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Abstract 

_____________________________________________________________________ 
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”Framställningen av islam i svenska läromedel” 

En kvalitativ textanalys av islams skildring i läromedel för högstadiet.   

    Antal sidor: 48 

_______________________________________________________________________ 

Studien behandlar hur islam presenteras i svenska läromedel för religionsundervisningen på 

högstadienivå. Syftet och frågeställningarna med studien är att undersöka hur beskrivningen av 

islam har utvecklats under de tre senaste läroplaner för den svenska skolan, Lgr80, Lpo94 och 

Lgr11, och genom undersökningen dra slutsatser som är kopplade till den tidigare forskningen. 

Målet med undersökningen är inte koppla till läroplanerna. Däremot vill jag se hur samhällets 

förändring har påverkat läroplanerna som i sin tur påverkar våra läromedel. Materialet som 

används i studien är sex svenska läromedel som har lånats från grundskolor i Jönköpings 

kommun.  

Genom analysen av materialet så framkommer det en tydlig utveckling av islam i de svenska 

läromedlen under tidsperioden 1982-2014. Islam får under 80-och 90-talet, framförallt under 

Lgr80, en negativ beskrivning som en ociviliserad och våldsbenägen religion där islam är 

bakom allt som sker i Mellanöstern. Under 2000-talet möter vi författare som försvarar 

religionen istället för att beskylla den, vissa så pass att nästan framställa islam som felfri. Islam 

skiljs nu åt från seder och traditioner som är kulturbaserade och som inte tillhör islam. Däremot 

är vissa författare fortfarande negativa och då till könsrollerna inom religionen. Under 2010-

talet och Lgr11 möter vi författare som har en neutral ton emot islam. De försöker inte längre 

ta en ställning som föregående utan vill vara opartiska och visa på det positiva och negativa 

som existerar inom alla religioner. Genom studien framkommer även tydliga mönster mellan 

läromedlen som tillhör samma styrdokument, vilket visar på ett socio-religiöst perspektiv. 

__________________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Islam, styrdokument, religion, Muhammed, religionskunskap, läromedel, 

högstadiet, socio-religiöst perspektiv, folkskolan 
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1. Inledning 

Varför göra en studie om islam i svenska läromedel? 

Sedan 1980-talet har Sverige haft en kraftig invandring där en stor procent av de som kommer 

har muslimsk bakgrund. Idag består Sverige av människor med olika etniska tillhörigheter, 

religioner, skilda kulturer och traditioner. Med denna breda blandning som existerar i Sverige 

så påverkas även det svenska samhället och de statliga organen. Ett av dessa organ som har 

påverkats av detta är skolan, dess styrdokument och ämnet religionskunskap. 

Skolan är en av våra mest mångkulturella mötesplatser. Det är även platsen där lärare och övrig 

personal ska fostra de nya generationerna till individer som står för våra värdegrunder och 

normer. Detta har gjort att skolans styrdokument har anpassats till det nya Sverige. 2011 kom 

de nya läroplanerna ut, Lgr 11, som tydligt understryker att skolans mål är att varje elev ska 

respektera andras egenvärde, ta avstånd från förtryck och kränkande behandling, ha kunskaper 

om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar osv.1 Skolan med personal blir därför 

ett av de viktigaste verktygen vårt samhälle har till sitt förfogande att forma eleverna till 

framtida medlemmar av det svenska samhället. Denna arbetsuppgift är därmed inget man ska 

ta lätt på och ansvaret som vilar på skolan, dess personal men framförallt läraren, är både tung 

och viktig.  

Med detta i baktanke samt att islam idag är den näst största religionen i Sverige och att en stor 

del av våra elever har muslimsk bakgrund, vill jag undersöka islams utveckling och presentation 

i de svenska läromedlen i ämnet religionskunskap från 1980-2014. Detta då läromedlen i ämnet 

religionskunskap är ett av de mer använda verktygen en lärare har till sitt förfogande, samt att 

de ska vara uppdaterade efter skolans styrdokument och den senaste forskningen. En annan 

orsak till varför jag vill genomföra en studie som undersöker läromedlens utveckling av islam 

och dess presentation från 1980-2014, är för att se om utvecklingen även stämmer överens med 

samhällets utveckling. Som nämnt innan har Sveriges muslimska population ökat kraftigt sedan 

1980-talet och fram till idag. Jag vill därför se om man kan tyda en tonändring i texten mot 

religionen i läromedlen. Vidare vill jag undersöka om religionens generella utrymme har ökat 

samt hur beskrivningen av religionens heliga riter, riktningar och Muhammed ser ut.   

 

                                                           
1 Skolverket (2016), s. 12 
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Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att se hur beskrivningen och presentationen av 

islam har utvecklats i svenska läromedel. Det som fokus kommer ligga på är berättelsen om 

Muhammed och hur olika inriktningar, riter och högtider presenteras och hur dessa har 

utvecklats eller inte. Vid sidan av detta kommer även en jämförelse att genomföras där islam 

jämförs med kristendomen, då mest som ett verktyg att få ett perspektiv på utvecklingen av 

islams beskrivning och presentation. Studien kommer att fokusera på religionsböcker från 

grundskolan från 80-talet, 90-talet, 00-talet och 10-talet och kommer då även täcka tre olika 

läroplaner.  

 

 Hur har skildringen av islam utvecklats genom åren i de valda läromedlen?  

 Vilka är likheterna och skillnaderna mellan läromedlens skildring av islam? 

 Hur behandlar läromedlen inriktningar och grundläggande religiösa riter och högtider? 

 Hur skildras berättelsen om Muhammed i de valda läromedlen? 

 

Metod och material 

Jag kommer undersöka hur islam har utvecklats och framställts i ett antal olika läromedel, från 

1980–2014. Därför kommer jag i studien att genomföra en kvalitativ textanalys med en 

komparativ metod. En komparativ metod används vid jämförande undersökningar då den 

innebär att man försöker beskriva likheter och skillnader mellan studieobjekt.2 Kvalitativ 

textanalys är en metod där man går in på djupet i en text och smalnar av textens innehåll. På så 

vis kan man skapa en förståelse över helhetsbilden och varför den presenteras som den gör.3 

Den kvalitativa textanalysen används genom att jag fokusera på religionen islam i de valda 

läromedlen. Metoden användes också vid utformningen av frågeställningarna då jag genom 

dessa smalnar av texten som analyseras. Den komparativa metoden är verktyget som används 

när jag senare jämför likheter och skillnader av islam.   

Materialet som har valts ut för studien är svenska läromedel på grundskolenivå. Det är sex 

läromedel som ingår i undersökningen och som sträcker sig från 80-talet fram till 2014 samt 

                                                           
2 Nationalencyklopedin, jämförande metod, (hämtad 2018-05-06) 
3 Fangen & Sellerberg (2011), s.  
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täcker tre av våra läroplaner, Lgr80, Lpo94 och Lgr11. I studien ingår lånade läromedel från 

kommunala grundskolor i Jönköpings kommun. Detta har medfört att årtalen mellan 

läromedlen ibland har stora hopp emellan sig. Orsaken till detta är att de flesta grundskolor jag 

var i kontakt med har rensat ut gamla läromedel. Det är två böcker som går under Lgr80, två 

under Lpo94 och två under Lgr11. 

Religion och liv 3 – Grundbok högstadiet är skriven av Lennart Husén, Leif Berg och Karin 

Skrutkowski. Det är det äldsta läromedlet i studien och första upplagans sjätte tryck som först 

kom ut 1983, men denna trycktes 1988, av förlaget Natur och Kultur och går under Lgr80. Det 

är den tredje boken av en serie i tre delar där den första boken har två teman, skapelsemyter och 

gudavärld och hur bibelns religioner, kristendom och judendom, växer fram. Den andra boken 

täcker tre teman, kristendomen i världen, religion i Sverige och tillsammans. Där den tredje 

bokens tre teman är religioner i världen, religion och politik och att ta ställning.4 

Det andra läromedlet under Lgr80 är Religionskunskap 9 som är skriven av Magnus 

Hermansson och Nils-Åke Tidman. Det är första upplagan som gavs ut 1992 av förlaget 

Gleerups. Den täcker världsreligionerna islam, buddhism och hinduism. Utöver detta ingår även 

religioner i Kina och Japan, etik och människosyn samt nya religiösa rörelser.5 

Plus Religion – för grundskolans senare del är skriven Lennart Göth och Katarina Lycken. Det 

är första upplagan och gavs ut 2002 av förlaget Natur och Kultur, och går under Lpo94. 

Läromedlet täcker livsfrågor, de fem världsreligionerna, sekulära livsåskådningar och religion 

i Sverige.6 

Det sista läromedlet under Lpo94 tillhör serien SOL 3000 Religion och liv 7-9 och är Religion 

och liv 9, skriven av Leif Berg och gavs ut av förlaget Natur och Kultur 2004 som första 

upplagans andra tryck. Detta är ett läromedel som användes under min tid i högstadiet. Serien 

är uppdelad i tre böcker där den första används i årskurs 7, andra i årskurs 8 och tredje i årskurs 

9. I den första ingår teman människan i universum, Bibeln, antikens religioner samt rätt och fel. 

I den andra ingår teman kristendomen i världen, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, 

protestantiska kyrkor och religioner i Sverige. I den tredje som används i studien ingår teman 

                                                           
4 Berg, Husén & Skrutkowski (1988)  
5 Hermansson & Tidman (1992) 
6 Göth & Lycken (2002) 
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judendomen, islam, hinduismen, buddhismen, religioner i Kina och Japan, skriftlösa religioner, 

vetenskapen och religionen samt etik och moral.7 

Det första läromedlet under Lgr11 är Prio religion 8 och är skriven av Ole Högberg, Davd 

Isaksson och Mats Sundqvist. Det är första upplagan och gavs ut av förlaget Sanoma Utbildning 

2012. Läromedlet täcker temat identitet samt de fem världsreligionerna.8 

Det sista läromedlet i studien är Re - religion 7-9 från serien utkik. Den är skriven av Hans 

Olofsson och Rolf Uppström och gavs ut av förlaget Gleerups 2014 som första upplagans tredje 

tryck. Den täcker teman religionskunskap, etik och livsfrågor samt de fem världsreligionerna.9 

 

Tidigare forskning 

Genom tidigare forskning har man redan undersökt bilden av andra religioner i svenska 

läromedel. Kjell Härenstam, docent i religionsvetenskap, har undersökt bilden av islam, men 

även buddhism och hinduism, i de svenska läromedlen för både grundskolan och 

gymnasieskolan. Han gav ut boken Skolboksislam – analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap 1993. Här undersöker och diskuterar Härenstam bilden som skolan skapar och 

delar ut till islam och muslimer genom läromedel. Han kommer fram till att bilden som ges 

islam och muslimer är generellt negativ.10 

Jonas Otterbeck, professor i islamologi vid Lunds universitet, har även han gjort en studie där 

han granskar åtta läromedel för i islam i gymnasieskolan i artikeln What is reasonable to 

demand? Islam in swedish textbooks i tidskriften Journal of ethnic and migration studies 

2005. I studien undersöker Otterbeck läromedel som har blivit utgivna mellan 1994 till 2000. 

Det han märker i sin studie är att läromedlen all har en väldigt liknande struktur samt att de 

beskriver islam som en enda religion där alla muslimer har gemensamma värderingar och 

traditioner, han menar att i läromedlen pratas det om islamism och inte islam.11 

Religionsvetaren Jimmy Emanuelsson gjorde en studie 2014, Islam and the Sui-generis 

Discourse: Representation of Islam in Textbooks Used in Introductory Courses of Religious 

Studies in Sweden. Där undersöker han hur islam representeras i tre skolböcker på 

                                                           
7 Berg (2004) 
8 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) 
9 Olofsson & Uppström (2014) 
10 Härenstam (1993) 
11 Otterbeck (2005), s. 795–812 
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universitetsnivå. Han använder sig av Norman Faircloughs diskursanalytiska modell av fem 

dialogsteg. Han kommer fram till att böckerna beskriver islam och muslimer som typiska 

trosföljare, de följer lagarna, ber fem gånger om dagen osv. Emanuelsson lägger även märke 

till att ena läromedlet som undersöks anser att islam är en religion av enighet och 

samstämmighet. I själva verket menar Emanuelsson att islam är en religion av 

inbördeskonflikter, tolkningsvariationer och en allmän saknad av auktoritet.12  

Haiman Masri och Caroline Midbeck gjorde 2006 en C-uppsats vid Växjö Universitet 

Framställning av islam i läroböcker - Det värderande perspektivets ofrånkomlighet. Deras 

syfte med studien var att granska läromedels framställning av gudsbild, människosyn och jihad 

inom islam i religionskunskap A på gymnasieskolan, med fokus mot hur kvinnorna framställs. 

De valde detta då de anser att lärare har en viktig roll och stort ansvar över sig där en del av 

detta ansvar är att välja ut bra läromedel. Det de mest kommer fram till är att deras tre läromedel 

är skrivna ur ett manligt normerande perspektiv, där kvinnorna har fått ett ”extra” kapitel enbart 

för att uppfylla kraven från läroplanerna.13 

Jessica Johansson gjorde 2012 examensarbetet Skildringen av islam i svenska Läromedel - En 

undersökning om framställningen av Muhammed, kvinnorna och Gud i svenska läromedel. Där 

hon undersöker hur islam framställs i svenska läromedel för grundskolans tidigare år, årskurs 

4-6, med ett tidsspann från 1970-2010. Hon undersökte även hur dessa läromedel håller sig till 

aktuella läroplaner och forskning. Hon kommer fram till att det inte alltid är en positiv bild som 

visas, speciellt inte från de äldre läromedlen, där Muhammed t ex beskrivs som en maktgalen 

krigsherre. Däremot läromedlet från 2010 har skapat en mer mildare ton.14   

 

Teoretiskt perspektiv  

Den svenska skolan har sedan länge tagit en neutral ställning till religion och religiösa frågor. 

Idag har vi genom detta en religionskunskap i Sverige som tydligt tillhör de 

samhällsvetenskapliga ämnena, både i sin utformning och utveckling. Ämnet ska vara 

uppdaterat till de senaste samhällsföreteelserna, forskningen inom historia och religion samt 

icke-konfessionell. Då samhällets ställning mot kulturell och religiös tillhörighet är i förändring 

                                                           
12 Emanuelsson (2014), s. 99-107  
13 Masri & Midbeck (2006) 
14 Johansson (2012) 
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och som påverkar den svenska gemenskapen, så påverkar detta även de svenska läroböckernas 

uppkomst och utformning. 

Det socio-religiösa perspektivet uppstod av den franske 1800-talssamhällsvetaren och 

professorn Émile Durkheim, då han grundade teorier kring religion som ett samhällsfenomen. 

