarbetet innebär i denna studie att söka och påvisa
ledtrådar kring studiens problemformuleringar, vad presenteras i läroböcker om islam
och hur ser de olika presterade bilderna ut?

Urval
Denna studie avser att granska tre läroböcker i religion riktade till mellanstadieelever.

Tabell 1. De granskade religionsböckerna i denna studie:

Författare: Titel: Förlag: År:

Marianne Abrahamsson,

Elisabet Nemert & Ingrid Åsgård

Religionskunskap –
Grundbok

Natur &

Kultur

1998

Boel Söderberg Globen 2

Hisoria – Religion

Globen 3

Historia – Religion

Gleerups 1991

1992

Ylva Egghorn, C-E Weber & Berit
Westergren

Sesam – Religion Almqvist

& Wiksell

1993

Läroboken representeras i denna endast av den grundbok eleven har i ämnet religion.
Det vill säga, studien har inte för avsikt att granska, eventuell arbetsbok eller
lärarhandledningar. Både text och bild kommer att bli studeras. Granskningen av islam
utgår från det kapitel som i läroboken avser att behandla islam. Abraham behandlas ofta
inledningsvis i läroböckerna i samband med att det Gamla testamentet tas upp, dessa
avsnitt har därför även studerats. Läroboken, Globen innefattar dock tre böcker som är
riktade till mellanstadiet. Böckerna tar upp både historia och religion. Berättelserna om
Abraham återfinns i Globen 2. Globen 2 tas därför även med i granskningen.

Granskningen sker av böcker riktade till mellanstadiet. Grunden till detta ligger i att
tidigare forskning främst har fokuserat på gymnasieböcker – ser bilden lika ut i
böckerna för de yngre? Det är dock inte rimligt att läroböcker riktade till de yngre
åldrarna kan argumentera och problematisera i samma grad som det görs i böcker
riktade till de äldre eleverna. Analysmodellen sätts därför i relation till vad som är
skäligt att läroböcker riktade till mellanstadiet kan ta upp. Arbetet avser också att endast
beskriva den förmedlade bilden av islam och om denna är en bild av likheter eller
olikheter jämfört med kristendomen. Fokus i granskning ligger emellertid på den
förmedlade bilden av islam.

Initialt var avsikten att läroböckerna skulle väljas efter två kriterier, att läroböckerna
skulle vara skrivna efter Lpo 94 samt vara väl spridda på skolor. Anledningen till det
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första kriteriet låg i att det till denna läroplan som läroböckerna skall diskuteras i
relation till. Anledningen till det andra kriteriet är föreställningen om att granskningen
blir än mer aktuell om de valda böckerna faktiskt används på skolor. Detta ledde dock
till problem då det visade sig efter kontakt med läromedelsförlagen att de böckerna som
var mest spridda på skolorna var skrivna innan Lpo 94.  Vid närmare granskning visade
det sig även att det endast fanns en grundlärobok från de fyra stora läromedelsföretagen
som var tryckta efter 1994. Jag beslutade därvid att spridningen av läroböckerna vägde
tyngre än tryckår. Bedömning gjordes även att oavsett tryckår så bör val av läroböcker
vara i linje med aktuella styrdokument.

Antagandet har gjorts att ju högre upplaga desto fler elever som har den aktuella boken
som lärobok. Anledningen till det givna antagandet är att försäljningssiffror från
förlagen är hemliga och därmed omöjliga att få ta del utav.

Uppläggning och genomförande
Arbetet inleddes med inläsning av ämnet. I den första fasen började en sammanfattning
av det inlästa materialet ta form. Under denna fas så framträdde några centrala forskare
inom ämnet. Dessas arbeten, artiklar, rapporter och böcker söktes upp främst på
Lärarhögskolans bibliotek. Kontakt togs även via mail med läromedelsföretag för att
undersöka vilka böcker som var tryckta i störst upplaga. I den andra fasen i arbetet
började text och bild i dessa granskas. Detta i syfte att se om det gick att finna några
mönster i läroböckerna kring studiens problemformulering. För att underlätta
textgranskningen samt för att ringa in arbetets frågeställningar utgick arbetet från
följande teman: likheter/olikheter, mångfacettering?, samt problematisering och
argumentering.

Detta sätt att bearbeta materialet kan ses i linje med induktiv metod. För att tydliggöra
begreppet så kan en jämförelse med deduktiv metod verka klargörande. Enligt Bryman
(2001) så är deduktiv metod teoriprövande, man testar sin hypotes med en teori inom
området för att se om teorin så att säga håller. Denna metod är vanlig inom den
kvantitativa forskningstraditionen.  Induktiv metod är istället teorisökande och är vanlig
i den kvalitativa forskningstraditionen. Den induktiva metoden innebär att man efter en
observation av ett fenomen eller verkligheten söker att hitta samband eller en teori kring
den. Det är dock viktigt att understryka att det i verkligheten är det svårt att distinkt
avgränsa dessa från varandra (Bryman, 2001).

Materialbearbetning

Analysmodell

Analysen av läroböckerna görs med islam som utgångspunkt. Analysen avser såväl text
som bild. För att ringa in arbetes problemformulering samt göra resultatet mer
lättöverskådligt så utgår analysen från dels en huvudaspekt men också från olika
infallsvinklar:
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1. Tar boken upp samband samt skillnader och likheter mellan islam och
kristendom:

Islam och kristendom kan ses som syskonreligioner. De har båda samma stamfader.
Denna information visar på att islam och kristendomen i sin grund står relativt nära. Ett
annat exempel på att de båda religionerna är lika är att de båda tillber ”samma” Gud.
Vidare kan även den centrala etiken, lyftas fram i liknande termer i de båda
religionerna. Ett exempel på det är att de båda religionernas centraletik kan
sammanfattas med godhet mot nästan och med termerna rättvisa och rättfärdighet.

Infallsvinklar
• Persongalleri – vilka personer är det som lyfts fram som viktiga i båda

religionerna?
• Gudsbegreppet – i vilken mån framkommer det i texten att det är ”samma Gud”

som tillbes inom kristendomen och islam?
• Centraletik – finns det i texterna någon hänvisning till den gemensamma

centraletiken?
• Mellanmänsklighet eller ”vi och dom” – påvisar texterna några ”vi och dom”

tendenser.

2. Hur mångfacetterad är bilden av islam som tas upp i läroböckerna – beskrivs
islam som ett enhetligt system?

Tidigare forskning visar på att bilden av islam i läroböcker riktade till de äldre åldrarna
är relativt schabloniserad (Otterbeck, 2004). Det framkommer till exempel av tidigare
forskning att det ofta är muslimer från Mellanöstern som får representera islam
(Härenstam, 1993). Ett annat exempel på denna förenkling av verkligheten har påvisats i
tidigare granskning av Härenstam (1993) då en muslimsk kvinna i en bergsby i Turkiet
fick representera den ”muslimska kvinnan”. Tidigare forskning (Härenstam, 1993) har
även visat på att det är vanligt att de representerade kvinnorna i böckerna tenderar att
vara beslöjade. En annan infallsvinkel inom denna huvudaspekt är hur böckerna väljer
att beskriva Allah, tidigare forskning påvisar att det är vanligt i läroböcker beskriva
Allah som hård och dömande (Härenstam, 2003).

