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Abstract 

This essay is a qualitative textual analysis of six books used for religious studies in 

upper secondary schools. The aim was to study if and how a “correct Islam” is presented 

in the chapters about Islam, how that “correct Islam” matches the Swedish syllabus 

“Religionskunskap 1”, and how Muslim women are presented in books written after 

2011. The applied theoretical frame for the study was “gender steps” and Hughes’ critic 

of studies of Islam. The results showed that few of the chosen authors reached the 

second step of the gender steps, the position based on how texts problematize the 

differences between men and women. The results also showed that elements of Hughes’ 

critic were found in the books. The authors sometimes expressed a correct Islam by 

presenting only one or few interpretations of the Quran. This didn’t always meet the 

aims of the syllabus. The books lack presentations of a variety of gender, socio-

economical backgrounds, ethnicities, and sexualities. Muslim women were mainly 

presented in the text when they differed from religious practices.  
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1 Inledning 
Vid ett praktiktillfälle fick jag chansen att använda mig av ett läromedel för religion i 

årskurs åtta där jag insåg vilka snäva framställningar av islam som man som lärare 

förhåller sig till. När jag frågade min handledare om läromedlet menade han att han 

alltid brukar planera sina lektioner efter läromedlet och använder endast få eller inget 

material utöver läromedlet. Denna undersökning har således förberett mig inför min 

kommande yrkesroll som lärare i gymnasiet hur man kan arbeta med läromedel när det 

inte alltid är särskilt lätt att införskaffa klassuppsättningar av nya eller idealiska 

läromedel.  

När man läser om islam och dess roll i religionsämnet i diverse vetenskapliga 

texter får man uppfattningen av att läromedel ofta har en liten representation av utövare 

eller anhängare till egentligen samtliga islamiska traditioner. Främst är det kvinnans roll 

som man menar får stå i skymundan på grund av patriarkala normer inom religionerna. 

Lärarna har relativt fria händer till att styra över innehållet i undervisningen men måste 

ändå förhålla sig till vissa saker. Detta har man även uppmärksammat i läroplanerna för 

religionsämnet där ett av ämnets syften är: 

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar 

när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har 

särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska 

samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla 

en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. (Skolverket, 2011) 

 

Att olika perspektiv av utövad religion ska presenteras i läromedlen är en självklarhet – 

men går det att helt förlita sig på läromedlen i en sådan typ av undervisning? Räcker det 

att enbart utgå från ett läromedel för att eleverna ska få tillgång till ”… en samhällssyn 

som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors 

olikheter…” (Skolverket, 2011)? 

 I det centrala innehållet för just kursen Religionskunskap 1 står det bland annat: 

 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur 

de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.  

 

 … Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

 

 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. 

(Skolverket, 2011) 
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Ett av syftena med denna uppsats är att studera hur just läromedlen uppfyller kravet i 

Religionskunskap 1 om att behandla religion i relation till kön, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läromedel för Religionskunskap 1 presenterar 

och framställer islam och muslimska kvinnor. Syftet är även att se om innehållet i 

läromedlen presenterar den levda religionen på ett sätt som uppfyller kravet om att visa 

religion från olika perspektiv i samhällen. Frågeställningarna är följande: 

 Urskiljer läromedel anpassade till Gy11 en korrekt islam och hur ser i så fall 

denna korrekta islam ut? 

 Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1?  

 Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

 

Med ”korrekt islam” eller ”sann islam” menar jag den religionen som 

läromedelsförfattarna själva legitimerar utifrån Koranen, på ett nästan teologiskt sätt. 

Enligt läroplanen är ju, bland annat, syftet med läromedlet snarare att uttrycka olika 

former av levd religion och inte bara utifrån ett ”läromästarperspektiv”.  
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2 Tidigare forskning 
Av tidigare forskning kan man utläsa att kapitlet om islam oftast setts som något 

problematiskt. Tidigare läromedelsförfattare har ofta exotifierat religionen och 

presenterat den utifrån enbart ett elitistiskt perspektiv. 