Sedermera blev dessa omarbetade av Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Mauss och med Lev Vygotskij 

utveckling inom det pedagogiska forskningsfältet, skapades det socio-religiösa perspektivet.15  

Ett socio-religiöst perspektiv innebär att religioner och livsåskådningars uppfattning om världen 

ställs i förhållande till den omgivning de existerar i. Detta innebär att elever utifrån ett 

religionsdidaktiskt perspektiv får kunskaper om religioner och livsåskådningars trosuppfattningar, 

riter och tankegångar utifrån det rådande samhällets mönster och struktur. Därmed eftersöks inte 

enbart nya fakta utan man vill även förstå hur det är att tillhöra en religion eller annan livsåskådning 

och hur dessa har påverkats av samhället.16 Teorin är av vikt då utifrån detta perspektiv innebär det 

att svenska läromedel ska och ska ha varit under en lång period neutrala emot religioner. De ska 

vara icke-konfessionella och inte förmedla något specifikt budskap om någon religion. Jag använder 

mig av teorin för att se hur de valda läromedlen förhåller sig till ett svenskt socio-religiöst 

perspektiv. Vilket innebär som nämnts ovan att texterna ska vara icke-konfessionella och inte 

förmedla något specifikt budskap. 

 

Avgränsning 

I studien kommer det framgå tydliga datum på läromedlen som används. Det är på grund av att 

samhället har genomgått förändringar från 1980-talet fram till 2014, som i sin tur har påverkat 

styrdokumenten och skolan. Detta medför att islam i svenska läromedel studeras över ett 

långtidsperspektiv. Den första avgränsningen som har gjorts är vid valet mellan grundskolan 

och gymnasieskolan, och valet för mig föll vid grundskolan. Avgränsningar har även gjorts vid 

val av läromedel. Då jag har velat undersöka läromedel som har använts av skolor, har jag lånat 

läromedel från skolor i Jönköpings kommun. Detta har medfört att vissa läromedel har många 

år emellan sig då skolorna har rensat mycket av sina gamla läromedel. Tidsspannet gjordes även 

vid 80-talet och Lgr80 och framåt, dels då läromedel från 60-talet och 70-talet var väldigt få 

samt att de läromedel som jag kunde undersöka från dessa decennier inte täckte islam. En annan 

avgränsning som tillkommer via detta är att inte alla läromedel som har använts av svenska 

                                                           
15 Olivestam (2006), s. 53 
16 Ibid, s. 53 
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skolor under perioden 80-tal till 2014 är med, vilket medför att studien inte gör anspråk på 

någon fullständighet.  

 

 

Religionskunskap 

Sverige har under en lång tid undervisat elever i religion. Men detta ämne har inte alltid sett ut 

som det gör idag. Redan från 1686 framkom det i kyrkolagen att drängar, pigor och barn skulle 

bli läskunniga. Det var huvudstycken från den kristna tron som skulle läsas och då hur den 

framställdes utifrån Martin Luthers lilla katekes. Det var först klockaren som ansvarade för att 

undervisa svenskarna i språk och kristendom. Men detta ändrades senare genom en 

regeringsresolution till domkapitlen 1723, då detta ansvar istället föll på föräldrarna. Systemet 

var en tidig form av ett utbildningssystem i det svenska språket och kristendom, som byggde 

på att föräldrarna fick en undervisningsplikt. Vidare var det under kyrkans och prästerskapets 

kontroll, och inte statens eller kungamaktens. För att även kunna kontrollera att undervisningen 

fullföljdes på alla orter, skapade man även i kyrkolagen husförhör som prästen höll i.17 

Folkskolan infördes i Sverige 1842 och var en grundläggande och obligatorisk skola. Genom 

1842 års reform förlorade kyrkan kontroll över den svenska skolan men fick fortfarande ansvara 

för kristendomskunskap, vid denna tid hette ämnet kristendom fram till 1928. Med denna 

reform försvann även föräldrarnas undervisningsplikt. Men reformen blev i praktiken först 

genomförd 1882.18  

Kristendomskunskap var folkskolans, och för en tid även grundskolans, ämne som behandlade 

undervisningen i kristendom, och var dåtidens religionsundervisning. Detta höll sig ända fram 

till 1965 års läroplan för gymnasieskolan och 1969 års läroplan för grundskolan.19 Ämnet 

genomgick några reformer under denna tid. Med 1905 års reform skapades en nedtoning i 

läroverken gällande det dogmatiska stoffet i kristendomskunskap och med det kom 

religionshistorien och den historiska bibelsynen in i undervisningen. Med folkskolans 

undervisningsplan 1919 försvann även katekesen, som då hade använts sedan 1686, och 

undervisningen byggde nu istället på Bibeln och lade fokus på Jesu etiska förkunnelse. 

                                                           
17 Hartman (2000), s. 212-214. 
18  Nationalencyklopedin, folkskola, (hämtad 2018-05-05)  
19  Nationalencyklopedin, kristendomskunskap, (hämtad 2018-05-05) 
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Folkskolan ersattes senare av grundskolan 1962. Med läroplanerna för gymnasieskola, 1965, 

och grundskola, 1969, bytte ämnet namn till religionskunskap, blev icke-konfessionell och en 

mer elevorienterad arbetsmodell infördes, livsfrågeorienteringen.20  

Med 1980 års skolreform och införandet av Lgr80 ändrades ämnets namn från religionskunskap 

till Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap.21 Eleverna sågs nu vara i 

centrum för ämnet och uppgiften för religionsämnet fokuserade på att eleverna skulle fördjupa 

och utveckla sitt eget medvetande om sig själva och deras förhållande till omvärlden.22 Utöver 

detta skulle ämnet även undervisa eleverna i historiska händelser, kristendomen men även andra 

religioner och livsåskådningar. Kristendomen hade nu förlorat sin status i 

religionsundervisningen.23 

Ämnet blev åter religionskunskap med 1994 års läroplan, ett namn det har än idag. Från och 

med Lpo94 har även ämnet kopplats mer till de värdegrundsfrågor som beskrivs i läroplanen, 

där även Lpo94 gör begreppet värdegrund allt mer synligare än vad tidigare läroplaner har 

gjort.24 Religionskunskapsämnets uppgift blev nu även ett medel för att fostra eleverna till 

tolerans och förståelse för de olika kulturer och traditioner som finns, framförallt inom 

religionerna. Eleverna undervisades därför i olika religioner och livsåskådningar.25 

Läroplanen menade att undervisning i olika religioner och livsåskådningar ska göra så att 

eleverna får kunskaper om olika trosuppfattningar. Eleverna ska genom denna kunskap kunna 

kritisera och reflektera över existentiella och etiska problem samt kunna tyda olikheter och 

skillnader religioner emellan. De skulle även undervisas i kristendomens tro och etik då det är 

kristendomen som har påverkat det svenska, men även västerländska, samhället och dess 

kultur.26  

Detta är inte i så stor omfattning olikt från det vi har idag och vad Lgr11 säger. Det som är de 

tydligaste skillnaderna från ämnet idag och från Lpo94, är att utifrån Lgr11 ska eleverna få 

kunskaper om religioner och livsåskådningar i det egna samhället, närområdet, men även andra 

som finns i världen. De ska även ha kunskaper om religioners traditioner och vad som är 

utmärkande för respektive religion. De ska undervisas om religionernas roll i samtiden och 

                                                           
20  Nationalencyklopedin, religionsundervisning, (hämtad 2018-05-05) 
21 Hartman (2000), s. 217 
22 Selander (1993), s. 16 
23 Appelqvist (2015), s. 127 
24 Ibid, s. 127 
25 Jonas Svensson (2015), s. 23 
26 Skolverket (2006), s. 38 
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dåtiden. De ska även undervisas i hur religioner och livsåskådningar ser på frågor som kön, 

sexualitet, jämställdhet och relationer.27 Genom detta blir kristendomen idag den mest centrala 

religionen i religionskunskap, då det är den som har haft den största inverkan i vårt närområde 

i både samtid och dåtid. Det är även den religionen som nämns mest vid namn i läroplanen. 

Men andra religioner och livsåskådningar ska även ingå och fokus ska även läggas på 

identitetsskapande aspekter sås om kön och sexualitet.  

 

Islam 

Islam är den näst största religionen i världen med ca 1,5 miljarder utövare. Islam betyder på 

arabiska underkastelse, kapitulation, överlämnande, som i sin tur är ordet på religionen som har 

Muhammed som profet och Koranen som helig skrift. I Koranen har islam betydelsen mer 

underkastelse under Gud. Där ordet muslim är en som underkastar sig.28  

Islam tillhör de abrahamitiska religionerna, ett samlingsnamn för religionerna judendom, 

kristendom och islam, där profeterna och grundarna Moses, Jesus och Muhammed alla är enligt 

religionerna ättlingar till Abraham.29 Islams centrala punkt i sin lära är monoteism, det vill säga 

att det finns en Gud, Allah. Världen och människan är skapad av Gud, människan är Guds 

tjänare och ska följa hans lag, sharia, men även sunna, vilket är det profeten Muhammed gjorde 

och sa. Enligt islam har Gud även talat till människorna genom många olika profeter som Noa, 

Abraham, Mose, Jesus och Muhammed. För Islam är Muhammed den sista profeten och 

uppenbarelserna som kom till honom är även de sista och slutgiltiga.30 

Religionen växte fram under det tidiga 600-talet i staden Mekka på den Arabiska halvön. 

Muhammed fick under sin tid i staden ett antal anhängare, men den nya religionen skapade 

konflikter med de ledande i Mekka, vilket ledde till att Muhammed och hans anhängare 

utvandrade till staden Medina år 622. Genom åren ökades anhängarna till Muhammed och med 

ständiga konflikter mellan Medinastaten och deras fiender, bland annat Mekka, ökades 

anhängarna ytterligare till Muhammed. Vid sin död 632 var Muhammed härskaren över hela 

                                                           
27 Skolverket (2016), s. 206 
28 Nationalencyklopedin, islam, lång, (hämtad 2018-05-09) 
29 Nationalencyklopedin, Abrahamitiska religioner, (hämtad 2018-05-09) 
30 Nationalencyklopedin, islam, enkel, (hämtad 2018-05-09) 
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Arabiska halvön. Hans efterträdare utvidgade det muslimska väldet till västra Asien, norra 

Afrika och upp i Spanien.31    

Inom islam finns det fem grundpelare, handlingar som ses som religiösa plikter och som ska 

ingå i det dagliga livet. Trosbekännelsen, tidebönen, fastan, allmosan och vallfärden. 

Trosbekännelsen, shahada, innebär ”Ingen gud utom Gud, Muhammed är Guds sändebud”. 

Denna är något längre enligt shiamuslimer där man även har ”och Ali är Guds ombud”. 

Tidebönen, salat, innebär att man ska be fem gånger om dagen, detta ska ske vid bestämda tider 

och man ska be emot Mekka, vara vänd mot Mekka. 

Fastan, sawn, är när man fastar och detta sker under Ramadan. 

Allmosan, zakat, är en skatt eller avgift som man använder för att hjälpa de fattiga. 

Vallfärden, hajj, är den vallfärd man gör till Mekka.  

Utöver detta finns det andra saker som är tillåtet, halal, i livet och även sådant som är förbjudet, 

haram.32 

Inom islam finns det även ett antal olika riktningar, men där de två största är shiamuslimer och 

sunnimuslimer. Sunnimuslimerna är den största av alla riktningar och har idag ca 1,3 miljarder 

utövare. Shiamuslimer är den näst största och i dagsläget har de ca 183 miljoner utövare. Den 

största skillnaden mellan dessa två riktningar är vem som man anser är Muhammed efterträdare. 

Shiamuslimer anser att efterträdaren till Muhammed var Ali, en släkting till Muhammed. Inom 

sunni måste inte efterträdaren vara släkt med Muhammed, men det är viktigt att personen följer 

sunna och tillhör Muhammeds stam, Quraysh33. Idag är det Indonesien, Bangladesh och 

Pakistan som har de flesta sunnimuslimer. Medan länderna som har flest shiamuslimer är Iran 

och södra Irak.34  

Inom islam finns det som andra religioner viktiga högtider. Dessa följer månkalendern vilket 

gör att högtiderna flyttar runt sig elva dagar varje år. Detta skiljer sig från den vi använder i 

västvärlden som är solkalendern. Några av de viktiga högtiderna är fredagsbönen som är 

                                                           
31 Nationalencyklopedin, islam, lång, (hämtad 2018-05-09) 
32 Nationalencyklopedin, islam, enkel, (hämtad 2018-05-9) 
33 Kommentar från Rickard Lagervall 2018-05-14 
34 Nationalencyklopedin, islam, enkel, (hämtad 2018-05-9) 
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veckans viktigaste bön, ramadan är den nionde månaden där man fastar och mawlid är en 

profets födelsedag och speciellt då så firar man Muhammed.35 

 

Disposition 

I kapitel två börjar undersökningen av studien. Läromedlen under Lgr80 kommer att analyseras 

och studeras. I kapitel tre analyseras och studeras läromedel under Lpo94. I kapitel fyra 

analyseras och studeras de två sista läromedlen, de som går under Lgr11. Samtliga kapitel 

kommer även att ha en delsammanfattning. I dessa delsammanfattningar görs en kort 

sammanfattning av läromedlen, deras likheter och skillnader samt jämförs kort islam mot 

kristendomen. Studien kommer att avslutas med kapitel fem, där den slutliga sammanfattningen 

sker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Ibid 
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2. Islam i läromedel under Lgr80 

Under det här kapitlet kommer de två läromedlen under Lgr80 att undersökas. Syftet är att 

undersöka hur dessa läromedel beskriver och presenterar islam, för att sedan kunna jämföra 

detta med Lpo94 och Lgr11s beskrivningar och presentationer av religionen. 

De två läromedel som analyseras i kapitlet är Religion och liv 3 – Grundbok högstadiet som är 

skriven av Lennart Husén, Leif Berg och Karin Skrutkowski från 1988, och Religionskunskap 

9 som är skriven av Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman som publicerades 1992. 