Infallsvinklar:
• Mellanösternfenomen – finns det något i texterna som pekar på att islam skulle

vara ett särskilt Mellanösterfenomen?
• Finns det i texten något som påvisar att det finns olika riktningar inom islam?
• Slöjan – på vilket sätt framhåller texterna slöjan?
• Hur mångfacetterat beskrivs Allah?

3. Förekommer det någon problematisering i texten av islam- finns det
argumenterande inslag i texten?

Förekommer det någon vidare problematisering av olika fenomen i lärobokstexterna m
a o presenterar böckerna argument för eller emot att vissa fenomen uppstår. En annan
aspekt av detta är tolknings aspekten d.v.s. att islam kan betyda olika för skilda
människor och grupper – problematiserar och argumenterar texten kring detta. Inom
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denna aspekt är det intressant att undersöka om det presenteras fler förklaringar och
tolkningar av ordet ”muslim”. En annan viktig del inom denna huvudaspekt är att
studera hur böckerna problematiserar kring att religioner är utvecklingsbara. Islam
påverkas således av tid och rum, samhälle och kultur (Hjärpe, 2003).

Infallsvinklar:
• Tolkningsaspekter
• Begreppsförklaringar
• Tid och rum påverkan

Bildanalys

Endast de bilder som ligger inom arbetets problemformulering kommer att studeras. Då
bilderna som ligger inom arbetes problemformulering är få, så kommer dessa att
analyseras gemensamt och inte efter varje aspekt. Detta för att undvika en alltför rörig
framställning.

Tillförlitlighetsfrågor
Som läsare av denna studie är det viktigt att ha i åtanke att resultatet i denna studie
endast omfattar tre läroböcker i religion.Det är även viktigt att komma ihåg att i en
granskning av detta slag så är såväl urvalet som tolkningen en produkt av författaren.
Det kan också vara av vikt att lyfta fram att i en studie som denna blir det oftast fokus
på de negativa aspekterna som författaren har påträffat. Detta innebär inte att det finns
andra positiva aspekter i läroböckerna.

Validitet

Validiteten står för att den mätmetod man valt att använda faktiskt ”mäter” det som den
avser att mäta. Validitetsfrågan kan vidgas och även gälla undersökningar som inte har
som syfte att vare sig räkna fram eller mäta förekomsten av något. Validitet handlar då
om att den undersökningen man valt att genomföra för att besvara en bestämd fråga, i
realiteten också besvarar denna fråga (Bergström & Boreus, 2005). Det är viktigt att
man i kvalitativa undersökningar är medveten om att man själv är med och skapar sitt
studieobjekt och att forskarens egna förförståelse påverkar och kan styra resultatet.
(Bergström & Boreus, 2005).

Reliabilitet

Forskaren ger alltid sin egen vinkling av de texter som analyserats (Bryman, 2002).
Därför är det viktigt att uppmana läsaren att inta en viss varsamhet vid läsning av olika
tolkningar (Bryman, 2002). Reliabilitet betyder att man är noggrann i mätningar och
uträkningar men begreppet kan emellertid utvecklas till att även gälla den kvalitativa
forskningen. Det handlar då mer om att vara noggrann i undersökningens alla led och att
utgallra eventuella felkällor. Testning av reliabiliteten går ut på att jämföra resultatet av
olika självständiga undersökningar utförda på samma sätt av samma fenomen
(Bergström & Boreus, 2005). Detta betyder i realiteten att någon annan person skall
kunna genomföra min studie och komma fram till liknade resultat.
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Kapitel 4 Resultat

I detta kapitel granskas de tre läroböckerna med hjälp av den analysmodell som
redovisas på sid. 17. Böckerna behandlas var och en för sig. I vissa lägen har det varit
svårt att distinkt skilja på de olika aspekterna och infallsvinklarna vilket kan medföra
vissa överlappningar. Avslutningsvis så görs en gemensam sammanfattning av de tre
läroböckernas bild av islam.

Tre läroböckers bilder av islam

Boken RELIGIONSKUNSKAP – grundbok

1. Tar boken upp samband samt skillnader och likheter mellan islam och
kristendom:

Persongalleri- vilka personer är det som lyfts fram som viktiga i båda religionerna:
Boken inleds med ett kapitel i vilket man lyfter fram, judendomen, kristendomen och
islam. I det inledande stycket framkommer det att judendom, kristendom och islam är
tre religioner som har mycket gemensamt och att de alla har vuxit fram i området kring
Mellanöstern.  Texten framhåller att många av de personer som finns i Gamla och Nya
testamentet även finns i Koranen men att dessa då är lite annorlunda beskrivna.  När
boken behandlar det Gamla testamentet så lyfts Abrahams betydelse inom de tre
religionerna.  Texten lyfter även fram Abraham som stamfar i dessa.

Bibeln berättar att det för mycket länge sedan levde en man som hette Abraham. Fastän det är

så länge sedan, betyder han mycket för människor idag. Hans liv är känt och omtalat av både

judar, kristna och muslimer. Och judar och muslimer räknar Abraham som sin stamfar (Sid.12).

Texten fortsätter sedan att berätta om Abrahams liv och orsaken till att han ses som ett
ideal inom judendomen. I texten finns det till och från kopplingar till att de tre
religionerna är syskonreligioner:

Sara tvingande Abraham att skicka iväg Hagar och Ismael. Abraham blev förstås förtvivlad.

Han älskade ju båda sina barn. Men Abraham fick ett löfte från Gud: Isaks barn ska bli mitt

utvalda folk. Men också Ismael är din son, och hans barn ska också bli ett stort folk (sid. 18).

Det framkommer även i texten att när Abraham dog så begravdes han av båda sina
söner:

Hans söner Isak och Ismael begravde honom intill Sara (sid. 20).

Kapitlet avslutas med att berättelsen om Abraham inte bara finns i Bibeln. Det
framkommer att det även går att läsa om Abraham i Koranen men att berättelserna då är
lite annorlunda. Texten förklarar även att muslimerna räknar Ismael som stamfar
framför Isak.
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Centraletik – finns det i texterna någon hänvisning till den gemensamma centraletiken?

-

Gudsbegreppet
Det framkommer vagt i texten även att kristna och muslimer tillber samma Gud.

Muhammed hade sagt att de tillbad samma Gud, även om de hade missuppfattat mycket (sid.

109).

Mellanmänsklighet eller ”vi och dom”
Ur texten framkommer det att det bor mellan ca: 250 000 människor med muslimsk
bakgrund i Sverige. Texten lyfter att dessa kommer från olika länder och att de tror på
olika riktningar inom islam:

/… / De kommer från många olika länder. Det betyder att det precis som det finns olika kristna

kyrkor, finns det muslimer av olika riktningar (Sid. 114).

2. Hur mångfacetterad är bilden av islam i läroboken?

Mellanösternfenomen – finns det något i texterna som pekar på att islam skulle vara ett
särskilt Mellanösternfenomen?
Texten påvisar att islam är den största religionen i mellanöstern, i andra delar av Asien
och i norra delar av Afrika.

I dag är islam den största religionen i mellanöstern, i andra delar av Asien och i norra Afrika.

Det finns muslimer över nästan hela världen (sid. 109).