Hur kvinnan framställs i läromedel för religionsämnet har varit och är än idag 

problematiskt. Enligt Kjell Härenstam, som analyserat läroböcker anpassade till 

grundskolan före Lgr80 och läroböcker anpassade till Lgr90, är det en vanlig 

uppfattning att islam är en religion som legitimerar kvinnoförtryck. För att vidga detta 

synsätt har man i tidigare läroplaner integrerat ett jämlikhetsperspektiv från vilket man 

ska närma sig religionerna med. Detta har dock lett till att avsnitten om islam ägnat ett 

särskilt stort fokus på kvinnorna i religionen eftersom man grundar sig i uppfattningarna 

om kvinnoförtrycket (Härenstam, 1993: 222).  

Härenstam skriver också att bland annat den sufiska traditionen i islam 

presenteras men man ger inga exempel på texter, tankar eller litterära uttryck som 

traditionen har genererat (Härenstam, 1993: 274). Härenstams text skrevs på 90-talet 

men verkar fortfarande vara lika aktuell för dagens religionsundervisning och 

läroplaner. Tidigare forskning berättar att det fortfarande finns inslag av traditioner som 

inte lyfts fram och speglar mångfalden. 

Främlinggörandet av islam bottnar i historien. Alla krig som pågått mellan den 

muslimska världen och det kristna västerlandet har bidragit till den andrafiering av 

religionen som kan än idag spåras i religionsundervisning. Muslimerna har setts som 

motståndarna och Härenstam frågar efter vilka drag man ser lättast hos en motståndare 

(Härenstam, 1993: 41). Det underförstådda svaret är såklart alla negativa bilder man 

skapat själv eller blivit matad av genom diverse medier.  

Jimmy Emanuelsson, som studerat hur läromedel på introduktionskursen islam på 

fyra universitet i Sverige framställer islam, menar att man måste vara kritisk till hur 

religion framställs. Efter 9/11-attentatet kopplades begrepp som ”sann islam” ihop med 

terrorism och flygplanskapning. Enligt läromedlen ber muslimer fem gånger om dagen 

som de alltid har gjort i alla tider, men vem är det egentligen som får formulera vad som 

är kärnan i religion? Hur makt och auktoriteter påverkar religion ignoreras när man 

presenterar islam (Emanuelsson, 2014: 99-100, 106).  

Även internationella undersökningar har gjorts för att se hur läroböcker 

framställer islam och den islamiska kulturen före och efter 9/11-attentatet 2001. 

Alexander W. Wiseman, professor i jämförande pedagogisk forskning som undersökt 
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72 läromedel från 15 västerländska länder och Israel, skriver att läroböckerna ägnar 

väldigt få sidor, i relation till lärobokens antal sidor, åt islam. Författarna skriver även 

paradoxalt om det antika islam som en rik kultur och dagens islam framställs negativt 

och som en form av extremism. Israel är det land med läroböcker som ägnat mest 

textmassa till att beskriva islam. (Wiseman, 2014: 131, 338).   

Bland annat Aho Alp har studerat om framställningen av den muslimska kvinnan i 

hur läromedel påverkats av 9/11-attentatet och jämfört framställningarna från tiden 

innan attentatet och tiden efter attentatet. Alp, som utfört sin studie på fyra läromedel 

anpassade till Lpf94 för gymnasieskolan, kommer fram till att den muslimska kvinnans 

framställning påverkas på ett positivt sätt; författarna ger en mer nyanserad och bredare 

bild av kvinnans roll i det religiösa livet och de gör även en progression i att diskutera 

samhällsfrågor rörande islam efter 9/11-attentatet, men på ett sätt som är opartiskt och 

förklarande istället för dömande (Alp 2007: 27-28).  

Maria Malmberg och Ninja Sonjefjord undersöker i deras C-uppsats hur islam och 

hinduism framställs i två läromedel från grundskolans senare år och två läromedel från 

gymnasieskolan (med de dåvarande läroplanerena Lpo 94 och Lpf 94). De kommer 

fram till att gymnasieskolans läromedel närmar sig problematiken av att presentera 

religionerna med ett genusperspektiv på ett mer omfattande sätt än läromedlen från 

grundskolans senare år som istället ofta missar stora bitar så som att ifrågasätta 

kvinnans ställning i samhället och hennes roll som mamma och hustru (Malmberg & 

Sonjefjord, 2006: 35-36).  