 

Religion och liv 3 – Grundbok högstadiet 

Läromedlet är som nämnts tidigare en av tre delar från en serie. I denna tredje del som undersöks 

täcks världsreligionerna, förutom kristendomen. Men även mindre religioner och 

livsåskådningar i världen presenteras. Utöver dessa olika religioner och livsåskådningar är det 

två ytterligare teman. Det ena är religion och politik som fokuserar på religionsfrihet, 

religionsförtryck samt hur kommunism och nazism ställer sig till religion. Det tredje temat 

täcker etiska dilemman som att vara troende eller ateist. Utöver detta kommer även livsfrågor 

in som exempel meningen med livet, rätten till mitt liv osv. Läromedlet är utöver innehållet 

även fyllt med flera olika färgglada bilder som finns mer eller mindre på varje sida. Varje bild 

är även bra utvald till texten som finns på samma sida/kapitel, och genom detta färgas läsningen 

även upp. Texten är lättläslig med bra storlek, mellanrum och styckesindelningar.36    

Genom att läromedlet behandlar så många olika teman och religioner blir islams utrymme något 

litet. Totalt tilldelas religionen 19 sidor i boken. Dessa är även täckta många gånger med någon 

stor bild, eller ett antal mindre, vilket tar upp mycket utrymme för information. Men trots det 

tunna utrymmet, så lyckas läromedlet att täcka några av de viktigaste punkterna i religionen.37  

Kapitlet är indelat i åtta delkapitel och en inledning. Inledningen ger läsaren en kort beskrivning 

av hur Arabiska halvön såg ut innan islams tillträde. Arabiska halvön beskrivs av författarna 

som ett område vars befolkning bestod av olika stammar ökennomader som transporterade 

handelsvaror till staden Mecka, en stad som även var helig för dessa människor pga. Kaba, en 

kubikliknande byggnad nära en helig källa. Här offrade de olika stammarna till alla sina olika 

                                                           
36 Berg, Husén & Skrutkowski (1988) 
37 Ibid, s. 325-343 
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gudar, gudinnor och även demoner.38 Efter presentationen fortsätter inledningen med att 

presentera Muhammed, för att sedan ge honom även ett delkapitel. Vi får först reda på hur 

Muhammeds liv var innan han blev utsedd till profet. Han tillhörde en rik köpmanssläkt och 

växte upp hos sin farbror i Mecka efter att hans föräldrar hade dött under hans första år i livet. 

Genom stadens karavaner och handelsposition kom han i kontakt med judar och kristna som 

introducerade honom för deras Gud. Han gillade tanken kring att det bara fanns en Gud, och 

ansåg de andra gudarna och gudinnorna som falska. Han fick senare i livet en uppenbarelse av 

ärkeängeln Gabriel när han mediterade i en grotta i berget Hira utanför Mecka.39 Här börjar 

Muhammeds liv som profet. Muhammed började nu predika sin nya religion samtidigt som 

skrivkunniga antecknade det han sade, dessa anteckningar blev sedan sammanställde till 

Koranen. Här efter berättar författarna lite kort om flykten från Mecka till Medina då de blev 

förföljda, hans erövring av Arabiska halvön, hans färd genom sju himlar och sedan slutar det 

med profetian om domens dag.40 

Efter Muhammed kommer tre delkapitel som täcker hur det är att vara en muslim, heliga riter, 

högtider och även Koranen. Vi möter först Koranen som har ett eget delkapitel. Vi får reda på 

att det är en himmelsk bok, där Allahs vilja och påbud är nedtecknade. Vi får även information 

om Koranens indelning som är 114 kapitel, suror, och att de alla är namngivna efter något 

framträdande ord i texten. De berättar även att det är lagboken för islam, bredvid traditionen. 

Författarna avslutar Koranens del med en kort jämförelse med Bibeln.41 Därefter kommer 

delkapitlet som täcker islams fem grundpelare. Författarna menar att dessa seder och bruk ska 

alla rättrogna muslimer följa. Varje grundpelare får sedan en kort beskrivning. Det sista av 

dessa tre delkapitel är moskén. Vi får reda på att moskén är muslimers gudstjänstlokal men även 

en samlingsplats. Vanligen består även moskén av en kupol och en eller flera minareter, de torn 

som böneutropen kommer ifrån. Författarna berättar även att man tar av sig sina skor innan man 

går in i bönerummet, och man tvättar sina händer, fötter och ansikte. Vidare att det är männen 

som oftare tar sig till moskén, om kvinnor kommer får de en avskild plats eller om läktare finns 

samlas de där. De jämför fredagen som söndagen är för kristna, den viktigaste bönen under 

veckan. Sedan avslutar de med att berätta att man kan be överallt, då det oftast blir smidigare 

om man är på jobbet eller långt ifrån en moské.42 

                                                           
38 Berg, Husén & Skrutkowski (1988), s. 325-327 
39 Ibid, s. 326-328 
40 Ibid, s. 329-331 
41 Ibid, s. 332-333 
42 Berg, Husén & Skrutkowski (1988), s. 334-337 
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Efter detta får vi information om islam idag och islam och västvärlden. Vi får lite information 

om rättsregler, sharia. Rättsreglerna har uppstått då det har varit problem att tolka Koranen och 

traditionen i vissa nya situationer, hävdar författarna. Dessa kan skilja sig från land till land, 

och vissa länder har förbjudit dem t ex Turkiet. Västvärlden anser att många av dessa är 

ociviliserad, oftast pga. deras straff, som att en hand huggs av för att man stjäl. De presenterar 

även kort de två största riktningarna, shiamuslimer och sunnimuslimer, där även sunni beskrivs 

som den största.  Konflikten som existerar mellan dessa två riktningar kommer även på tal, och 

den grundar sig i att shiamuslimer anser att Ali är Muhammeds rätta arvtagare. Livsmönster i 

islam kommer in, de pratar om omskärelse och slöja. Omskärelse är precis som i judendomen 

en vanlig företeelse inom islam. Men skillnader förekommer enligt författarna, kvinnlig 

omskärelse är en vanlig sed bland muslimer i Egypten och Sudan. Slöja är också något kvinnor 

bär på, och har även blivit allt mer vanligt igen. Detta som en protest mot västvärldens 

inflytande. Slöjan är dock varierande där t ex Algeriet är inte så hårda med seden. Men generellt 

vad som gäller för kvinnan bland de flesta muslimer är att de håller sig ofta i hemmet. Till sist 

nämns två sätt att tolka Koranen på. Det traditionalistiska sättet, de som vill bekämpa allt 

västerländskt och ha en ”rätt” islam, och det modernistiska sättet, muslimer som vill 

modernisera islam.43 Författarna fortsätter med att berätta om den rådande situationen för 

religionen i relation till världen, som då var 1980-talet. Vi får reda på att islam är drivkraften 

för afghanernas kamp emot Sovjetunionen. Islams främste fiende är även staten Israel, som 

endast har blivit erkänd av Egypten. Vi får även ett aktuellt exempel på konflikten mellan sunni 

och shia, där kriget mellan Iran och Irak delvis beror på att Iran är shia och Irak är sunni. 

Författarna fortsätter med att berätta att islam är på frammarsch och har vid dagsläget ca 700 

miljoner utövare. Som sist så får vi reda på hur muslimer har det i Sverige, en grupp människor 

som ökar allt mer, men vars situation enligt läromedlet inte är den mest idylliska för dem. 

Många muslimska barn kan inte äta skolmaten då de inte vet vad det är för kött maten innehåller. 

Deras kost är även något som irriterar stora delar av Sveriges skolpersonal. Men skolmaten 

beskrivs inte som det enda problemet. Det har blivit svårare att genomföra bönen fem gånger 

om dagen, och många muslimer får helt enkelt slå ihop två bönestunder till en då det inte går 

ihop sig med strukturen i det svenska samhället. Många muslimer saknar även gemenskapen 

från bönen, speciellt från fredagsbönen. Men på vissa håll ändrar sig detta då det idag finns 

islamska föreningar med egna bönelokaler.  Muslimska föräldrar känner dock fortfarande en 

oro som är riktad mot deras barn. De ser det som särskilt svårt att kunna uppfostra barnen till 

                                                           
43 Ibid, s. 338-339 



15 
 

rättrogna muslimer i en omgivning som är så olik deras egen och samtidigt väldigt främmande 

för dem.44 

 

Religionskunskap 9 

Läromedlet gavs ut 1992 av förlaget Gleerups. Som nämnt innan täcker detta läromedlet 

världsreligionerna islam, hinduism och buddhism. Utöver detta ingår även religioner i Kina och 

Japan, nya religiösa rörelser, etik och människan för att sedan avsluta med tema Brasilien där 

alla So-ämnen ingår i ett kort kapitel om Brasilien.45 Tyvärr har jag inte lyckats hitta 

information om läromedlet, eller om det tillhör en serie som föregående. Detta medför därmed 

ingen möjlighet att kunna jämföra islams utrymme och presentation i relation till kristendomen.  

Som föregående läromedel ingår även här många bilder, där det minst är med en bild på varje 

uppslag. Dessa bilder är även bra utvalda till det som texten på samma uppslag behandlar. 

Texten är lättläst med bra radavstånd och storlek, vilket gör att läromedlet är lättläst. Genom de 

många olika teman som behandlas i läromedlet, blir trots detta islams utrymme totalt 22 sidor 

av läromedlets 102. Detta gör att islam får över en femtedel av läromedlets totala utrymme.46 

Kapitlet om islam är indelat i fem delkapitel. Det första introducerar Muhammed, samtidigt 

som det ger läsaren en beskrivning av hur Arabiska halvön såg ut vid Muhammeds tid. Vi får 

reda på att Mecka var en mötesplats för handel och religion, där Kaba lockade de olika 

stammarna för bön och hängivenhet till sina respektive gudar. Stammarna visade en stor 

hängivenhet och respekt emellan sina egna medlemmar, men ingen för människor från andra 

stammar. Men vid Muhammeds levnad började denna sammanhållning som existerade inom 

stammarna att brytas upp, speciellt bland de stammar som hade övergivit nomadlivet. 

Muhammed tillhörde själv en stam från Mecka, men vilken får vi inte reda på. Han blev tidigt 

föräldralös och uppfostrades av släktingar. Senare i livet jobbade han som karavanförare. Det 

var genom detta yrke som han kom i kontakt med judar och kristna som även introducerade 

tanken om den enda Guden. Vid 25 års ålder gifte han sig med den 15 år äldre änkan Khadidja, 

som kom att vara ett stöd för hans utveckling som profet.47 

                                                           
44 Berg, Husén & Skrutkowski (1988), s. 340-343 
45 Hermansson & Tidman (1992) 
46 Ibid 
47 Hermansson & Tidman (1992),, s. 203 
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Muhammed brukade under en period varje år att ta sig till berget Hira utanför Mecka för att 

fasta och meditera. Vid en sådan meditation år 610, fick han uppenbarelsen från ängeln Gabriel. 

Gabriel höll ett tygstycke framför Muhammed och bad honom läsa, vilket han inte kunde då 

han var analfabet. Men helt plötsligt kunde han läsa och blev nu Guds sändebud. Hans religiösa 

inspiration var inget lätt att hantera, och hans älsklingshustru Aisha beskriver att han dröp av 

svett även de kallaste nätterna.48 

Vi får reda på att Muhammed fick många uppenbarelser. Men av dessa var de viktigaste att han 

var den siste profeten, domens dag, att det bara finns en Gud, Allah, och att människan ska 

underkasta sig Guds vilja och den får de genom Muhammed. Han började nu predika i sin 

hemstad Mecka där han även började kritisera de rika. Detta gav honom fler fiender än följare. 

År 622 fick Muhammed sändebud från staden Yathrib som ville att han skulle medla fred 

mellan två stammar. Muhammed accepterade uppgiften och utvandrade från Mecka med sina 

få följare. Händelsen kallas för hijra och det är även här islams tideräkning börjar.49 

Hans tid i Yathrib, som senare blev döpt till Medina, möttes av framgång och motgång. Judarna 

accepterade inte honom som en profet, men han lyckades få stammar att ansluta sig till honom. 

Detta gjorde han genom att gifta sig med kvinnor från de olika stammarna. Muhammed började 

nu även att stifta lagar, som kom via uppenbarelser. Ett nytt samhälle bildades i Medina där 

Guds lagar styrde. En ordnad rättskipning uppstod också, där många lagar var en förbättring 

från de tidigare. Men trots detta så var de nya lagarna brutala, t ex som att hugga händer av 

tjuvar. Däremot fick man inte längre döda nyfödda flickor som man hade gjort innan. 

Muhammed lyckades erövra Mecka 630 genom politisk skicklighet. Han avled två år senare, 

632, och islam hade nu kontroll över den Arabiska halvön.50  

Författarna fortsätter sedan att berätta om Koranen i nästa delkapitel. Koranen är den heliga 

boken i islam som är en samling av Muhammeds uppenbarelser som tecknades ner under hans 

tid. Den sammanställdes först på 650-talet. Den består av 114 kapitel, suror, där de längsta 

kommer först förutom den första suran som är väldigt kort. Ordet koran betyder recitation, 

uppläsning, och detta är något alla muslimer ska göra, att recitera Koranen, gärna utantill på 

arabiska. I Koranen täcks delar som Muhammeds första uppenbarelse, berättelser om bibliska 

personer som Mose, Abraham och Jesus samt lagar och levnadsregler. Jämfört med Bibeln hos 

kristna har Koranen en mycket starkare ställning hos muslimer då den uttrycker Guds vilja och 

                                                           
48 Ibid, s. 204 
49 Ibid, s. 205 
50 Ibid, s. 205-207 
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kan inte ifrågasättas. Koranen är väldigt mansdominerad, anser författarna, då den växte fram i 

ett mansdominerat samhälle. Exempel på detta är att män kan ha fyra fruar om de klarar av det, 

men en kvinna får bara ha en man. Koranen är även den religiösa lagen, sharialag. I sharialagen 

ingår även sunna, traditioner från Muhammed. Det finns idag två olika grupper när det kommer 

till tolkning av Koranen. Traditionalistisk tolkning där den ska följas ordagrant. Ska en tjuv 

förlora sina händer enligt Koranen så ska det ske idag. Den andra är en modernistisk tolkning, 

där den ska vara mer vägledande. Visade Muhammed på sin tid mildare straff mot tjuvar så ska 

man även göra så idag.51 

Efter Koranen presenterar författarna två andra delkapitel, det ena berör de fem grundpelarna 

och det andra behandlar arvet efter Muhammed. Vi får information om islams fem grundpelare, 

där den första är trosbekännelsen. Trosbekännelsen sker för att påminna muslimer om att det 

bara finns en Gud, Muhammed är Guds sändebud. Bönen är den andra och innebär att muslimer 

ska be fem gånger om dagen. Fredagsbönen är den viktigaste. Fastan är den tredje pelaren och 

sker under en av årets månader, ramadan. Fastan är en påminnelse om att Muhammed brukade 

dra sig undan en gång om året. Sjuka, småbarn eller gravida kvinnor behöver inte följa fastans 

regler. Allmosan är den fjärde pelaren och är en skatt till de fattiga och utstötta i samhället. Idag 

tar staten i vissa länder allmosan som en skatt som de sedan delar ut till olika ändamål. Den 

sista är vallfärden till Mecka. Pilgrimerna gör det Muhammed gjorde innan han avled. Det är 

även här idealen jämlikhet och sammanhållning kommer fram tydligast. Alla går i likadana 

kläder, gör samma riter osv. I centrum av vallfärden är även Abraham. De berättar även lite om 

moskén. Moské betyder plats där man faller ner och kan vara i princip var som helst som t ex 

utomhus där himlen är taket. Men oftast syftar det på en byggnad. Innan man går in i moskén 