Finns det i texten något som påvisar att det finns olika riktningar inom islam?
Inledningsvis lyfter texten att det finns två huvudinriktningar inom islam, shiamuslimer
respektive sunnimuslimer. Texten hänvisar även till den historiska bakgrunden till detta.
Det framkommer i texten att 90 procent av muslimerna tillhör sunnariktningen och att
de resterande 10 procent är shiamuslimer. Det framkommer också att shiamuslimerna
främst bor i Iran och Irak.

Slöjan – på vilket sätt framhåller texterna slöjan?
 Boken går in på slöjan och användandet av den. Det framkommer ur texten att många
muslimska kvinnor bär slöja och att anledningen ligger i hur man tolkar Koranen:

De tolkar koranen så att en kvinna inte får visa sitt hår, sin hals, eller sina armar för någon

annan än familjen. I många länder har seden att bära slöja försvunnit. Men i några länder där

det är islamska lagar som bestämmer lagstiftningen måste kvinnor bära slöja utomhus (sid.

113).
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Hur mångfacetterat beskrivs Allah?
Under kapitlet ”de fem grundpelarna” framkommer det hur man kan se på Gud inom
islam:

Allah kan vara sträng och döma dem som inte lever efter hans bud. Men framför allt är Allah

god och barmhärtig. Allah förbarmar sig över, hjälper människorna. Nästan varje kapitel, sura i

Koranen inleds med orden: ”I Guds den barmhärtiges Förbarmarens namn” (sid. 111).

3. Förekommer det någon problematisering i texten av islam- finns det
argumenterande inslag i texten?

Tolkningsaspekter
Avslutningsvis i kapitlet presenteras islam med ett barnperspektiv. Valfriheten och
livets små och stora glädjeämnen lyfts i samband med beskrivningen av Ramadan.
Texten inleds med Noras förklaring till varför hon väljer att använda schalett:

Nora har schalett för att hon vill. Nora är muslim. Det är därför hon har en schalett på huvudet

så att inget hår syns.

– Jag måste inte ha schalett, men jag vill, säger hon.

Det finns andra muslimska kvinnor i Noras klass, en del har schalett, andra inte (sid. 115).

Texten fortsätter sedan att man får följa hur Ramadan firas i Noras familj. Det
framkommer ur texten att Nora själv valt att fasta.

Nora har själv valt att hon vill fasta, trots att hon är ett barn (sid. 115).

Avslutningsvis lyfts det i texten att barnen får presenter och pengar i fastans avslutande
fest.

Sedan ger de alla sina pengar till sin pappa! Inte för att han ska få dem, utan för att han ska

spara dem. När pengarna räcker ska han köpa något som Nora och hennes bror Said har

längtat efter länge – en söt liten hundvalp (sid. 117).

Begreppsförklaringar
Texten lyfter på två ställen att ordet ”muslim” betyder underkastelse.

Muhammed betonade hur viktigt det var att försöka lyda Allahs vilja i allt. Därför kallades de

som följde Muhammed för muslimer, de som underkastar sig (sid. 107).

Några sidor längre fram i texten framkommer det att:
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Ordet ”islam” betyder den som överlämnar sig till Gud. Ordet ”muslim” betyder den som

underkastar sig Gud (sid. 110).

Tid och rum påverkan?
Det framkommer ur texten att det i vissa länder är islams lagar som bestämmer hur man
ska leva. Det lyfts även att det finns länder där det bor många muslimer som har en
lagstiftning som inte följer religiösa lagar. Det framkommer också att det i vissa länder
finns grupper som arbetar för att islam ska få mer inflytande över hur länderna skall
styras. Texten lyfter att det är i Koranen som man kan utläsa hur man ska leva
rättfärdigt:

Allah har visat människorna hur de ska leva genom Koranen som Muhammed tog emot av

ängeln Gabriel. Det är regler som gäller för alla tider (sid. 110).

Det framkommer ur en faktaruta att:

När man säger att Koranen kommer direkt från Allah, betyder det också att den inte kan

ifrågasättas. Ingenting i den kan ifrågasättas (sid. 104).

Vad visar bilderna?

Alla bilder förutom en gestaltar beslöjade kvinnor. I den avvikande bilden är kvinnorna
i bakgrunden och ur fokus. Även när man i boken illustrerar en kvinnans grav är slöjan
framträdande, till bilden går det att läsa följande:

/.../ här visar slöjan att det är en ogift kvinna som ligger i graven (sid. 113).

Mestadels av de resterande bilderna är från Mellanöstern och Egypten. I det inledande
kapitlet finns det en karta som påvisar judendomens, kristendomens och islams
utbredning. Kartan visar på att islam finns i mellanöstern, Norra Afrika samt i delar av
Asien.

Boken GLOBEN 2-3  Historia – Religion

1. Tar boken upp samband samt skillnader och likheter mellan islam och
kristendom:

Persongalleri – vilka personer är det som lyfts fram som viktiga i båda religionerna?
I kapitlet ”Gamla testamentet” kan man inledningsvis läsa att man brukar kalla de tre
världsreligionerna, judendomen, kristendomen och islam för syskonreligioner. Det
framkommer även att anledningen till det är att de har så många gemensamma
berättelser som står i det Gamla testamentet. Det framkommer även att man i den första
moseboken kan läsa om Abraham och hans två söner.  Sedan följer ett stycke som
benämns ”Två små pojkar som inte kunde hålla sams” i detta framkommer det att
Abraham och Sara ej kan få några barn. Vilket ledde till att Sara gav sin tillåtelse till att
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Abraham fick barn med sin tjänstekvinna – Hagar. Hagar föder en son- Ismael. Vidare
framkommer det att Hagar var mycket stolt över sin son och att detta väckte avundsjuka
hos Sara. Gud lovar därför en som till Sara. Texten fortsätter sedan:

Hon fick en son precis som Gud hade lovat och han fick heta Isak. De båda halvsyskonen

växte upp tillsammans, men de var mycket olika och de bråkade ofta med varandra (sid. 84).

Det framkommer sedan ur texten att Sara en dag får nog och att hon då går till Abraham
och säger:

- Det här går inte längre. Vi kan inte hålla sams. Hagar och jag grälar jämt och pojkarna slåss.

Du måste se till att vi slipper att bo under samma tak!  Abraham blev mycket ledsen när han

hörde det.

 – Jag vet att det är mycket bråk i vår familj men jag älskar ju båda pojkarna (sid. 85).

Det framkommer sedan ur texten att den här gången hade Sara rätt:

Gud själv höll med henne om att det var bäst för alla om Hagar och Ismael flyttade (sid. 85).

Texten berättar sedan att Abraham packar en väska med bröd och vatten som han räckte
till Hagar innan hon gav sig iväg. Under Hagars vandring beskrivs det hur Gud hjälper
henne och att Gud gör Ismael till stamfader för ett stort folk – araberna.

Gudsbegreppet – i vilken mån framkommer det i texten att det är ”samma Gud” som
tillbes inom kristendomen och islam?
Det framkommer ur texten att Guden heter Allah inom islam och att gudsbilden skiljer
sig från den i kristendomen:

Allah heter guden i islam. Medan kristendomens gud är treenig och består av Gud, Jesus och

Den helige anden, är Allah bara en gud (sid. 94).

Centraletik – finns det i texterna någon hänvisning till den gemensamma centraletiken?

-

Mellanmänsklighet eller ”vi och dom” – påvisar texterna några ”vi och dom” tendenser?
Själva religionen, islam tas upp i Globen 3.  Det framkommer i det inledande stycket till
kapitlet att det finns skillnader och skiftningar inom alla religioner och texten lyfter
fram skillnaden mellan folktro och skrifttro.  Det betonas även att detta gäller alla
religioner:
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Seder och bruk kan skifta, men de heliga skrifterna förenar människor inom samma religion.

När jag berättar om folkliga seder är det alltså inte säkert att de gäller alla människor inom den

religionen (sid. 85).

Även Globen antar ett barnperspektiv. När texten lyfter ”de fem pelarna” görs detta
genom Halims ögon. När Halim ska förklara fastans betydelse och genomförande så
framkommer det att denna kan vara påfrestande:

/… / ibland blir vi trötta under den här tiden och det tror jag att många västerlänningar har svårt

att förstå.  /… / En klok västerlänning kan förstå oss och då kanske han väntar med sitt ärende,

t.ex. en affär han vill göra tills fastan är över (sid. 93).

Det framkommer även ur texten att vi som inte kan arabiska kan aldrig förstå hur vacker
koranen egentligen är.

Under ett fördjupningsavsnitt om ”kläder” återfinns följande uppgift; Gör en liten teater
Personerna: En västerlänning och en arab. Västerlänningen kommer med kläder som
hon vill skänka bort. Paketet innehåller ett par tjocka och snäva jeans, en trång tröja, ett
par vanliga sportskor, ett par högklackade damskor och en solhatt – varför vill inte
araben ta emot gåvan?

2. Hur mångfacetterad är bilden av islam som tas upp i läroböckerna – beskrivs
religionen som ett enhetligt system?

Mellanösternfenomen – finns det något i texterna som pekar på att islam skulle vara ett
särskilt Mellanösterfenomen?

Längre fram i texten lyfter man fram att alla muslimer inte är araber:

”Visste du tillexempel att var åttonde indier faktiskt är muslim!? Det är alltså inte så att en

muslim är detsamma som en arab”(sid. 90).

Finns det i texten något som påvisar att det finns olika riktningar inom islam?
Inledningsvis till avsnittet om islam framkommer det av texten att seder och bruk kan
skifta inom alla religioner.  Det framkommer även att det är de heliga skrifterna som
förenar människor inom samma religion:

”När jag berättar om folkliga seder är det alltså inte säkert att de gäller alla människor inom den

religionen” (sid. 85).

Slöjan – på vilket sätt framhåller texterna slöjan?
I ett fördjupningskapitel ”Om sköna kläder och bruket att bära slöja” framkommer det
ur texten en praktisk förklaring till den muslimska kvinnans klädsel. Det framkommer
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att slöjan kunde skydda mot sanden från öknen. Det framkommer även att mönstret på
slöjan kan tala om från vilken by kvinnan kommer ifrån. Slutligen framkommer det:

Det finns kvinnor idag i hela den muslimska världen som alltid bär slöja som en religiös symbol

/…/ Andra kvinnor tycker att de kan vara goda muslimer ändå. Det här beror lite på vilken

riktning de tillhör (sid. 97).

Hur mångfacetterat beskrivs Allah?
Genomgående benämns Gud som Allah i texten. Det framkommer inte i texten att Allah
betyder Gud på arabiska.

Allah heter Guden inom islam. Medan kristendomens Gud är treenig och består av Gud, Jesus

och Den heliga anden, är Allah bara en Gud (sid. 92).

Texten påvisar vidare att alla suror förutom en i Koranen inleds med att Allah förbarmar
sig över människorna och förlåter dem. Det framkommer ur texten att Allah är både
sträng och god:

Allah kan vara mycket sträng och döma den som inte lever efter hans bud, men han är också

god och förlåtande (sid. 91).

3. Förekommer det någon problematisering i texten av islam- finns det
argumenterande inslag i texten?

Tolkningsaspekter
Under intervjun med Halim framkommer det:

Det gör jag trots att inte ber fem gånger om dagen. Det skulle bli alldeles för besvärligt i skolan.

Och då kan jag be min bön tyst istället. Men jag vill också tala om att det är jag som tolkar

islam så här. För många muslimer är det omöjligt att hoppa någon av dagen bön (sid. 93).

Begreppsförklaringar
Djihad tas upp på två ställen i texten. Under kapitlet ”Djihad, det heliga kriget”
framkommer den historiska bakgrunden – att Muhammed intog Mecka under 600-talet.
Texten lyfter här följande förklaring till begreppet:

Strävan för religionen, en strävan att bli en bättre muslim själv, likaväl som en strävan efter att

sprida islam (sid. 91)

Begreppet tas även upp i en faktaruta i texten, då med förklaringen:

”Djihad = heliga kriget” (sid. 94).
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Tid och rum påverkan

-

Vad visar bilderna?

Inom detta avsnitt i boken finns det en bild som kan sättas i relation till arbetets
problemformulering samt denna aspekt. Syskonreligionstanken illustreras genom ett
träd vilket gestaltar släktskapet mellan judar och muslimer. Inledningsvis visas en karta
över hur islam är spridd över världen, den tydliggör att islam finns norra Afrika,
Mellanöstern och Asien.  Två bilder gestaltar tillsammans fyra kvinnor, dessa fyra är
beslöjade.

Boken Sesam – Religion

1. Tar boken upp samband samt skillnader och likheter mellan islam och
kristendom:

Persongalleri – vilka personer är det som lyfts fram som viktiga i båda religionerna?
Texten lyfter i början av avsnittet om Islam berättelsen om Abraham, Hagar och Ismael:

Vi är ättlingar till Abraham”, brukar araberna säga – precis som judarna. Men då menar de att

de härstammar från Ismael och inte från Isak. Ismael var också son till Abraham (sid. 299).

Texten lyfter sedan problematiken kring att Sara ej kunde få egna barn och att Sara
uppmanar Abraham att söka sig till slavkvinnan, Hagar. Texten lyfter därvid att
Abraham och Hagar får ett barn, Ismael. Vilket enligt texten leder till att Hagar tycker
att hon är mer värd än Sara. Detta sårar Sara. Sara börjar därför straffa Hagar. Hagar får
dock en uppenbarelse från Gud som sade:

Gud är med dig /…/ Senare ska du få så många barn och barnbarn att du inte kan räkna din

släkt (sid. 299).

Det framkommer sedan att Sara får en son, Isak och att konflikten mellan Sara och
Hagar då blåses upp på nytt:

Då krävde Sara att Hagar och Ismael skulle bort. Abraham var inte glad åt detta, men gjorde

Sara till viljes. Han gav Hagar och barnet färdkost och sade åt dem att gå (sid. 299).

Texten lyfter också att många profeter inom kristendomen och judendomen även
betraktas som profeter inom islam exempelvis, Abraham, Mose, Johannes döparen samt
Jesus. Det framkommer även:
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För islam är Tora, psaltaren och evangelierna viktiga. Men inte i någon av dem finns den fulla

sanningen kvar (sid. 301).

Under avsnittet ”Islams grundpelare” görs det en liknelse mellan den islamska allmosan
och tiondet. Boken lyfter även att fredagsbönen i islam, kristendom och judendom
påminner om varandra.

Gudsbegreppet – i vilken mån framkommer det i texten att det är ”samma Gud” som
tillbes inom kristendomen och islam?
Det framkommer vagt i texten att alla profeter har kommit med ett budskap från den
enda Guden som på arabiska kallas, Allah

Centraletik – finns det i texterna någon hänvisning till den gemensamma centraletiken?