är det viktigt att tvätta sina händer, fötter och ansikte. Moskéns utsmyckning består inte av 

avbildningar utan istället av geometriska mönster och citat från Koranen. Under ramadan är 

moskén utsmyckad och upplyst av små lampor.52 

Mot slutet av sitt liv utsåg Muhammed sin svärfar Abu Bakr till böneledare i Medina. Sedan 

vid sin död utsågs Abu Bakr till den första kalifen av fyra, även kallad för imam, som betyder 

de rättledda. Men redan vid Muhammeds död fanns det de som ansåg att en nära släkting skulle 

ta över efter Muhammed. Dessa började samlas kring Ali, Muhammeds kusin och svärson. Men 

han erkändes aldrig av de mäktiga familjerna i Mecka som Muhammeds efterträdare. Ali blev 

dock den fjärde kalifen. Denna grupp kom att bli shiamuslimer, vilket är den näst största 
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riktningen inom islam. Den största är sunnimuslimer och utgör mellan 80-90 procent av alla 

muslimer. Shiamuslimer blev och är även idag förföljda av sunnimuslimer, Iran är det enda 

muslimska landet som styrs av shiamuslimer. Sunnimuslimer är gruppen som följer traditionen 

efter Abu Bakr. Muhammed hade vid sin tid lyckats förena den Arabiska halvön. Efter hans 

död skedde en snabb expansion. Redan 100 år efter Muhammeds död hade islam erövrat ett 

område som sträckte sig från Indien i öst och upp i Spanien i väst. Denna expansion stoppades 

i väst i slaget vid Poitiers i södra Frankrike 732. Från denna tid och in på 1200-talet var islam 

ledande, samt överlägsen Europa, inom många olika områden, där även arabiska 

matematikböcker undervisades ända in på 1600-talet i Europas universitet.53 

Enligt författarna är islam den religion som växer snabbast idag. Detta beror dels på en stor 

befolkningsökning i islamska länder samt att muslimerna även erövrar andra områden, speciellt 

i Afrika på kristendomens bekostnad. Detta beror dels på att kristendomen förknippas med 

kolonialmakt och att islam lättare kan kombineras med afrikanska traditioner som t ex 

månggifte. Författarna påstår även att islams två viktigaste ideal, jämlikhet och 

sammanhållning, håller på att kollapsa. Anledningen till detta beror dels på att många 

muslimska länder har stora oljetillgångar, vilket skapar klyftor mellan fattiga och rika 

muslimska länder, samt att religionen är utspridd över hela världen. Kontakten med västvärlden 

är också en anledning anser författarna. Västvärldens överlägsna teknik har gjort att muslimer 

överger det traditionella sättet att leva. Denna kontakt med västvärlden har även en motsatt 

effekt på många muslimer. Där har kontakten med väst istället skapat ett starkare religiöst 

intresse och en lust för revansch mot de västerländska nationerna.54 

Det sista delkapitlet berör muslimer i Sverige. Det är många invandrare som har kommit till 

Sverige från muslimska länder. En del av dessa vill dock inte kallas för muslimer då de har flytt 

från sitt hemlands fundamentalistiska sharialagar. Men de flesta av dessa är muslimer. Att vara 

muslim i Sverige är inte alltid lätt. Barnen i skolan vet inte alltid vad det är för kött som serveras 

i skolan. Det finns få moskéer för dem att be i, och de som finns är oftast då i en källare. Andra 

problem är lagstiftningen. Många muslimer vill, som i sina hemländer, att religion och samhälle 

är sammanknutet. Men i Sverige går svensk lagstiftning först vilket skapar problem i frågor 

som t ex arv, hur djur slaktas och för vissa omskärelsen som en del även vill utföra på kvinnor. 

Andra områden som det uppstår problem på jämlikheten mellan män och kvinnor. I Sverige så 

får män och kvinnor göra exakt samma uppgifter, men inom islam har mannen och kvinnan 
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bestämda roller. Här kommer även ett nytt problem in i skolans värld som även berör 

uppfostran. Islam lägger stor betoning på könsroller. Enligt islam ska pojkar och flickor 

uppfostras olika, de ska även hållas åtskilda tills de är giftasvuxna. Detta blir omöjligt för 

muslimer i Sverige att följa då flickor och pojkar ska blandas i den svenska skolan. Men 

muslimer stöter även på problem emellan varandra. Det beror dels på att de tillhör olika 

riktningar, men även att de kommer från olika länder som har egna traditioner.55 

 

Delsammanfattning 

De två läromedlen presenterar en relativt likartad bild av islam där även grundläggande delar 

för religionen kommer in. Författarna för de båda läromedlen berättar för oss vart och när 

religionen uppstod. Vi får även information om vem som grundade religionen, en svag koppling 

till judendom och kristendom samt religionens två största riktningar. Utöver detta kommer även 

deras heliga bok in och hur muslimer förhåller sig till den, islams fem grundpelare, moskén, 

nuläget för religionen i världen och sedan avslutas redogörelsen om islam i de båda läromedlen 

med hur muslimer har det i Sverige. En annan likhet som finns mellan läromedlen är att islam 

redogörs på ungefär lika många sidor.  Religion och liv 3 har 19 sidor tillägnat religionen och 

Religionskunskap 9 har 22 sidor.  

Genom analysen av dessa två läromedel så märker jag en negativ ton emot islam. Läromedlens 

framställning av islam har budskap i sig och tar inte en neutral ställning, vilket förhåller sig 

dåligt till ett svenskt socio-religiöst perspektiv. Vi får berättat för oss från författarna att islam 

är en religion med brutala straff, där man t ex stympar tjuvar. Det framkommer även från 

författarna att islam är en kvinnokränkande religion där kvinnor ska hålla sig i hemmet och vara 

en av fyra fruar. Könsrollerna finns i religionen men det är långt ifrån alla som följer detta. 

Islam framstår även som den vore farlig. Det är en religion som är på frammarsch där den snabbt 

expanderar genom befolkningsökning samt att den erövrar många nya områden i världen. Vi 

får även reda på enligt författarna att många muslimer idag blir allt mer antiväst och att detta 

bygger på inflytandet västvärlden har samt dess teknik.  

Författarna beskriver även islam som om den vore allt i Mellanöstern. Allt som görs av 

människor grundar sig i islam. Islam är drivkraften för Afghanistans kamp mot Sovjetunionen, 

Iran och Irak krigar emot varandra för de har olika sorters islam. Kvinnor genomgår omskärelse 
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i vissa delar pga. islam. Det är islam som erövrar och inte människor. Det ger en bild av att 

islam styr alla människor och deras handlingar samt att alla historiska händelser grundar sig i 

religionen.  

Utöver likheterna och betoningen av islam så framkommer även några skillnader emellan 

läromedlen. Religionskunskap 9 har till skillnad från Religion och liv 3 mer utförliga texter om 

vissa punkter. Det tydligaste som framkom var att beskrivningen av inriktningarna var bredare 

i Religionskunskap 9. Den hade även några fler sidor om hur det är att vara muslim i Sverige. 

Men annars var de andra punkterna ungefär de samma.  

Något positivt från läromedlen och författarna är att de beskriver begrepp för läsaren. Vi får 

reda på vad sunna är, sharialag beskrivs, vad Koranen betyder, att Gud är Allah. Religion och 

liv 3 har även med den arabiska översättningen av de fem grundpelarna och en del andra 

begrepp förekommer också bland läromedlen. Jag förväntade mig att arabiska begrepp skulle 

ingå men inte i den omfattningen som förekommer i de båda läromedlen. 

Som nämnts innan kan jag inte jämföra islam och kristendomen i Religionskunskap 9, men det 

går att göra för Religion och liv 3. Detta läromedel är den tredje boken i en serie där Religion 

och liv 1 presenterar hur kristendomen och judendomen växte fram och Religion och liv 2 

tillägnas i stort sett bara åt kristendomen. Detta är en betydlig skillnad från de 19 sidor islam 

får i Religion och liv 3. Samtidigt är denna skillnad inte så konstig om man jämför med hur 

Lgr80 var och även det svenska samhället under tiden för Lgr80. Styrdokumentet var det första 

av alla styrdokument som reducerade kristendomens plats och introducerade i större omfång 

andra religioner och livsåskådningar. Detta innebar dock inte att det bara var islam som skulle 

presenteras för eleverna, utan även de andra världsreligionerna, nya religiösa livsåskådningar 

kom in samt etik, myter och andra gudsbilder. Kristendomen var fortfarande den mest centrala 

då det är den religion som har format Sverige och våra grannländer mest. Vidare så var islam 

en relativt ”ny” religion för det svenska samhället vid denna tid. Vi hade vid 80-talet börjat få 

in mer muslimer som flydde till Sverige, men i jämförelse med idag så var de inte alls lika 

många. 
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3. Islam i läromedel under Lpo94 

Under det här kapitlet kommer de två läromedlen som går under Lpo94 att undersökas. Syftet 

är att undersöka hur dessa läromedel beskriver och presenterar islam, för att sedan kunna 

jämföra detta med Lgr80 och Lgr11s beskrivningar och presentationer av religionen. 

De två läromedel som analyseras i kapitlet är Plus Religion – för grundskolans senare del som 

är skriven av Lennart Göth och Katarina Lycken från 2002, det andra läromedlet är Religion 

och liv 9 som är skriven av Leif Berg och publicerades som andra tryck av första upplagan 

2004. 

 

Plus Religion – för grundskolans senare del 

Läromedlet publicerades år 2002 av förlaget Natur och Kultur. Som nämnt innan täcker detta 

läromedlet tre huvudkategorier där den första behandlar hur det är att vara religiös och att inte 

vara det, den andra delen täcker sedan alla världsreligioner för att sedan avslutas med religion 

i Sverige från tidig kristendom och moderntid samt rörelserna marxism, feminism och ekosofi. 

Genom att alla världsreligioner ingår blir detta ett läromedel där jämförelsen mellan islam och 

kristendomen kan lättare genomföras.  

Likt läromedlen under Lgr80 har även detta många och stora bilder. Minst en bild framkommer 

vid varje uppslag och dessa är även passande till texten som går med bilden. Texten är något 

mindre än tidigare, men håller ett bra radavstånd. Läromedlet täcker väldigt många olika 

områden vilket även gör att boken är tjockare än de som har varit med tidigare. Det totala 

utrymmet som ges islam är 32 sidor av ca 276, efter det kommer registret. I jämförelse med 

kristendomen som får 34 sidor under sitt kapitel. Däremot täcks den svenska kristendomen 

mycket under kapitlet religion i Sverige. Detta gör att kristendomens totala sidor ökar något.56   

Kapitlet om islam inleds med att berätta hur det är att vara en svensk muslim. Det är några få 

sidor som täcker detta och där den mesta informationen handlar om hur några ungdomar i 

Stockholm ser på Gud och att de anser att svenskar saknar ett mål i livet. Vi får kort i slutet veta 

om att de har problem med att avgöra om köttet i skolmaten är korrekt slaktad och att det kan 

uppstå praktiska problem med att be fem gånger om dagen då det inte finns någon bönelokal i 
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skolan. Utöver detta verkar det inte finns några problem för dem. De flesta människor visar 

respekt för dem och tjejerna som bär slöja får ännu mer respekt då det visar vad de tror på.57 

Vi får sedan information om Muhammed och hans uppenbarelser. Muhammed inleds med att 

han fick sin uppenbarelse i en grotta år 610 när han skulle fasta och be. Under hans bön 

uppenbarade sig en ängel för Muhammed. Muhammed förstod då att ängeln ville att han skulle 

ta emot Guds budskap till människorna. Muhammed trodde först att han hade förlorat sitt 

förstånd, men efter att han hade talat med sin hustru Khadija om uppenbarelsen accepterade 

han uppdraget. Några år senare började han att predika för folket. Muhammed är den sista av 

en rad profeter och hans budskap är detsamma som Abrahams. Författarna menar här att islam 

genom detta har en stor samhörighet med judendomen och kristendomen. Muhammed 

predikade först i Mecka till år 622. Då utvandrade han till Medina och det är även då islams 

tideräkning börjar. Han uppenbarelser i Mecka och Medina handlar om att det bara finns en 

Gud, domens dag, men även föreskrifter om praktiska ting och hur samhället ska styras. Allt 

detta samlades i Koranen. Koranen är islams heliga bok vars information har kommit direkt 

ifrån Gud genom Muhammed. Genom Koranen får muslimer vägledning, normer och regler för 

livet. Gud kan även genom Koranen tala direkt till människors hjärtan. Muhammed återvände 

till Mecka igen år 630 och dog där år 632.58 

Utöver Koranen finns även sunna som kan vägleda muslimer. Sunna är indelad i olika 

berättelser, hadither, som berättar hur Muhammed levde och handlade i olika situationer. 

Koranen med sunna är även de som utgör sharia, den gudomliga lagen. Sharia täcker allt som 

har med religionen och samhället att göra, och det är detta man ska följa för att leva det goda 

livet. Däremot finns inte allt med i varken Koranen eller sunna, detta beror mycket på att 

Muhammed levde under 600-talet. Uppstår detta så får man leta efter liknande situationer i 

Koranen och sunna för att få vägledning i hur man ska handla.59 

Efter Muhammed och hans uppenbarelser kommer vi till islams fem grundpelare. Varje 

grundpelare får mellan en till två sidor var och alla har även både det svenska och arabiska 

ordet. De får därmed mycket mer utrymme än vad föregående läromedel har gett dem. Det är 

en ganska utförlig beskrivning av all de fem pelarna där det även vid varje sida är mindre 

sidotexter som förklarar olika begrepp som t ex Kaba, id al-fitr, minbar, imam osv. I delen där 

bönen och fredagsbönen täcks kommer även en liten del om moskén in. Vi får reda på att 
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moskéer har olika utseende, men att de alla är lika invändigt. Man måste även tvätta sina händer, 

fötter och ansikte tre gånger i rinnande vatten innan man kan be. Man skiljer på män och 

kvinnor, där i vissa moskéer sitter kvinnorna på en läktare eller i ett annat rum. När man väl ber 

så vänder man sig mot Mecka.60 

Vi kommer därefter in på riktningar i islam. Vi får först berättat för oss att det finns bara en 

sorts islam. Alla muslimer tillhör samma islam, den som Gud har uppenbarat genom Koranen 

och Muhammeds liv. Vi får dock förklarat att muslimer har tagit fasta på olika saker från dessa 

två källor. Det kommer också fram att det finns olika nivåer på hur allvarligt personer tar på 

tron. Bara för att en person inte håller fast vid bönerna så är det inget som avgör ifall personen 

är muslim eller inte. Det är bara Gud som vet vem som är muslim. Men trots detta finns det två 

huvudriktningar inom islam. Dessa två är shiamuslimer och sunnimuslimer. Redan vid 

Muhammeds död uppstod motsättningar mellan de två riktningarna. Dessa grundar sig i botten 

på vem man anser är Muhammeds riktiga efterträdare. Sunnimuslimer ansåg att troheten mot 

sunna var det viktigaste och utsåg därför Muhammeds svärfar, Abu Bakr, till kalif. Det är från 

sunna som deras namn kommer. Shiamuslimer ansåg att efterträdaren till Muhammed måste 

vara släkt med honom, och utsåg därför Ali. Denna grupp kallades för Alis parti och på arabiska 

blir det shiat Ali. Det är därifrån deras namn kommer. Ungefär 90 procent av världens muslimer 

är sunni och shia har ungefär 10 procent. Detta gör att när man beskriver vad muslimer tror på, 

brukar man oftast beskriva det sunnimuslimer tror på. Shiaislam skiljer sig något, där några 

tydliga skillnader är att shiiternas ledare kallas för imamer, precis det som böneledare gör i 

sunniislam. Men shiiters imamer är utöver andliga ledare även gudomliga och ofelbara. De har 

en mycket större betydelse och roll inom shiaislam än sunniislam. Sunniislam lägger även en 

större vikt i att varje muslim ska kunna Koranen och sunna.61 

Det sista kapitlet täcker olika bilder av islam. Författarna hävdar starkt att allt negativt som 

berättas om islam inte är islam, utan är enbart olika områdens kulturella traditioner som 

människor förknippar med islam. Men de menar också att i enstaka fall kan det även röra sig 

om en väldigt liten grupp inom religionen. Efter det så berättar de om mannen och kvinnan. 