-

Mellanmänsklighet eller ”vi och dom” – påvisar texterna något ”vi och dom” tendenser
Avslutningsvis i avsnittet om Islam beskriver man hur islam ser ut i Sverige och det
framkommer att det finns 150 000 muslimer i Sverige. Därvid så skriver man:

Anhängarna har olika språk och kultur men gemensamt för alla är Koranen, och att man ber på

arabiska, som också är Koranens språk. I vårt land finns det bara några få riktiga moskéer /…/

(sid. 311).

2. Hur mångfacetterad är bilden av islam som tas upp i läroboken – beskrivs
religionen som ett enhetligt system?

Mellanösternfenomen – finns det något i texterna som pekar på att islam skulle vara ett
särskilt Mellanösternfenomen?

-

Finns det i texten något som påvisar att det finns olika riktningar inom islam?
Boken lyfter att det finns två huvudinriktningar inom islam – shia och sunna. Texten
berättar även att shiiterna finns främst i Iran men också i Irak och i Indien.
Sunnimuslimerna beskrivs som den stora gruppen och att de flesta av världens muslimer
tillhör sunna.

Slöjan – på vilket sätt framhåller texterna slöjan?

-



31

Hur mångfacetterat beskrivs Allah?
När texten lyfter Muhammeds liv och förkunnelse framkommer det att Muhammed
varnar för de olyckor som kommer inträffa om människorna inte underkastar sig Guds
vilja. Texten belyser även att vid den yttersta tiden ska Gud döma alla. De onda kommer
till helvetet och de goda till paradiset.

3. Förekommer det någon problematisering i texten av islam- finns det
argumenterande inslag i texten?

Tolkningsaspekter
När texten går igenom de fem pelarna så framkommer det att bön skall hållas fem
gånger om dagen efter bestämda tider. Bönen kan ske var som helst. Texten lyfter sedan
hur en bön går till och det framkommer i slutet av texten:

Men en muslim kan naturligtvis också be på andra tider, privat och i ensamhet (sid. 306).

Begreppsförklaringar
Avsnittet om islam inleds med förklaring till ordet islam och muslim:

Den yngsta av världsreligionerna är islam. Ordet betyder underkastelse. Den som tillhör islam

kallas muslim, den som underkastar sig Guds vilja (sid. 298).

Tid och rum påverkan
När texten lyfter Koranen framkommer det att det är från denna och från Muhammeds
liv man får besked om hur man skall leva sitt liv:

Från Koranen och Muhammeds liv hämtar man besked om hur man leva och handla. Detta är

lagen. Den kallas sharia (sid. 311).

Vad visar bilderna?
Mestadels illustrationer. Alla de kvinnor som återfinns på bild är beslöjade.
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Sammanfattning av resultat

Det är svårt att finna några gemensamma mönster i alla de tre böckerna. Tydligt är dock
att ingen av de tre böckerna utgår från likheterna i religionerna eller nämner något om
den gemensamma centraletiken.  I vissa andra avseenden liknar de presenterade bilderna
varandra och i andra inte. Det har framkommit att det ofta är likartade bilder i två av
böckerna men vilka böcker det är varierar. Böckerna tar mestadels upp liknande fakta,
förklaringar och beskrivningar men böckerna uppvisar samtidigt olika förklaringar till
olika begrepp och fenomen. Böckerna har dessutom i vissa avseenden olika
tyngdpunkter i sin framställning av islam.

Tar boken upp samband samt skillnader och likheter mellan islam och
kristendom:

Vad gäller den förmedlade bilden av islam avseende likheter och samband framträder
Abraham, Sara, Hagar och Ismael och Isak i alla böcker. Böckerna påvisar på olika sätt
att dessa är betydelsefulla inom både kristendomen och islam. Böckerna skiljer sig dock
åt när man beskriver förhållandet mellan Abrahams två barn- Ismael och Isak.
Därutöver lyfter de tre böckerna skilda personer som viktiga inom de två religionerna.
Den gemensamma centraletiken inom kristendomen och islam nämns inte i någon bok.
Det är likaså inte någon fokus på att kristna och muslimer tillber samma Gud. Detta
framkommer endast mycket vagt i två av böckerna. När det kommer till ”vi och dom”
tendenser så framkommer detta i två böcker. ”Vi” benämns då som västerlänningar. Det
har även i en bok påträffats en gränsdragning mellan ”vårt och ert”.

Hur mångfacetterad är bilden av islam som tas upp i läroböckerna – beskrivs
religionen som ett enhetligt system?

Vad gäller aspekten ”mångfacettering” framkommer det inte heller något generellt
mönster. I två av böckerna lyfts islams utbredning och man nämner även i två av
böckerna riktningarna Shia och Sunna. Slöjan lyfts i två av böckerna och det
framkommer att alla muslimska kvinnor inte bär slöja. Dock visar alla bilder (förutom
en) i de granskade böckerna beslöjade kvinnor. Guds dubbla roll, som den dömande och
den kärleksfulla nämns i två av böckerna.

Förekommer det någon problematisering i texten av islam- finns det
argumenterande inslag i texten?

Vad gäller den avslutande aspekten – problematisering, visar resultatet på att denna
aspekt gör sig tydlig i två av böckerna när dessa lyfter varsitt barnperspektiv. I dessa
tydliggörs bl.a. olika tolkningsaspekter. Alla böckerna påvisar liknande förklaringar till
begreppen, islam och muslim och ingen av texterna problematiserar vidare kring
betydelsen av dessa begrepp. Infallsvinkeln ”tid och rum” går att finna i två av
böckerna, men bilden som framträder kan dock anses som motstridig. Termer som ”Det
är regler som gäller för alla tider”, samt ”Det är från Koranen och Muhammeds liv man
får besked om hur man skall leva. Detta är lagen. Den kallas Sharia”, återfinns i två av
de granskade texterna.
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Analys av de framträdande läroboksbilderna av
islam
Analysen av resultatet följer i stora drag de tre huvudfrågor som ställdes i inledningen.
För att underlätta analysen av resultatet så struktureras den upp efter analysmodellens
princip. Förhoppningen är analysen kan väcka tankar och funderingar kring vad och hur
islam kan presenteras i läroböcker. Reservation lämnas för eventuella överlappningar då
det varit svårt att undvika att frågorna och svaren glider in i varandra. Böckerna
kommer att analyseras gemensamt i relation till tidigare upptagna religiösa antaganden
samt tidigare läroboksforskning.

Sammanfattande analys av resultat

Hur presenterar och vad presenteras då i de tre läroböckerna om islam – vad väcker
presentationerna för tankar, funderingar och framträder det något mönster i de
presenterade bilderna? Hur ser böckernas bilder ut i relation till tidigare forskning?

Gemensamt för de tre böckerna är att det inte är någon fokus på eller att man har
likheterna mellan kristendom och islam som utgångspunkt. Likheterna mellan
religionerna nämns fortlöpande och är vanligen inte explicita och tydliga. Gemensamt
för de tre böckerna är även att ingen av dem lyfter att den kristna och muslimska
grundmoralen är relativt lika. Enligt Hjärpe (2003) är det viktigt att den exotiska
stämpeln av islam måste arbetas bort. Denna aspekt torde om den lyftes leda till en bild
av islam och kristendomen som mindre främmande sinsemellan. Hedin (2001)
framhåller att om den gemensamma moralen tydliggörs så kan detta leda till att eleverna
upplever en bild där kristna och muslimer är lika, istället för att någon religion  skulle
vara mer moraliskt högtstående.