Islam har olika roller för kvinnor och män. Muslimska kvinnor kan, precis som män, ha ett jobb 

om de vill det. Men detta faller oftast enbart på mannen då hans roll är att vara försörjaren och 

kvinnan ska ha hand om hushållet. Författarna menar att på detta sätt kompletterar man och 

kvinna varandra. Ungefär som i OS, där män och kvinnor tävlar var för sig. Något som 
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författarna också uttrycker är att många kopplar ihop kvinnlig omskärelse med islam. Detta är 

fel då det enbart sker i nordöstra Afrika och är en sed som praktiseras i vissa länder. Kvinnlig 

omskärelse är olagligt i Sverige och är även en könsstympning. Däremot är manlig omskärelse 

en islamsk tradition, likaså judisk. Det är lagligt i Sverige och därmed, menar författarna, är det 

ingen könsstympning.62 

De fortsätter med att gå in på bilden som berör jihad, det som oftast förknippas med heligt krig, 

och krig. Jihad är inte heligt krig utan betyder ansträngning för Guds sak. Jihad kan därför 

appliceras på många olika saker och områden, självklart kan ta till vapen vara ett av dem. Det 

är enligt Koranen endast tillåtet att föra försvarskrig. Krig mellan muslimer är strängt förbjudet 

och ber en fiende om fred så ska de självklart få den. Jihads koppling som heligt krig kommer 

från enstaka muslimska ledare som använder begreppet för att elda upp folkmassor till att begå 

icke muslimska handlingar. Kapitlet om islam avslutas med att beskriva Gud som kärleksfull 

och barmhärtig. Han straffar inte individer. Begår man ett misstag eller inte klarar av att följa 

Koranen eller sunna som man kanske borde, ser han istället till hjärtat och avsikten.63 

 

Religion och liv 9 

Läromedlet publicerades 2004 av Natur och Kultur som andra tryck av första upplagan. Första 

trycket kom ut 2003. Läromedlet täcker två huvudkapitel som är ”världens religioner” och ”fri 

att tänka själv”. Boken tillhör en serie av tre och kristendomen är inte med i läromedlet jag har. 

Däremot täcker läromedlet Religion och liv 8 från samma serie kristendomen. Detta läromedel 

täcker inget annat än just kristendomen. 

Likt de föregående läromedlen som har analyserats hittills i undersökningen har även detta 

många bilder som tar mycket av ytorna. Det ingår minst en bild på varje uppslag som är bra 

vald för vad texten berör. Texten är även den i en bra storlek med ett bra radavstånd. Läromedlet 

ger islam ett utrymme på total 30 sidor av ca 150. I jämförelse med att kristendomen får en hel 

bok tillägnad åt sig så är 30 sidor betydligt mindre. Religionen islam är sedan indelad i fem 

delkapitel där sista är på en sida och består enbart av små uppgifter för läsaren.64 
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Islam inleds med att presentera för läsaren hur det är att vara muslim i Sverige. Det är ett kort 

kapitel som i stort sett bygger kring hur Hibe, en tjej i tonåren från Malmö, har det och hur hon 

ser på saker. Enligt henne själv så är det inget konstigt alls att vara muslim i Sverige. Hon utstår 

inga negativa kommentarer och känner sig inte utanför. Hon bär alltid slöja vilket hon själv 

anser ger henne mer respekt men samtidigt står ut lite. Utöver detta så är det maten som är det 

enda problematiska med att bo i Sverige och vara muslim. Detta då mycket av köttet är blandfärs 

eller blodmat och inte halal slaktat. För att undvika detta problem i skolan äter hon det 

vegetariska alternativet. Men vi får senare reda på att muslimer i Sverige har en del problem. 

Utöver problemen som kan uppstå med skolmaten kan det vara svårt att genomföra bönen fem 

gånger om dagen. Muslimer beskriver att arbetskamrater inte gillar att de tar en paus mitt i 

arbetet för att be. Det saknas även på många håll moskéer att be i. Muslimska föräldrar anser 

även att det är problematiskt att uppfostra barnen till rättrogna muslimer i en främmande 

omgivning. 65 

Det andra kapitlet berör Muhammed. Författaren ger oss först en kort blick över hur Arabiska 

halvön var innan islam uppstod. Ett område av karavaner och stammar med olika gudar. Staden 

Mecka fungerar här som en helig handelsstad folk från hela Arabiska halvön vandrade till för 

handel och bön. Kaba som var en viktig plats redan då, samlades många vid för att be. 

Muhammed själv växte upp hos sin farbror som var en karavanförare. Genom detta träffade 

Muhammed kristna och judar som presenterade en religion som bara har en gud. Han blev sen 

via äktenskap med änkan Khadidja en förmögen man. Författarna beskriver Muhammed som 

en allvarlig person som ofta grubblade över liv och död samt hur människan ska kunna leva 

rätt. Han blev senare övertygad om att det bara fanns en Gud och hans namn är Allah. 

Muhammed drog sig ofta undan för att få vara ensam i sina tankar. Det var vid ett sådant tillfälle 

under Ramadan som han fick uppenbarelsen från ängeln Gabriel i en grotta utanför Mecka. 

Uppenbarelsen gjorde Muhammed förvirrad och rädd. Men efter att han pratat med Khadidja 

så tog han på sig uppdraget som profet. Muhammed fick efter detta nya uppenbarelser som han 

började predika för folket i Mecka. Några av dessa uppenbarelser var att folket måste 

underkasta sig Gud, att Bibelns profeter var muslimer och om domens dag. De få som lyssnade 

på Muhammed blev nu kallade för muslimer, den som underkastar sig.66 

Muhammeds predikan förargade de rika köpmännen i Mecka menar författaren. Köpmännen 

hotade med att döda Muhammed om han inte slutade. Detta gjorde att Muhammed och hans 
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anhängare flydde från staden 622 och tog sig till Medina. 622 är även år 1 enligt islam. Medina 

tog emot Muhammed och hans anhängare väl. Däremot mötte han motgången med att judarna 

inte accepterade honom som en profet och att de inte övergick till islam. Likaså gällde detta de 

kristna. Men trots detta så sa Muhammed att man ska visa respekt för bokens folk, judar och 

kristna. Med tiden blev Muhammed Medinas andliga och världsliga härskare. Det nya samhället 

blev mer organiserat och styrdes enligt uppenbarelserna, som senare blir Koranen. Med detta 

menar författaren att kvinnor fick det bättre, kriminaliteten minskade och Muhammed blev 

älskad. Efter att Muhammed hade kontrollen över Medina började han nu att göra krigståg mot 

sina fiender. Åtta år efter flykten från Mecka var han år 630 utanför staden med en stor här som 

erövrades nästan utan strid i och med att Mecka hade fallit till Muhammed, övergick 

folkstammar från hela Arabiska halvön till islam och såg även Muhammed som deras herre och 

ledare. Muhammed var nu härskare över hela Arabiska halvön. Han gjorde sedan år 632 en 

noga planerad pilgrimsfärd till Mecka. De riter han utförde under denna pilgrim blev modell 

för hur pilgrimer idag genomför sin pilgrimsfärd till staden. Efter denna pilgrimsfärd dog 

Muhammed. Efter hans död kom det upp kalifer som bestämde över religionen. Dessa 

genomförde stora erövringskampanjer och 100 år efter Muhammeds död, 732, hade de erövrat 

hela Nordafrika, nästan hela dagens Spanien och ända bort till Indien.67  

Det tredje delkapitlet om islam presenterar Koranen för oss. Koranen är Guds direktiv och sanna 

budskap som kommer från Gud själv. Därmed får Koranen inte kritiseras och har alltid rätt. 

Muhammed skrev inte Koranen utan återberättade enbart det ängeln Gabriel läste från 

urKoranen som finns i himlen. Koranen skrevs ner och samlades ihop efter Muhammed död. 

Den är indelad i 114 kapitel, suror, och är skriven på klassisk arabiska. Det är även det rätta 

språket man ska läsa Koranen på och många muslimer gör även det. Genom att Koranen är 

Guds gudomliga direktiv så präglar den en muslims hela liv. Den tillförser muslimer med en 

mängd olika regler för hur man ska leva och hur man ska bete sig. Koranen kompletteras även 

av sunna, seder i hur Muhammed själv agerade i situationer. Detta då Muhammed anses som 

den största och bästa människan. Sunna ger muslimer vägledning i livets olika frågor.68 

Det sista delkapitlet i islam behandlar hur det är att leva som muslim. Delkapitlet inleds med 

att berätta om islams fem grundpelare. Dessa får ungefär ett stycke var och beskrivs väldigt 

kortfattat för läsaren. Författaren presenterar också väldigt kort fem olika högtider. Efter 

grundpelarna får vi information om moskén och gudstjänst. Författaren berättar att man måste 
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tvätta sig noga om ansikte, händer och fötter innan man kan gå in, samt att man tar av sig sina 

skor. Detta då man ska vara ren i både kropp och själ samt visa vördnad inför Gud. Moskén är 

inte utsmyckad med några bilder, islam uppskattar inte avbildningar. Moskén är därför istället 

rikt dekorerad med ordet Allah och citat från Koranen. Själva gudstjänsten är väldigt enkel och 

består av att man är vänd mot Mecka och ber tillsammans. Bönen leds av en imam.69 

Författaren fortsätter med att berätta hur muslimska män och kvinnor har det. I tidig ålder 

omskärs pojkar för att välkomnas in till den muslimska gemenskapen. Det sker också att 

kvinnor omskärs, särskilt i Sudan och på landsbygden i Egypten, men detta har inget stöd i 

Koranen. Det skiljer sig också mellan länder i frågan om slöja, där kvinnor i vissa länder aldrig 

visar sig utomhus utan slöja och andra länder inte tar lika hårt på det. I storstäder förekommer 

det att kvinnor klär sig västerländskt. Detta har dock haft en motreaktion där en återgång till 

den traditionella klädseln har blivit större. Detta menar författaren, är ett sätt att protestera mot 

västvärldens inflytande. Kvinnas roll är även den att vara i hemmet och en undanskymd roll i 

allt som rör politik och arbete. Politik och arbete är mannens roll, då de är bättre lämpade att 

sköta dessa delar. Medan kvinnan är bättre lämpad att ta hand om hushållet. Kvinnas plats i 

hemmet ger även henne en stark ställning i familjen och hemmet.70 

Efter könsrollerna får vi information om rättsregler och inriktningar inom islam samt islam och 

politik. Det är enbart ett stycke som förklarar de två största riktningarna inom islam. Dessa två 

uppstod direkt efter Muhammeds död och man började kriga om vem som skulle efterträda 

Muhammed samt om vilken som var den rätta läran. Sunnimuslimer är den största med 90 

procent av alla muslimer och anser att man ska leva efter Koranen och sunna. Shiamuslimerna 

anser dock att utöver dessa två finns det även en annan sunna man ska leva efter, och det är Alis 

sunna. Rättsreglerna, sharia, uppstod efter en tid då nya frågor som gällde rätt och orätt hade 

kommit fram. Dessa frågor var efter sunna och Koranens tid, därmed fann man inga svar på 

dessa frågor. Genom att människor började studera och tolka Koranen och sunna fick man fram 

nya lagar som kallas för sharia. Dessa lagar har i många länder ersatt alla världsliga lagar och 

rättssystem och sharia har även på senare år fått ökad betydelse.71 

Författaren avslutar islam med att berätta om islam och politik. Vi får reda på att många 

muslimska länder är u-länder och att stora grupper av muslimer beskyller västvärlden för detta. 

Dessa fundamentalister försöker få bort allt som har med västvärlden att göra och en del av dem 
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går så långt som att bruka våld och andra hänsynslösa handlingar mot motståndare och 

oliktänkande. Författaren förklarar också att det finns muslimer som vill ändra på samhället, 

modernisterna. Dessa muslimer menar att de islamska länderna styrs på föråldrade sätt och 

måste moderniseras, bara då kan de bekämpa det västerländska inflytandet. Men den verklige 

fienden för de arabiska länderna är Israel och andra rika länder med USA i spetsen menar 

författaren. Detta beror på att Israel bildades av FN och västvärlden åt judarna, samtidigt som 

de körde iväg hundratusental muslimer från sina hem. USA och andra rika länder vill också ta 

kontroll över arabvärldens oljetillgångar och landområden. Det är kampen mot detta som har 

skapat en bild av att islam är en våldsbenägen religion, vilket den inte är. Enligt Koranen får 

muslimer utropa en jihad när islam är hotad, men enbart som ett försvarskrig.72 

 

Delsammanfattning 

Likt föregående läromedel presenterar dessa två läromedel en relativt entydig bild av islam. 

Författarna har ett liknande upplägg i sina läromedel, sidantalet är även det snarlikt med 30 och 

32 sidor som tilldelas islam.  

Genom analysen av läromedlen upptäcker man nästan omedelbart att islam har fått en allt mer 

betydande plats i läromedlen under Lpo94. Plus Religion ger islam ett utrymme som är jämlikt 

med kristendomen. Vidare så skiljer författarna för läromedlet tydligt på vad som är islam och 

vad som är kulturer och seder i länder. Vi får utifrån författarna förklarat att människors bild av 

islam består av en blandning av religionen och folkgruppers egna traditioner och seder. 

Exempel på detta är kvinnlig omskärelse där författarna understryker att Koranen ger inget stöd 

för handlingen. Jihad är också ett bra exempel från författarna där de förklarar att begreppet 

inte nödvändigtvis är heligt krig, utan att en muslim kan använda begreppet för en handling de 

gör åt Allah. Författarna menar i stort sett att begreppet har blivit korrupt av människor som 

utnyttjar det för sina egna ambitioner.  

Men trots att författarna för Plus Religion är tydliga med att skilja på vad som är islam och vad 

som är folkgrupper/nationers seder och traditioner, så presenterar de islam som om den i stort 

sett är en enad religion. De menar på att det finns bara en islam men att det samtidigt finns 

grupper inom islam som har små skillnader sig emellan. Tendensen att inte tydligt gå in på de 

två största inriktningarna inom islam förekommer i alla läromedel som har analyserats hittills. 
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Plus Religion är det enda läromedlet än som har förklarat någon mer skillnad utöver vem de 

anser skulle ta över efter Muhammed. Men utöver detta så förklarar författarna relativt grundligt 

och tydligt islams fem grundpelare och introducerar även en rad andra högtider inom islam.  

Religion och liv 9 är något sämre på att göra detta. Islams fem grundpelare får enbart ett stycke 

var per pelare och vi får kort i slutet möta fem andra högtider inom religionen. Författaren för 

läromedlet förklarar likt det föregående, att islam kan se olika ut beroende på var i världen man 

är och att människor ibland förknippar t ex kvinnlig omskärelse med religionen, men att detta 

är fel då Koranen ger inget stöd för handlingen. Däremot förklarar författaren att islam ses som 

en våldsbenägen religion i västvärlden pga. jihad. Författaren förtydligar att jihad betyder 

ansträngning till det yttersta att leva efter Guds vilja, men ger enbart heligt krig som användning 

för begreppet.  

Genom analysen så har en annan ton emot islam märkts. Författarna för de två läromedlen har 

en mer neutral ton mot islam än föregående. Genom att de skiljer på vad som är islam och vad 

som är seder och traditioner så är det en mer försvarsställning författarna tar för islam. Det är 

inte islam som får skulden för allt längre, utan det är människor som får det. Plus Religion går 

så långt som att nästan förklara religionen felfri. Författarna för läromedlet menar nästan på att 

allt dåligt som människor förknippar med religionen inte alls är islam eller att det är något som 

alla muslimer tycker är bra. Exempel på detta är kvinnans roll där muslimer försvarar den med 

att kvinnorna tycker att den är bra och männen menar att kvinnor och män är olika och hänvisar 

då på de olympiska spelen där män och kvinnor tävlar för sig. Det framstår nästan som om 

författarna är okej med att kvinnor är diskriminerade så länge de själva är okej med det. Religion 

och liv 9 är något mer neutral där de visar på att religionen inte är felfri men att islam får skulden 

för vissa handlingar som inte alls har med religionen att göra. Vidare att författaren är lite mer 

negativt inställd till könsrollerna som existerar inom religionen och försvarar inte dessa heller. 

Författarna håller sig bättre till ett svenskt socio-religiöst perspektiv än föregående. Plus 

Religion är dock något sämre då de i stort sätt försvarar islam och framställer religionen som 

felfri. 

Jämför man islams framställning mot kristendomen så har den blivit mer jämställd inom Plus 

Religion. De båda religionerna har ungefär lika många sidor, islam har 32 och kristendomen 

har 34. Upplägget är även nästintill identiskt, där högtider, riter, heliga personer, texter och 

byggnader beskrivs och förklaras likvärdigt. Det som skiljer är att kristendomen inte 

framkommer som en kristendom. Författarna förklarar tydligt att det finns tre stora olika 
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riktningar och förklarar dessa bättre än shia och sunnimuslimer. Författarna förklarar även 

mindre riktningar som uppstod under väckelserörelsen.  

Religion och liv 9 ger dock inte alls likvärdigt utrymme för de båda religionerna. Kristendomen 

får bok nummer två, Religion och liv 8, helt för sig själv där de tydligt och grundligt går igenom 

kristendomen. Jämför man detta med de 30 sidor som islam får så är skillnad stor.  

Man märker genom analysen att Lpo94 har ändrat sig till en mer fördel för islam i jämförelse 

med föregående läroplan Lgr80. Den muslimska befolkningen i Sverige var större när Lpo94 

skrevs än vad den var när Lgr80 skrev. Islam var även vid denna tid ingen ”ny” religion för 

människor. De flesta svenska medborgarna kände säkerligen en eller flera personer som var 

muslimer. Så det är ganska logiskt att islam vid Lpo94 och under 2000-talet hade fått en bredare 

plats i de svenska läromedlen samt att den negativa tonen emot religionen hade minskat. Men 

kristendomen var även under Lpo94 den mest dominerade religionen. Förklaring till detta är 

som nämnt tidigare att kristendomen är religionen som har haft störst inverkan vid formandet 

av det svenska samhället och haft den största påverkningen på Sveriges befolkning.   
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4. Islam i läromedel under Lgr11 

Under det här kapitlet kommer de två läromedlen som går under Lgr11 att undersökas. Syftet 

är att undersöka hur dessa läromedel beskriver och presenterar islam, för att sedan kunna 

jämföra detta med Lgr80 och Lpo94s beskrivningar och presentationer av religionen. 

De två läromedel som analyseras i kapitlet är Prio religion 8 som är skriven av Ole Högberg, 

Davd Isaksson och Mats Sundqvist från 2012, det andra läromedlet är Re - religion 7-9 som är 

skriven av Hans Olofsson och Rolf Uppström och publicerades som tredje tryck av första 

upplagan 2014. 

 

Prio religion 8 

Läromedlet publicerades år 2012 av förlaget Sanoma Utbildning. Som nämnt tidigare täcker 

läromedlet de fem världsreligionerna och även ett kapitel som handlar om identitet. Genom att 

alla världsreligioner ingår blir läromedlet mer tydligt i jämförelsen mellan kristendomen och 

islam. 

Läromedlet följer de föregående som har analyserats med att ha bilder på varje uppslag. 

Bilderna är bra förankrade till textens innehåll. Texten i läromedlet är i en bra storlek med bra 

radavstånd. De fem världsreligionerna får ett likvärdigt utrymme i läromedlet som varierar 

mellan 24 – 28 sidor. Däremot får kristendomen 34 sidor och islam tilldelas 28. Totalt har 

läromedlet ungefär 180 sidor. Indelningen av världsreligionerna är lika och inleds på samma 

vis med ett delkapitel kallat Identitet och livsstil.73 

Vi introduceras till islam genom en kort intervju med Ashraf, en egyptiskfödd muslim som bor 

i Sverige. Ashraf får ett par frågor från sin intervjuare och där frågan om han har stött på 

problem med att utöva sin religion i Sverige är av mest intresse. Det första Ashraf påpekar är 

att det är mindre svårt att leva som muslim i Sverige än i vissa muslimska länder. Han menar 

att med maten finns det inga problem i Sverige, vidare att fredagsbönen kan genomföras 

oförhindrad då arbetsgivare ger muslimer längre lunchrast. Men två problem påpekar han. Det 

ena är för kvinnor och slöja, många arbetsplatser accepterar inte slöja då de anser att det är en 

symbol för kvinnoförtryck, det andra att muslimska namn ibland är förknippade med 
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fördomar.74 Efter intervjun presenterar författarna några viktiga riter inom islam. Vi 

introduceras till namngivning, omskärelse, att bli vuxen, äktenskap, begravning, halal och 

haram, klädsel och hår och sist några fester inom islam. Det är ramadanmånaden som 

presenteras och de fester som tillhör månaden så som maktens natt när muslimer vakar i moskén 

för att påminnas om ängeln Gabriels uppenbarelse för Muhammed. Eid al-fitr som är 

fastebrytandets högtid och firas i tre dagar. Den sista de nämner är Eid-al adha, offerhögtiden. 

En påminnelse att Ibrahim var redo att offra sin son Ismail till Gud. Varje rit i delkapitlet får 

ungefär två stycken var och det är även första gången som begravning och äktenskap har 

förklarats. Vidare menar författarna att omskärelse inte är med i Koranen, utan att påbudet är 

en hadith från sunna.75 

Författarna fortsätter islam med att presentera Muhammed. Han växte upp föräldralös hos sin 

farbror. Muhammed tillhörde en av Meckas rika köpmannasläkter och jobbade under en tid i 

änkan Khadidjas handelshus. Efter ett tag friade Khadidja och de båda gifte sig. Detta gjorde 

Muhammed ekonomiskt trygg. Muhammed brukade en gång om året dra sig undan till berget 

Hira utanför Mecka för meditation. En av dessa nätter uppenbarade sig ängeln Gabriel, Jibril, 

som tryckte upp en tygduk i hans ansikte och bad honom läsa. Efter en stunds förvirring 

klättrade Muhammed upp på berget och såg ängeln i horisonten, vart han än vände blicken. Han 

blev stående där på berget till Khadidja skickade ut folk för att leta rätt på honom. Här efter var 

han nu Guds sändebud fram till sin död 632.76 Efter uppenbarelsen började Muhammed att 

predika om sina upplevelser. De första som slöt sig till honom var Khadidja, Ali och Abu Bakr. 

Fler invånare i Mecka anslöt sig också, men de flesta ville inte lyssna på honom. Genom 

predikningarna uppstod tvister med Meckas köpmän och Muhammed med sina anhängare 

lämnade staden. Denna utvandring, hidjra, kom senare att bli år 1 enligt islams tideräkning. De 

utvandrade till Medina där Muhammeds uppenbarelser nu blev regler för hur ett samhälle ska 

styras. Fattiga ska få hjälp genom skatt, människan ska underkasta sig Guds vilja och alla är 

lika inför Guds lag. Muhammed blev en religiös och politisk ledare. Han förde sedan krig mot 

omkringliggande stammar och sedan erövrade han Mecka där han rensade staden från alla 

avgudabilder. Vid sin död hade han enat alla araber.77  

Efter avsnittet om Muhammed får vi reda på heliga platser för muslimer och islams urkunder. 

Det är tre städer som introduceras och dessa är Mecka, Medina och Jerusalem. Mecka är centralt 
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pga. vallfärden under ramadan till Kaba. I Medina ligger Muhammed begravd och Jerusalem 

är staden där Muhammed gjorde sin himmelsfärd. Dessa är de tre heligaste städerna för islam. 

En annan helig plats är moskén. Enligt författarna kan en moské vara var som helst, men oftast 

förknippas det med en byggnad. Innan en muslim gör sin bön i moskén måste den rena sig. 

Detta gör man genom att tvätta ansikte, händer och fötter samt att man tar av sig sina skor. Man 

ber i riktning mot Mecka och bönen leds av en böneledare, imam. Fredagsbönen ses som den 

viktigaste och är för många obligatorisk för männen. Kvinnor ber oftast hemma, men har en 

avskild avdelning inne i moskén.78  

Urkunderna som presenteras är Koranen, sunna och svar från lärda. Koranen är islams heliga 

bok och består av 114 suror, kapitel. Den sammanställdes enligt författarna 20 år efter 

Muhammeds död. Koran betyder recitation/läsning, och bör läsas på arabiska. Koranen är 

problematisk att översätta och därför läser många muslimer den arabiska versionen. Sunna är 

seder efter Muhammed. Sunna består av berättelser som berättar hur Muhammed levde, vad 

han sa och vad han gjorde. Dessa berättelser ses som traditioner, hadither, och återfinns i hadith-

samlingar. Muhammed beskrivs som en person utan fel under Guds skydd. Därför ser muslimer 

att allt han gjorde är rätt. Svar från lärde har uppstått genom de nya situationer som har 

tillkommit via det moderna samhället. Vet en muslim inte riktigt hur de ska göra i en ”ny” 

situation kan de söka sig till en religiös ledare som är expert på tolkning av Koranen och sunna. 

Här bedömer de frågan och ger den som ställer den en fatwa, ett svar. En muslim kan ställa 

frågor om det mesta som berör livet, samhället och politik.79 

Författarna fortsätter avsnittet om islam genom att berätta om islams fem grundpelare, shia och 

sunni. De fem grundpelarna presenteras relativt kort. Alla fem pelare får först en kort 

beskrivning över vad de är, fem handlingar för en rätt tro. Därefter får de fyra första mellan två 

till tre stycken tilldelade. Däremot får den sista, vallfärden, ungefär en och en halv sida. Alla 

fem pelare börjar först med det arabiska ordet och efter det den svenska översättningen.80 Shia 

och sunni får även de ett liknande utrymme. Kortfattat får vi reda på att dessa är de två största 

riktningarna inom islam, vidare att sunni är den största och att man oftast pratar om sunni när 

man beskriver islam. Detta är något även författarna förklarar att de gör i läromedlet. 

Riktningarna uppstod direkt efter Muhammeds död då en tvist uppstod över vem som var den 

rättmätige arvtagaren. Detta var mellan Ali och Abu Bakr. Författarna presenterar först shia. 
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Inom shia är den högste andlige ledaren en imam, och dennes tolkning av Koranen är 

vägledande. Den förste och viktigaste imamen är Ali, och shia-islams trosbekännelse har då 

även lagt till i slutet Ali är Guds ombud. Shiamuslimer har även vallfärdsmål som inte finns 

inom sunni som Najaf i Irak där Ali är begravd. Inom shia-islam finns även ytterligare riktningar 

som imamiter, ismailiter och druser.81 Inom sunni är Abu Bakr den som skulle ta över efter 

Muhammed och blev den förste kalifen. Till skillnad från imam inom shia, så har inte kalifen 

någon speciell kontakt med Gud. Sunnimuslimer menar att alla människor kan få kunskap om 

Gud via Koranen och dels genom sunna. Sunni-islam har fyra olika rättsskolor som tolkar 

Koranen på olika sätt. En av dessa är hanbalitiska rättsskolan vars utgångspunkt är Muhammeds 

handlingar.82 

Det sista vi kommer in på om islam i läromedlet är religion och samhälle. Det första författarna 

går in på är att alla muslimer är kallade av Gud att bygga ett rättvist samhälle. Här finns det 

enligt författarna många olika synpunkter bland muslimer hur det ska se ut. Vissa vill skilja stat 

och religion åt, som Turkiet. Andra vill att man ska följa sharialagen, att ett samhälle bygger på 

Koranen och sunna. Länder idag med detta är Norra Sudan, Saudiarabien och Iran. Författarna 

menar med detta att det finns tre grupper som man grovt kan kategorisera som liberala 

muslimer, traditionalister och islamister. De liberala vill att islam ska anpassas till det moderna 

samhället och anser att demokrati är i linje med islam. Traditionalisterna vill bevara islams 

kännetecken och anser att förändring leder till splittring. Islamisterna vill förändra samhället i 

en mer islamisk riktning. Dessa skiljer sig åt i metoder och mål. Vissa vill ha ett samhälle som 

bygger på en viss tolkning av islam. Andra kritiserar Västeuropa och USA och vissa vill 

använda diktatur och terror som metoder för att uppnå sina mål.83 Författarna går även in på 

jämställdhet inom islam. De menar att enligt Koranen har man och kvinna olika roller. Mannens 

är ansvarig för familjen och det religiösa livet i familjen, en föreståndare. Han ska även stå för 

försörjningen. Kvinnan har hand om uppfostran. Vid en skilsmässa anses barnen tillhöra 

mannens släkt och det är lättare för män att skilja sig. En son ärver även dubbelt så mycket som 

en dotter, men det hon ärver är hennes eget. Muslimska feminister hävdar att det är en 

manstolkning av Koranen som framkommer. När muslimska feminister läser Koranen så läser 

de andra textställen än vad män har lyft fram under flera hundra år. Enligt feministisk tolkning 

kommer mannens makt via att han är försörjaren, skulle då kvinnan också försörja familjen har 
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de båda samma position.84 Författarna avslutar islam med att kort gå in på hur muslimer har det 

i Sverige. De beskriver att många muslimer tycker det är svårt att leva i ett icke-muslimskt land. 