Enligt ”Det svenska bibelsällskapet” (www.bibeln.se 20070424 )så finns det många
gemensamma kopplingar i kristendomen och islam som man kan lyfta fram om man
undervisar i linje med ”kulturell och religiös samexistens”. Sällskapet lyfter bl.a. fram
Abraham och hans roll som stamfader i de båda religionerna som en sådan koppling. De
granskade böckerna lyfter alla Abraham och hans roll som stamfar. Dock så urskiljer sig
en bok från de resterande två. I en av böckerna understryks det bl.a. annat bröderna var
mycket olika (min kursivering) medan en annan bok framhåller bröderna som syskon
och de tillsammans begraver sin fader.  Ett annat gemensamt drag i de tre böckerna är
att ingen av dessa tydliggör att kristna och muslimer tillber samma Gud. Forskning visar
på att informationen om att samma Gud har skapat oss torde leda till tankar om
syskonreligioner men även till respekt för det som skiljer oss åt (Illman, 2006).  I två av
böckerna framträder ”vi och dom” tendenser. I det första fallet gestaltas detta genom att
”västerlänningar kan ha svårt att förstå”. Det framkommer även i en bok att vi som inte
kan arabiska, aldrig kommer att förstå hur vacker Koranen är. I en elevuppgift
framkommer även begreppet ”västerlänning”. Det framkommer även en gränsdragning
mellan vårt och ert i en av böckerna i vilken det framkommer att i vårt land finns det få
moskéer (min kursivering). Illman (2006) lyfter att just, generaliseringar kan försvåra
mötet mellan religioner.  Dessa generaliseringar ligger dock i linje med tidigare
forskning (Kamali, 2006).  Dessa tendenser finns i två av böckerna och utesluts i en av
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dem. I denna lyfter man istället bl.a. att det i islam finns precis som inom kristendomen
olika riktningar. De två framträdande bilderna skiljer sig således från varandra.

Angående den andra aspekten, Islam som ett mångfacetterat eller som ett enhetligt
system, påvisas ett liknande resultat som den första aspekten genererade. Det är så att
säga svårt att uttala sig om ett generellt mönster i de tre böckerna. De tar upp liknande
aspekter och infallsvinklar emellertid med olika perspektiv och tyngdpunkter. Enligt
tidigare forskning så är det vanligt att islam presenteras som ett enhetligt system utan
variation – en bild av islam fick så att säga representera hela världsreligionen
(Härenstam, 2006). Detta kan medföra att elevernas bild av religionen kan stigmatiseras
och att eleverna tror ”de” är annorlunda än ”vi” är (Otterbeck, 2004). Gällande denna
aspekt är det intressant att lyfta fram att två av böckerna väljer att presentera islam med
ett barnperspektiv. I detta framkommer ”vad islam betyder i deras liv”. Två av böckerna
lyfter även huvudinriktningarna Shia och Sunna. Att man väljer att lyfta att det finns
inriktningar visar på en mer mångfacetterad bild av islam. En annan infallsvinkel under
denna aspekt var slöjans användande. Det framkommer tydligt i två av texten i två av
böckerna att kvinnan nödvändigtvis inte behöver bära slöja. Dock så visar alla bilder där
kvinnan är i fokus, beslöjade kvinnor. Då forskning visar på att läroböcker ibland
reproducerar gamla ordningar istället för att leda till nya insikter (Otterbeck, 2004) är
detta anmärkningsvärt och dessutom i linje med tidigare forskning (Härenstam, 1993).

Vad gäller den avslutande aspekten – argumentering och problematisering i
läroböckerna påvisar resultatet att denna aspekt gör sig tydlig när två av böckerna lyfter
islam ur ett barnperspektiv. I dessa lyfts bl.a. olika tolkningsaspekter och perspektiven
isig påvisar en problematisering eller en vidare bild av islam än faktatexten gör allena.
Detta ligger inte i linje med vad tidigare forskning har påvisat. Otterbeck (2004)
framhåller bl.a. annat det är vanligt att så att säga sammanfatta islam till en bild (min
kursivering). Härenstam framhåller (2006) liknande tankar (se vidare sid. 11).

Ett mönster som dock framträder inom denna aspekt är att ingen böckerna
problematiserar kring vad begreppen islam och muslim kan stå för. Vilken förklaring
man väljer till begreppen leder till olika bilder av islam. Det kan vara av vikt att lyfta
fram dessa då tidigare forskning (Hedin, 2004) visar på att en bild av islam som står för
slavisk underkastelse.

Hjärpe (2003) framhåller att religioner varierar över tid och rum och att religioner alltid
påverkas av rådande samhällsutveckling och kultur. Denna studies resultat visar dock på
att ingen a v böckerna är tydlig vad gäller infallsvinkeln ”tid och rum”. Den framträder i
två av böckerna men det finns samtidigt motstridiga inslag i böckerna. Forskning
(Otterbeck, 2004) antyder att läroböcker kan reproducera gamla ordningar som är
inaktuella idag.
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Kapitel 5 Slutdiskussion

I den avslutande diskussionen skall arbetet knytas ihop. Diskussionen tar sitt avstamp i
det inledandet syftet och avser att besvara arbetets inledande frågeställningar med hjälp
av studiens resultat och analysen av detta. Diskussionen kommer även att ta upp
reflektioner kring forskningsprocessen.  Avslutningsvis lyfter diskussionen även vad
studien har lett till för vidare tankar och vad den kan ha för betydelse för lärargärningen
i stort.

Slutsatser
Enligt skolplanen skall all undervisning i skolan leda till främjad förståelse för andra
människor och deras värderingar. Läroplanen lyfter även att undervisningen skall främja
internationell solidaritet. Kursplanen i religion framhåller att det är viktigt att
undervisningen i religion skall sträva emot att eleven fördjupar sina kunskaper om
religioner.  Det framhålls även att det är viktigt att eleven blir medveten om både
likheter och olikheter mellan etablerade religioner. Detta arbete föddes ur, i hur väl
läroboken möter upp dessa direktiv. För att ringa in studiens syfte avsåg arbetet även att
besvara: Vilka likheter respektive olikheter mellan kristendomen och islam presenteras i
de tre granskade böckerna? Hur framställs islam som ett enhetligt tankesystem, eller
som en religion med variation? Finns det några argumenterande och problematiserande
inslag i läroböckerna?

Inledningsvis är det viktigt att lyfta fram att läroboken har en selektiv funktion. Den
väljer så att säga att lyfta fram vissa fakta och värderingar medan annat väljs bort. Enligt
Skolverkets läroboksgranskning år 2006 är det ovanligt att lärare väljer bort läroböcker
som de tycker är dåliga och att många lärare ser läroboken som en garanti till att
styrdokumenten följs. Det är viktigt att betona att det är nästintill omöjligt att presentera
en världsreligion på några få lärobokssidor. Därvid blir urvalsaspekten väldigt central –
vad väljs att presenterna islam och hur ser det valet ut i relation till styrdokumentens
föreskrifter?

Det torde vara naturligt att med läroplanen och kursplanen som utgångspunkt söka det
som förenar kristna och muslimer. Detta i växelverkan med att olikheter mellan oss lyfts
fram. Forskning visar att det istället är vanligt att man i undervisningen väljer att
framhålla skillnaderna då detta anses som mer pedagogiskt fruktbart. Detta kan leda till
att eleverna tror att olikheterna är viktigare än likheterna mellan religionerna. Det är
viktigt att även olikheterna lyfts fram, men då i syfte att skapa en respekt inför dem. Hur
man väljer att presentera dessa och vilka olikheter man väljer att lyfta fram blir då
centrala frågor.

Vad visar då denna studies resultat i relation till arbetets syfte och frågeställningar?
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Inledningsvis är det viktigt att lyfta fram att studiens resultat visar på likheter böckerna
sinsemellan, men att det är svårt att se några generella ”bakomliggande mönster” i det
material som presenteras i böckerna. I vissa aspekter liknar de presenterade bilderna
varandra och i andra inte. Böckerna tar i allmänhet upp liknade fakta, förklaringar och
beskrivningar men böckerna påvisar samtidigt olika perspektiv och olika tyngdpunkter.

Gemensamt för de tre böckerna är dock att det inte är något fokus på, eller att man har
likheterna mellan kristendom och islam som utgångspunkt i beskrivningen av islam.
Likheterna mellan religionerna nämns fortlöpande och är vanligen inte explicita och
tydliga. Gemensamt för de tre böckerna är även att ingen av dem lyfter att den kristna
och muslimska grundmoralen är relativt lika. Denna aspekt torde om den lyftes leda till
en bild av islam och kristendomen som mindre främmande sinsemellan. Om den
gemensamma moralen tydliggörs, så torde detta leda till att eleverna upplever en bild
där kristna och muslimer är lika framför att någon av religionerna skulle vara mer
moraliskt högtstående. Detta torde på sikt främja läroplanens direktiv om att
undervisningen skall leda till ökade förståelse för andra människor och deras
värderingar. Ett framhävande av den gemensamma moralen skulle även vara i linje med
strävansmålen i religion.

Enligt ”Det svenska bibelsällskapet” så finns det många gemensamma kopplingar i
kristendomen och islam som man kan lyfta fram om man undervisar i linje med
”kulturell och religiös samexistens”. Sällskapet lyfter bl.a. fram Abraham och hans roll
som stamfader i de båda religionerna som en sådan koppling. Alla de granskade
böckerna lyfter Abraham och hans roll som stamfar. Dock så urskiljer sig en presenterad
bild från de resterande. I en bok beskrivs Abrahams barn- Ismael och Isak som
halvsyskon som är mycket olika. Texten lyfter även fram att dessa två bråkar väldigt
ofta. I en annan bok presenteras Ismael och Isak som bröder och texten lyfter fram att
dessa två tillsammans begraver sin far intill Abrahams hustru, Sara. Det är två skilda
bilder som framträder. Där den första fokuserar på osämja och olikheter och den andra
på likheter och sämja mellan de två bröderna. Varför har den ena boken valt att fokusera
på olikheten? Är informationen om de bråkande och olika bröderna av vikt för
fördjupad förståelse av islam?

Ett annat gemensamt drag i de tre böckerna är att ingen av dessa tydliggör att kristna
och muslimer tillber samma Gud. Det är vanligt att kristna och muslimer inte vet att
Gud och Allah är samma Gud. En orsak till detta skulle kunna vara att det inte har
tydliggjorts att Allah är det arabiska ordet för Gud. Informationen att samma Gud har
skapat oss olika när han lika gärna kunde ha skapat oss lika torde leda till såväl som en
känsla av närhet mellan kristna och muslimer men också en leda till en respekt för de
olikheter som finns religionerna i mellan.

I två av böckerna framträder ”vi och dom” tendenser. I den första gestaltas detta genom
att ”västerlänningar kan ha svårt att förstå”. Det finns även en elevuppgift där eleverna
skall spela teater. Rollerna består av en västerlänning och en arab. Västerlänningen skall
ge araben ett paket som bl.a. innehåller ett par snäva jeans, högklackade damskor, trång
tröja m.m. Teatern avslutas med frågan – varför vill inte araben ta emot paketet? Det



37

ska lyftas fram att boken har en praktisk förklaring till hur muslimer klär sig. Det är
dock anmärkningsvärt att man lyfter fram muslimen som ”en arab” och ”vi”
representeras av en västerlänning. Dock så ligger båda dessa generaliseringar i linje med
tidigare forskning. En rimlig fråga är följaktligen om paketets innehåll leder till en bild
av den praktiska orsaken till klädseln, eller om det istället förstärker den stigmatiserande
bilden av hur muslimer och kristna kan klä sig.  Boken lyfter även fram att vi som inte
förstår arabiska aldrig kan förstå hur vacker Koranen är. Texten tydliggör här, att det
finns en gränsdragning mellan ”vi och dom”. Texten upplevs även som generaliserande
– kan verkligen en icke arabiskt talande inte förstå hur vacker Koranen är? I den andra
läroboken beskriver man att det inte ”finns så många moskéer i vårt land (min
kursivering). Termen ”vårt” är det viktigt att reflektera över. Om Sverige är vårt, vad är
då ert land? Termen visar på ett ”vi och dom” tänkande som hade undvikits om man
valt att skriva ”det finns inte så många moskéer i Sverige”.

Dessa tendenser finns i två av böckerna och utesluts i en av dem. I denna lyfter man
istället bl.a. att det i islam finns precis som inom kristendomen olika riktningar. De två
framträdande bilderna skiljer sig från varandra. Återigen blir det viktigt att reflektera
över om den första bilden är nödvändig för en fördjupad förståelse för islam och om den
verkar i linje med de olika styrdokumenten. Den första bilden visar på en
gränsdraganing mellan ”vi och dom” vilket ej torde underlätta elevernas förståelse och
inlevelse för andra människor. En gränsdragning går även emot det som kursplanen i
religion föreskriver att eleverna skall lära sig. Enligt skollagen skall all undervisning
främja aktningen för varje människas egenvärde och med dessa gränsdragningar mellan
”vi och dom” så främjas generaliseringar om människor framför människans egenvärde
isig.

Angående den andra frågeställningen i arbetet; Hur framställer de granskade böckerna
islam- som ett enhetligt tankesystem eller som en religion med variation? Påvisas ett
liknande resultat som den första frågeställningen genererade. Det är så att säga svårt att
uttala sig om generella mönster i de tre böckerna. De tar upp liknande aspekter och
infallsvinklar emellertid med olika perspektiv och tyngdpunkter.