De bemöts med misstro, de blir anklagade för olika händelser som muslimer i andra länder 

begår och de har även sin bakgrund från skilda områden såsom Afrika, Asien och Europa. Detta 

har gjort, enligt författarna, att muslimer har valt att gå olika vägar. Vissa isolerar sig från det 

svenska samhället och håller sig till tolkning och traditioner från hemlandet. Medan andra gör 

precis tvärtom och lämnar allt som har med den muslimska identiteten att göra och försöker 

smälta in i det nya samhället.85 

 

Re – religion 7-9 

Läromedlet publicerades som tredje tryck av första upplagan 2014 av förlaget Gleerups. Som 

nämnt tidigare täcker läromedlet områden som de fem världsreligionerna, etik, kristendomen i 

Sverige, religionskunskap, att leva utan Gud och nya sätt att tro. Det är ett läromedel som ska 

används av elever från årskurs 7 och fram till årskurs 9. Läromedlet har ungefär 335 sidor och 

är en relativt tjock bok. Med det breda utbudet av kategorier i läromedlet skapas ett sätt att 

tydligt kunna jämföra islam och kristendomen. 

Likt alla de läromedel som har analyserats så har även detta med bilder på varje uppslag. 

Bilderna är bra förankrade till texten som de kommer med. Texten är även den i en bra storlek 

med ett bra radavstånd. I och med att kristendomen har två kapitel, ett där kristendomen 

behandlas och ett annat där kristendomen i Sverige behandlas, så har kristendomen ungefär 70 

sidor. Islam som enbart har ett kapitel får 34 sidor som sitt totala utrymme. 86 

Författarna börjar islam med att berätta lite om islam i världen. Här får vi grundlig information 

om det viktigaste inom islam, Muhammed och Koranen. De förklarar även att det finns många 

olika innebörder av att vara muslim idag. Nationer med egna traditioner och seder och om de 

är sekulariserade eller inte, påverkar muslimerna. Därför är det omöjligt att svara vad det exakt 

innebär att vara muslim idag. Även inriktningarna shia och sunni påverkar detta samt något som 

vem ens imam är. De förklarar även i början sju viktiga arabiska begrepp för läsaren, Allah, 
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islam, muslim, salam, imam, masjid och al-Quruan. Vi får även berättat av författarna att 

muslimer i icke-muslimska länder utsätts för islamofobi. Detta är även ett problem i Sverige.87 

Författarna går efter detta in på Muhammed. Det är ett välorganiserat kapitel där de börjar 

berätta om hans uppväxt i Mecka hos sina släktingar. Han tillhörde som alla vid denna tid på 

den Arabiska halvön en stam. Detta var också något som var väldigt viktigt att göra. 

Muhammed tillhörde stammen Quraysh, dock till stammens fattigare del. Senare i livet vid 25 

års ålder gifte han sig med den rika änkan Khadija och de fick sju barn, dock dog alla unga. 

Mecka var vid denna tid en stad med många gudar och Kaba var ett tempel i staden där dessa 

dyrkades. Några av dessa var himmelsguden, Allah, och hans tre döttrar. Muhammed brukade 

också senare i livet dra sig undan en gång om året till berget Hira som ligger nära Mecka. Det 

är här ödets natt sker och han får en uppenbarelse från ängeln Gabriel som förklarade att 

Muhammed var Guds profet. Uppdraget Muhammed fick var att ta emot verser från Koranen 

och sprida dess budskap. Muhammed fick senare fler uppenbarelser, att man ska hjälpa de 

fattiga, att underkasta sig Gud och sluta dyrka de andra falska gudarna. Det gick trögt i början 

men efter några år hade han ett par hundra följare. Muhammeds predikan var något som ledaren 

för Qurayshstammen började tröttna på. Nu började köpmän vägra bedriva handel med 

muslimer och även ta till våldsamma metoder emot muslimerna. Det gick så långt att en äldre 

fattig kvinna vid namn Summaya blev mördad av köpmannen Abu Jahl och hon blev därmed 

islams förste martyr.88 

Författarna fortsätter med att berätta om hijra, utvandringen från Mecka. Muhammed och hans 

muslimer blev tvungna att fly från Mecka efter att både Khadija och Muhammeds farbror Abu 

Talib dog. De utvandrade till Medina 622 och detta blev år 1 enligt islams tideräkning. Ett år 

före flytten till Medina genomförde Muhammed himmelsfärden där han på en natt tog sig till 

Jerusalem och bad tillsammans med Abraham, Moses och Jesus. I Medina fick Muhammed 

ytterligare uppenbarelser som nu började berätta för honom hur ett muslimskt samhälle ska 

styras. Det nya samhället var så välordnat att besökare till Medina gick över till islam för att de 

var så imponerade. Efter flera år av framgång i Medina blev Qurayshstammen i Mecka oroliga 

över Muhammeds framgång vid enandet av olika stammar. Detta ledde senare till krig som 

Muhammed segrade i. År 630 erövrade Muhammed Mecka utan någon strid och han rensade 

då Kaba från alla avgudabilder. Muhammed genomförde sin sista vallfärd till Mecka och Kaba. 
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När han kom tillbaka från den 632 blev han sjuk och avled. Han begravdes i en moské i 

Medina.89 

Författarna fortsätter islam med att prata om Koranen, de fem grundpelarna, sunna och sharia. 

Koranen är en uppenbarad skrift och islams heliga bok. Det är Guds egna ord som texterna 

består av och som återberättades av Muhammed. Koranen är uppdelad i 114 suror, kapitel, som 

består av ett antal verser. Dessa suror har en text som ofta består av en blandning av böner, 

uppmaningar och diskussioner. Koranen är skriven på arabiska men finns översatt till andra 

språk. Däremot anser många muslimer att det bästa språket att läsa Koranen på är arabiska. 

Koranen fungerar som en helig text, lagbok och en vägledande skrift.90 De fem grundpelarna 

inom islam presenteras med både det svenska ordet och det arabiska ordet. De beskrivs relativt 

kortfattat och har enbart en grundlig fördjupning. Varje pelare får ungefär två till tre stycken. 

De förklaras av författarna som religiösa plikter och många muslimer ser dessa även som ett 

slags religiöst stöd som man inte absolut måste göra.91 Sunna är profeten Muhammeds hadither, 

seder. Dessa fungerar som en förebild för en muslim menar författarna. Muhammed ses som en 

ofelbar människa och att efterlikna honom i levnadsvanor och sätt att tänka är nästan lika viktigt 

för många muslimer som att följa Koranen. Författarna kommer sedan in på sharia. De förklarar 

sharia som rätt och orätt i islam. Sharia betyder Guds lag/vägen, och består av tolkning av 

Koranen och sunna. Sharia grundar sig i 700-talet då lärda muslimer började tolka Koranen och 

sunna för vägledning. De jämförde det som stod i Koranen emot sunna och på så vis kom 

sharialagen fram. Några tydliga exempel på sharia är haram och halal, det som är orätt och rätt. 

Kött måste vara halalslaktat för att en muslim ska kunna äta det, köttet måste med andra ord 

vara rätt slaktat. Författarna menar att halal kan delas in i fyra sorters handlingar, de 

obligatoriska handlingarna som deltagandet i de fem grundpelarna, berömvärda handlingar som 

att ge extra allmosor till fattiga, likgiltiga handlingar som att sova och dricka vatten och dåliga 

handlingar som att röka tobak och vara lat.92 

Vi får efter Koranen, sunna, sharia och de fem grundpelarna, kort förklarat för oss om shia-

islam och sunni-islam. Författarna förklarar dessa som de två huvudriktningarna inom islam 

där sunni-islam är den största och shia-islam den mindre. De båda har varit i konflikt med 

varandra redan efter Muhammeds död där man bråkade om vem som skulle leda muslimerna 

efter Muhammed. Shia-islam anser att Ali som var kusin till Muhammed och gift med hans 
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dotter var den rätta. Sunni-islam ansåg att blodsband har ingen betydelse och utsåg Abu Bakr 

till den förste kalifen. Idag är shia-islam en huvudriktning med ca 10 procent av islams 

befolkning där de flesta bor i Iran och östra delarna av Irak. Författarna beskriver även att inom 

shia-islam har imamen en större roll och att de flesta shiamuslimer tillhör den så kallade tolv-

sekten. Efter detta introducerar författarna islams historia. Läsaren få då ta del av de stora 

kalifatens tid, några stora islamska riken efter kalifatets tid, Osmanska riket och avslutar med 

att presentera konflikter med kristna riken, från korstågen och fram tills Israels grundande.93 

Författarna rundar av islam med att berätta om olika tolkningar av islam, förhållandet mellan 

man och kvinna, några viktiga riter och fester. Författarna presenterar tre olika tolkningar av 

islam, sekularism, islamism och feminism. Enligt författarna står sekularism för muslimer som 

anser att islam ska vara en privatsak som var och en tar en egen ställning till. Politik och religion 

ska inte vara i förbindelse utan åtskilda. Islamister består av olika grupper och människor men 

de har en gemensam sak, att samhället ska utformas efter deras tolkning av islam. Detta gör att 

vissa grupper uppnår sina mål på fredligt vis genom att påverka muslimer med speciellt 

utformade predikningar i egna moskéer, medan andra tar till våld och terror. Många muslimska 

länder behandlar islamister med stränga straff, till och med döden, oavsett om de är fredliga 

eller inte. Feministiska muslimer vill öka jämställdheten inom islam. Deras främsta mål är att 

alla muslimska länder ska ha lagar som ger kvinnor lika rättigheter vid t ex skilsmässa och andra 

familjelagarna. Många feminister menar också att kvinnoförtrycket i islam beror på en 

mansdominerad tolkning av den ursprungliga läran som kom till under tiden för kaliferna.94  

Jämställdheten inom islam kan uppfattas som ojämlik enligt författarna. Enligt Koranen och 

flera hadither har mannen som plikt att försörja familjen och är även förmyndaren för kvinnan 

och barnen. En mans vittnesmål är värt dubbelt mot en kvinnas och en man kan även ha fyra 

fruar. Många muslimer besvarar detta med att kvinnor är fortfarande lika mycket värda som 

män och hävdar att innan den Arabiska halvön blev muslimsk var förhållandet för kvinnor 

uruselt. De menar att kvinnor har rätt att ta ut skilsmässa, att Gud enligt texten vänder sig till 

både män och kvinnor, de har rätt till att ärva och rätten till att behålla sina inkomster de tjänar. 

Författarna avslutar med att påpeka att en del muslimska länder idag ökar jämställdheten, även 

om utvecklingen går långsamt.95 
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Författarna avslutar med att presentera ett antal riter och fester. Varje rit beskrivs ungefär med 

ett stycke och de omfattar namngivning, omskärelse, att bli vuxen, äktenskap och familj, kärlek 

och sex och död och begravning. Likt föregående läromedel för Lgr11 förklarar författarna att 

omskärelse har inga grunder i Koranen utan återfinns i hadither. Festerna får likt riterna ungefär 

ett stycke var där fastebrytandet id al-fitr ingår, offerfesten id al-adha, profetens fester, mawlid, 

som innebär att man firar profeters födelsedagar och även två shiamuslimska högtider som 

sorgehögtiden ashura till minne av Ali och Fatimas son Husayn samt en glad fest till minne av 

dagen då Muhammed enligt shia-islam utsåg Ali till sin efterträdare, id al-ghadir.96 

 

Delsammanfattning 

Författarna för de båda läromedlen presenterar islam jämlikt. Islams utrymme är snarlikt med 

28 sidor i Prio religion 8 och 34 sidor i Re – religion 7-9. Men i upplägget av islams presentation 

så skiljer sig de båda läromedlen åt. 

Genom analysen av de båda läromedlen upptäcktes några tydliga skillnader från de föregående 

läromedel som har analyserats. De två läromedlen under Lgr11 introducerar nya riter och 

högtider inom islam samt presenterar Jerusalem som en viktig och helig stad för första gången. 

Vi får även en annan bild av hur det är att vara muslim i Sverige. Problemen som har existerat 

tidigare som skolmaten och fredagsbönen är inte med längre. Författarna hävdar att istället har 

muslimer i Sverige andra problem där islamofobi är det största. Vi får en tydligare förklaring 

av vad som skiljer de två största riktningarna inom islam åt samt att tonen i beskrivningen av 

islam är neutral och ligger på samma nivå mellan alla världsreligioner i läromedlen. Läromedlen 

gör även här det tydligt att skillnader existerar inom islam där skillnader finns mellan nationer, 

folkgrupper, riktningar osv. Vi får även för första gången information om feminismen inom 

islam och att det finns en feministisk tolkning av Koranen och sunna. Man märker tydligt Lgr11 

via feminismen och att islam är helt likställd alla andra religioner i betoning. Läroplanen är 

tydlig med jämställdhet och jämlikhet. Däremot saknas enligt mig i båda läromedel hur islam 

ställer sig till homosexualitet. Det konstiga är att de båda läromedlen pratar om hur 

kristendomen ställer sig till homosexualitet.  

Prio religion 8:s författare introducerar en något mer djupdykning i shia-islam och sunni-islam. 

Vi får reda på att dessa båda riktningar även har olika riktningar i sig och hur dessa skiljer sig. 
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Re – religion 7-9 nämner att det finns olika grenar inom shia-islam men nämner bara tolv-sekten 

vid namn, imamiter. Däremot introducerar Re – religion 7-9 islamhistoria. Jag ser detta som 

något positivt, att få kunskaper om islams historia efter Muhammeds död och en inblick i hur 

den muslimska världen såg ut och ändrades. Läromedlet har även en bra strukturerad 

introduktion till Muhammed där även mycket mer information presenterades än något annat 

läromedel har gjort i studien. Inledningen om islam i läromedlet var också bra, där läsaren fick 

en snabbkurs i att muslimer skiljer sig åt, hur muslimer har det runt om i världen samt en 

presentation och genomgång av viktiga arabiska begrepp. 