Enligt tidigare forskning så är det vanligt att islam presenteras som ett enhetligt system
utan variation – en bild av islam fick så att säga representera hela världsreligionen.
Detta kan medföra att eleverna bild av religionen kan stigmatiseras och att ”de” är
annorlunda än ”vi” är. I verkligheten är islam precis som kristendomen utvecklingsbar
och religionen kan även betyda olika för olika människor. Gällande denna aspekt är det
intressant att lyfta fram att två av böckerna väljer att presentera islam med ett
barnperspektiv. I detta framkommer ”vad islam betyder i deras liv”. Detta kan leda till
en bild av att islam har olika inverkan för människor. En annan dimension inom denna
frågeställning är om böckerna presenterar olika inriktningar inom islam. Detta gör två
av böckerna, då vad gäller huvudinriktningarna Shia och Sunna. Det finns självfallet
fler inriktningar men dessa torde höra hemma inom högre stadier. Att man dock väljer
att lyfta att det finns inriktningar visar på en mer mångfacetterad bild av islam. En
annan infallsvinkel under denna aspekt är slöjans användande. Det framkommer tydligt
i två av böckerna att kvinnan nödvändigtvis inte behöver bära slöja. Dock så visar alla
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bilder där kvinnan är i fokus, beslöjade kvinnor. Detta är anmärkningsvärt och dessutom
i linje med tidigare forskning. Det torde vara naturligt att när böcker trycker på att det
idag är vanligt att kvinnan inte bär slöja också visar kvinnor utan slöja. Bildmaterialet
inkonsekventa bild leder till en nedtoning till textens försök till att faktiskt visa på en
mer mångfacetterad bild av islam.

Böckerna visar även på en förändring av hur man väljer att beskriva Gud och hur hans
relation med människorna ser ut. Två böcker skiljer sig från den bild som tidigare
forskning påvisat. Detta är en positiv förändring vilket kan leda till en bild av islam och
Allah som något vidare än underkastelse och en Gud som står för maktfullhet.

Gällande den andra frågeställningen i relation till läroplanen så visar studiens resultat
exempel på att bilden av islam kan te sig mer mångfacetterad. Detta torde vara i linje
med skolplanens direktiv om att underlätta för eleverna att kunna sätta sig in i andras liv
och värderingar. En mer mångfacetterad presenterad bild av islam torde även vara i linje
med strävansmålen i religion.  Dessa manar till en fördjupad kunskap om religioner och
att likheter och olikheter skall lyftas fram i undervisningen. När islam presenteras som
flera tankesystem som kan variera mellan människor så framträder en bild av islam där
man säkerligen kan hitta fler likheter och gemensamma värderingar.

Vad gäller den avslutande aspekten – argumentering och problematisering i
läroböckerna påvisar resultatet att denna aspekt gör sig tydlig när två av böckerna lyfter
islam ur ett barnperspektiv. I dessa lyfts bl.a. olika tolkningsaspekter och perspektiven
isig påvisar en problematisering eller en vidare bild av islam än faktatexten gör allena.
Dessa perspektiv leder även till bild av islam där elever kan känna igen sig. Det
uppleves att bilden närmar sig elevernas förståelsehorisont och tar avstamp i det
allmänmänskliga mellan oss. Ett mönster som dock framträder inom denna aspekt är att
ingen av böckerna problematiserar kring vad begreppen islam och muslim kan stå för.
Vilken förklaring man väljer till begreppen leder till olika bilder av islam. Det kan vara
av vikt att lyfta fram olika förklaringar då tidigare forskning visar på att en bild av islam
som står för slavisk underkastelse är vanlig. Resultatet visar även på en annan viktig
aspekt, ingen av böckerna är tydlig vad gäller infallsvinkeln ”tid och rum”. Den
framträder i två av böckerna men det finns samtidigt motstridiga inslag i böckerna.
Denna aspekt bör diskuteras i relation till både skolplan och skollag. Enligt skollagen så
skall skolan verka för att alla ska respekteras för sitt egenvärde samtidigt som
skolplanen lyfter att undervisningen skall leda till förståelse för andra människor och
deras värderingar. Detta medföljer att undervisningen måste vara tydlig med att alla
människor är olika såväl inom religioner som mellan religioner. Undervisningen måste
lyfta fram att det är människan i sig i samspel med kulturen och rådande
samhällsutveckling som så att säga utgör och fyller religionen. Detta klargörande är
viktigt då den lyfter människorna och inte generaliserar över dem. Ytterst är detta en
fråga om respekten inför alla människors egenvärde.

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att framställandet av islam i läroböcker i
relation till tidigare forskning är positiv i vissa avseenden. Det skall dock lyftas fram att
det finns vissa aspekter i läroböckerna som är negativa och som inte ligger i linje med
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styrdokumentens föreskrifter. Detta leder in en viktig kritisk punkt gällande denna
studie. Denna studie syfte har endast avsett att studera läroböckernas förmedlande bild
och den förtäljer inget om vad läraren sedan gör med texten i klassrummet. En
förhoppning är att läraren problematiserar, argumenterar och att eleverna får möjlighet
att diskutera innehållet vidare klassrummet. Forskning visar just på att bilden av i
läroböckerna är beroende av lärarens användning utav dem.

Avslutningsvis vill jag dock knyta åter till det inledande vikarieminnet. Den ordinarie
lärarens rädsla inför ämnet och hans framhållande av läroboken som hans räddning.
Med den läraren tillsammans med min inledande oroskänsla så upplevs denna studie
som aktuell. Det gick att vända denna känsla. Ett led i detta skulle just kunna vara att
börja prata om vad som sammanflätar oss både religiöst men också som människor. Jag
tror att det är där vi ska börja, för att sedan tillsammans ta oss vidare till det som skiljer
oss åt. Detta skall göras tillsammans, där vi samtidigt lär oss att se de allmänmänskliga
mellan oss. Att så att säga, börja utifrån likheterna, genom olikheterna till den
gemensamma respekten människor emellan.

Betydelse
Det är viktigt att lyfta fram att det i denna studie visar på att de studerade läroböckerna
isig inte räcker för att undervisningen skall vara i linje med läroplanens direktiv. Vad
kan då denna studie och dess resultat ha för betydelse för lärargärningen i stort? Studien
visar på att olika böcker kan leda till olika bilder av islam. Det är viktigt att lyfta fram
att läraren måste reflektera över den valda lärobokstexten och i vilken grad den
problematiserar, lyfter både likheter och skillnader mellan kristendom och islam.  Detta
för att vara i linje med aktuell läroplan. Det kan också vara relevant att lyfta fram att
studiens resultat visar på att de i studien granskade läroböckerna ej är en garanti till att
läroplanens föreskrifter uppnås. Komplettering av vissa fakta, argumentering och olika
tolkningsaspekter måste därför även lyftas fram på andra sätt i undervisningen.

Reflektion över forskningsprocessen

Det är viktigt att i en studie som denna reflektera över att resultatet är en produkt av
författaren. Detta gäller såväl läsare som författare. Det har varit till stor hjälp att gå på
grupphandledning samt att fortlöpande diskutera och reflektera över arbetet och dess
tolkningar för att inte så att säga bli alltför hemmablind. I vissa avseenden hade det varit
behjälpligt att genomföra denna studie tillsammans med någon då detta skulle ha lett till
ett mer mångsidigt seende.

Vidare forskning
Under arbetets gång har det ursprungliga intresset för religion, läroboken och det
allmänmänskliga mellan oss både fördjupas och förgrenats. Fördjupats i den meningen
att lärobokens selektiva funktion har problematiserats ytterligare och att det boken
väljer att lyfta fram kan leda till skilda bilder av islam. Studien har även lett till ett
klargörande av att det problematiseras och argumenteras ringa i vissa läroböcker Det är
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ifrån denna aspekt mitt ursprungliga intresse har förgrenat sig. Det skulle i vidare
studier vara intressant att undersöka i vilken mån och på vilket sätt läroböcker i religion
leder till kompletterande och argumenterade undervisningssituationer i klassrummet.
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