I jämförelse med kristendomen så har dessa två religioner blivit väldigt likställda i jämförelse 

med de föregående läromedel som har analyserats. Kristendomen får dock fortfarande ett 

bredare utrymme. Lgr11 gör som de tidigare läroplaner och ger kristendomen en viktigare 

position, detta beror på att kristendomen är religionen som har format det svenska samhället 

och haft den största påverkan på det svenska folket. Utan att återupprepa de jämförelser som 

redan har presenterats mellan kristendomen och islam, så ger Prio religion 8 islam och 

kristendomen ett mer likvärdigt utrymme än vad Re – religion 7-9 gör. Detta märker man genom 

utrymmet som tilldelats religionerna, kristendomens inriktningar presenteras lika kortfattat som 

islams, Muhammed och Jesus presenteras likvärdigt och på ett ungefär lika stort utrymme. Re 

– religion 7-9 skiljer sig då de ger kristendomen mer än dubbelt i utrymme än vad islam får. De 

presenterar även de tre största kristna riktningarna på tre till fyra sidor var och även under 

kristendomen i Sverige så får frikyrkor en bredare presentation än vad shia-och sunni-islam får. 

Denna skillnad som syns mellan Lgr11 och de tidigare läroplanerna samt att muslimers problem 

i Sverige har skiftat visar på en samhällsutveckling i Sverige. Muslimer finns nu i ett större 

antal än tidigare och religionen har blivit mer accepterande hos människor och är nu även en 

helt vanlig religion för människor än vad den tidigare har varit. Detta har då gjort att läroplanen 

har anpassat sig efter hur samhället ser ut. 
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5. Sammanfattning 

Vid en första observation över studien kan man tycka se ett liktydigt resultat i läroplanernas 

egna läromedel. Genom analysen framkommer det tydliga likheter läromedlen emellan, 

speciellt de som går under samma läroplan. Men de urskiljer även tydliga skillnader. Detta 

kommer tydligast fram i läromedlen under Lpo94 och Lgr11. Under studiens gång upptäcktes 

även tydligt att läromedlens bild av islam speglar den rådande samhällssituationen och därmed 

styrdokumenten de går under. Vidare att en tydlig utveckling har skett när det gäller 

beskrivningen och presentationen av islam i svenska läromedel. 

Det som framkommer ur den tidigare forskningens resultat genomsyrar även resultatet i studien. 

Det Härenstam kom fram till 1993, att islam får en negativ framställning i svenska läromedel, 

syns även här. Läromedel under Lgr80 visar tydligast det som Härenstam hävdar, men även 

Religion och liv 9 har en något negativ inställning. Islam framställs i dessa läromedel som en 

ociviliserad och våldsbenägen religion. Otterbeck som undersökte läromedel för gymnasiet 

mellan 1994-2000 menar att islam beskrivs som en enda religion. En religion som var den än 

befinner sig har samma traditioner, seder och värderingar. Detta framkommer också tydligast i 

studien för de läromedel som går under Lgr80, men även böckerna under Lpo94 är relativt dålig 

på att urskilja skillnader inom islam. Författarna där hänvisar åtminstone till att vissa seder inte 

tillhör islam utan är kulturseder från olika geografiska områden. Men utöver det så framställs 

islam mer eller mindre som en sammanhängande religion. Det är först under Lgr11 som detta 

bryts och tydliga skillnader framkommer inom islam beroende på var i världen den finns och 

hur urkunder tolkas. Vidare att tonen emot islam är nu i stort sätt helt neutral och opartisk. Detta 

stämmer överens med det Johansson kommer fram till i sin avhandling. Hon menar att tonen 

mot islam blir mildare och mer neutral vid läromedlet från 2010. 

 

Islams utveckling genom åren 

Genom analysen av de läromedel som har ingått i studien märks en tydlig utveckling kring 

religionen islam, både i beskrivning och presentation. Läromedlen som går under Lgr80 ger en 

generellt negativ betoning av islam som beskrivs som en våldsbenägen och ociviliserad 

religion. Islam ses som en väl sammanhängande religion och där alla muslimer har samma 

traditioner och seder. Islam framkommer även som den enda drivkraften bakom muslimska 

människors agerande, där konflikter och historiska händelser grundar sig i religionen. Denna 
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negativa betoning blir mildare under läromedlen för Lpo94. Författarna för dessa läromedel gör 

det tydligt för läsaren att vissa seder och traditioner är kulturbaserade och inte har stöd i islams 

urkunder. Men samtidigt framkommer det att islam i läromedlet Religion och liv 9 fortfarande 

ses som en våldsbenägen religion, som snabbt växer och där fundamentala tankegångar får ett 

starkare fäste hos många muslimer. Läromedlen under Lgr11 ger en mer neutral betoning som 

är lik det andra religioner får i dessa läromedel. Vi får tydligt reda på i dessa läromedel att islam 

är en religion som har många olikheter inom sig och skiftar starkt beroende på var i världen du 

är, vem som är muslimernas imam och vilken inriktning en muslim tillhör. Läromedlen ger 

även en mer utförlig beskrivning av religionen, där författarna på nästan alla områden ger 

läsaren mer exempel och förklaringar och därmed förstår man tydligare hur islam ser ut och 

skiljer sig.  

När det sedan kommer till det totala utrymmet som ges religionen sker en stor utveckling mellan 

Lgr80 och Lpo94. Från läromedlen under Lgr80 får islam 19 respektive 22 sidor. Detta ökar 

sedan för läromedlen under Lpo94 till 30 respektive 32 sidor. Däremot är islams utrymme i 

relation till kristendomen under dessa läromedel likartad, där kristendomen i vissa läromedel 

får hela böcker för sig själv. Under Lgr11s läromedel får islam 28 respektive 34 sidor. Däremot 

är kapitlen som täcker islam respektive kristendomen lika stora i utrymmet. Däremot under Re 

– religion 7-9 får kristendomen ett ytterligare kapitel som täcker religionens utveckling i 

Sverige. 

   

Likheter och skillnader 

Det framkommer tydligt skillnader läromedlen emellan, men även likheter. Som nämnts 

tidigare är likheterna tydligast för läromedlen som tillhör samma styrdokument. Men den är i 

vissa situationer ”gränsbrytande” också. Läromedlen under Lgr80 har nästan bara likheter 

emellan sig. Islams utrymme är likartat, islam får en negativ betoning och framställs som en 

våldsbenägen och ociviliserad religion som i stort sett är identisk var i världen du än befinner 

dig. Den våldsbenägna beskrivningen förs även över till ena läromedlet för Lpo94, Religion 

och liv 9. Detta tror jag beror mest på att läromedlet är skrivet av Leif Berg som även var en av 

författarna i Religion och liv 3 från 1988.  

Läromedlen under Lpo94 har ett likartat utrymme för islam. Författarna för dessa läromedel 

gör det även tydligt för läsaren att islam skiljer sig åt beroende på var i världen du är. De 

hänvisar även till en del seder och traditioner som människor förknippar med islam inte har stöd 
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i religionens urkunder utan istället är kulturbaserade. Det framkommer även tydliga skillnader 

mellan dessa två läromedel. Som nämnt tidigare beskriver fortfarande Religion och liv 9 islam 

som en våldsbenägen religion där även fundamentala tankegångar stärks hos många muslimer, 

med detta syftar författaren på sharialagens betydelse. Författaren har även en negativ 

inställning till könsrollerna inom religionen och de framställs som kränkande. Jämför man detta 

med Plus Religion så tar författarna en väldigt försvarande position till islam. De påpekar att 

allt dåligt som människor förknippar med islam inte tillhör religionen och om muslimer är 

bakom handlingarna så är det individer som utnyttjar religionen för sina egna ändamål. De 

försvarar även könsrollerna och det låter nästan som om de anser att diskriminering är okej så 

länge den som blir diskriminerad är okej med det. Läromedlen under Lgr80 och Lpo94 

misslyckas i stor utsträckning att följa ett svenskt socio-religiöst perspektiv där läromedlen 

under Lgr80 är värre. Genom att de tar olika ståndpunkter vare sig de är negativa eller försvarar 

religionen försöker de genom detta förmedla ett budskap och därmed påverka eleverna som 

läser de valda läromedlen. 

Läromedlen under Lgr11 har väldigt många likheter i sitt utrymme, beskrivning och 

presentation av islam. Författarna för läromedlen ger en betoning som är väldigt neutral och 

betonar religionen i sina beskrivningar likt de gör alla andra religioner som täcks i läromedlen. 

Likaså att islams utrymme är mer jämlik vad andra religioner får och även kristendomen. 

Beskrivningen är även bättre än föregående läromedel då de introducerar flera exempel och gör 

därmed beskrivningen mer utförlig än föregående läromedel. Likt Religion och liv 9 tar även 

författarna här en negativ ställning till de rådande könsrollerna. Däremot skiljer de sig genom 

att ge mer exempel på hur könsrollerna skiljer sig t ex genom att berätta för läsaren att kvinnors 

vittnesmål har ett lägre värde än män. Författarna hävdar även att många muslimska länder 

håller på att blir mer jämlika, dock att processen går sakta framåt. Men vissa skillnader syns, 

Prio religion 8 ger en bättre beskrivning av inriktningar inom islam medan Re – religion 7-9 

introducerar islamhistoria, efter Muhammeds död och fram till modern tid. 

 

Inriktningar, riter och högtider 

Alla läromedel i studien har med islams fem grundpelare. Beskrivningen av dessa pelare är 

snarlik i nästan alla läromedel där de flesta har med de arabiska namnen respektive de svenska 

för varje pelare. Utrymmet och hur pelarna förklaras är även det snarlikt med några stycken till 

utrymmet och nämner det typiska för varje pelare. Det är däremot läromedlet Plus Religion från 
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Lpo94 som ger läsarna den mest utförliga och bredaste förklaringen till de fem grundpelarna. 

Alla läromedel täcker även omskärelsen, men denna är dock varierande där läromedel under 

Lgr80 får det att låta som om kvinnlig omskärelse har stöd i religionen, läromedel under Lpo94 

hänvisar till att kvinnlig omskärelse inte har stöd i Koranen och där läromedlen under Lgr11 

menar att omskärelse inte finns med i Koranen alls utan är en hadith från sunna. Det är först 

under Lpo94 som andra högtider introduceras i läromedlen. Dessa består av några stycken som 

täcker festligheter under ramadan, profeters födelsedag och hidjra-dagen, islams nyår. Dessa 

beskrivs dock väldigt kortfattat med väldigt små och korta stycken för läsaren. Under Lgr11s 

läromedel kommer det in mer högtider och även andra riter. Till skillnad från de som var med 

i Lpo94, så beskrivs dessa mer utförligt. Läsaren får även för första gången läsa om andra riter 

som berör livet, utöver omskärelse, så som namngivning, begravning, äktenskap och att bli 

vuxen. Där även Re – religion 7-9 introducerar några högtider som är typiska för shia-islam. 

Detta förtydligar skillnaderna mellan shia-islam och sunni-islam.  

Lik som de fem grundpelarna har alla läromedel i studien med riktningarna shia-islam och 

sunni-islam. Beskrivningen av dessa är under läromedel för Lgr80 och Lpo94 identisk. De 

presenteras väldigt kort och den tydligaste skillnaden författarna av läromedlen visar på är vem 

som de anser skulle ta över efter Muhammed samt att relationen mellan dessa två riktningar 

inte alltid är den bästa. Det är först under Lgr11 som skillnaderna utvidgas där även läromedlen 

visar på att det finns riktningar inom riktningarna. Det är Prio religion 8 under Lgr11 som 

tydligast visar på olika sorters shia-islam och att sunni-islam har fyra olika skolor som 

prioriterar urkunder olika. Re – religion 7-9s författare nämner att det finns olika skolor inom 

sunni-islam och olika riktningar inom shia-islam, men de nämner bara en för respektive riktning 

vid namn. Däremot som nämnts tidigare så har författarna introducerat typiska högtider för 

shia-islam. Alla läromedel, förutom Plus Religion, har även med olika tolkningar av urkunder 

inom islam. Alla läromedel som nämner olika tolkningar menar att det finns muslimer som gör 

moderna/sekulära tolkningar av Koranen och sunna. Läromedlen under Lgr80 har även med 

den traditionalistiska tolkningen. De övriga tre läromedlen har inte med den traditionalistiska 

tolkningen utan har ersatt den med en fundamentalistisk/islamistisk tolkning. Läromedlen under 

Lgr11 visar även på att det finns en feministisk tolkning av urkunder och introducerar den för 

läsaren.  
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Muhammeds berättelse 

Genom analysen av alla läromedel i studien så framkommer det en relativt entydig beskrivning 

av Muhammed. Alla läromedel, förutom Plus Religion, berättar hur Arabiska halvön såg ut 

innan Muhammed blev profet och hur hans uppväxt var. De nämner alla att han brukade bege 

sig till berget Hira för meditation och fasta, och det är även där ängeln Gabriel uppenbarar sig 

för honom och som då symboliserar att han blev en profet. Läromedlen fortsätter seden att 

berätta om hans predikningar i Mecka som sedan gör att han utvandrar till Medina. I staden 

Medina grundar han det första muslimska samhället, sedan erövrar han hela den Arabiska 

halvön och staden Mecka. Han dör kort där efter, men hinner göra en sista vallfärd till Mecka 

och Kaba innan sin död som senare blev ramadan.  

Det som skiljer läromedlen åt är hur utförligt de beskriver alla dessa olika punkter. Läromedlens 

beskrivning av uppenbarelsen med Gabriel skiljer sig åt, vissa är lika varandra i sin beskrivning 

medan andra skiljer sig åt och nämner t ex att han helt plötsligt kunde läsa från 

Religionskunskap 9, vilket inget annat läromedel hävdar. Alla läromedel förutom Plus Religion, 

menar på att Muhammed med sina anhängare var tvungen att fly från staden Mecka då hans 

predikningar förargade köpmännen i staden, Re – religion 7-9 nämner att de även skickade 

lönnmördare efter Muhammed. Plus Religion nämner enbart att han utvandrade och 

Religionskunskap 9 menar på att han utvandrade då Medina sökte hans hjälp. Religionskunskap 

9 är det första läromedlet som nämner att Muhammed själv tillhörde en stam, sedan är det bara 

Re – religion 7-9 som nämner att Muhammed tillhörde en stam och vi får även här reda på 

vilken stam det var. Vissa läromedel menar även att Muhammed erövrade genom krig och andra 

använder mer en betoning av diplomati som metod. Som nämnts tidigare skiljer sig 

beskrivningen åt mellan alla läromedel och författare, de följer dock ett tydligt mönster i vilka 

punkter de tar med. Denna skillnad beror enligt mig utifrån analysen på vad författarna själva 

anser är av betydelse att nämna. Men överlag anser jag att beskrivningen är relativt utförlig i 

alla läromedel, dock presenterar Plus Religion den kortaste och minst utförliga beskrivningen 

av Muhammed. Det som kan variera tydligt är betoningen då t ex läromedel under Lgr80 

beskriver det muslimska samhället som uppstod i Medina som ociviliseradt med sina lagar. 
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