Maria Ceoca och Hanna Ganmark Jansson har jämfört hur fyra läromedel 

anpassade till Lgy11 i religion för årskurserna 4-6 presenterar islam och kristendom. 

Resultatet som de får fram av undersökningen är att man bland annat med språkbruket 

skiljer mellan religionerna – ord som ”västerlandet”, ”vårt” och ”främmande” används 

för att skapa distans mellan de västerländska kristna normerna och mellanösterns islam. 

Resultatet visar även hur läromedel presenterar och diskuterar islam som en patriarkal 

religion men inte tar upp samma tema gällande kristendomen (Ceoca & Ganmark 

Jansson, 2015: 27). 

Hittills har studier visat att författarna till läromedlen ofta missar att få med ett 

genusperspektiv eller inte är tillräckligt genusmedvetna. Hesho Salihs undersökning av 

hur genusmedvetna två läromedel för grundskolans senare år, anpassade till Lgr11, är i 

religion visar dock att islam är den religion (av de abrahamitiska religionerna) som 

genusperspektivet får ta störst plats i. Den muslimska kvinnan porträtteras även 



  
 

5 

representativt där man kan se henne i olika roller i samhället (Salih, 2016: 34). Vilket 

samhälle som läromedlet menar förtydligas inte. 

Ur ett teoretiskt perspektiv från islamofobi och orientalism studerar Marcus 

Ringkvist och Richard Tholin hur fem läromedel från tiden 1979-2012 förhåller sig till 

dessa begrepp. De studerade bland annat hur den muslimska kvinnan framställs och om 

islam framställs som en homogen grupp. Resultatet visar att muslimerna presenteras 

som en homogen grupp där väldigt få versioner av religionen presenteras och kvinnan 

får endast utrymme i texterna om hon på något sätt särskiljer sig från den manliga 

traditionen (Ringkvist & Tholin, 2012: 34).  

Zulijana Jeminovic och Maida Ejupovic har studerat hur läroböcker från 1970-

talet och 2000-talet skiljer sig i sin framställning om stereotyper och bilden av kvinnan i 

islam. Resultatet som fastställdes var att om läroböcker från 70-talet presenterade islam 

var det kort och koncist och kvinnan fick ingen större plats i texten. Läroböckerna från 

2000-talet visade att man numera oftare hämtar sin information om islam från Koranen 

då man tidigare istället presenterade fördomar som man tyckte verkade stämma överens 

med verkligheten (Jeminovic & Ejupovic, 2014: 38-42).  
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3 Teori 
Undersökningen är baserad på två olika teorier där jag använt genustrappan till att 

studera den muslimska kvinnans roll och hur man arbetar med att anpassa texten efter 

kön, som är en punkt i det centrala innehållet för Religionskunskap 1. Den andra teorin 

är Hughes kritik mot studier av islam som jag använt mig av när jag studerade 

läromedlens syn på korrekt islam och hur de förhåller sig till det med läroplanens 

innehåll kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

Genustrappan har bland annat Edwertz och Lundström använt sig av när de 

granskade den obligatoriska kurslitteraturen i en kurs på Karlstads universitet ur ett 

jämställdhets- och genusperspektiv. Trappan har totalt åtta steg som man kan 

kategorisera utifrån:  

 4 Genusmedveten II: problematiserar patriarkal exploatering av män, kvinnor 

och natur 

 3 Genusmedveten I: undersöker ”socialt konstruerat kön”, maktstrukturer och 

patriarkala mönster 

 2 Jämställdhetsmedveten: beskriver orättvisa könsbundna villkor dvs 

problematiserar skillnader mellan män och kvinnor 

 1 Könsmedveten: uppmärksammar och beskriver skillnader mellan män och 

kvinnor 

 0 Könsneutral/könsomedveten: frånvaro av könsperspektiv, saknar köns- och 

genusdistinktioner, ämnet framställs som könsneutralt 

 -1 Könsomedveten/könsblind: förbiser könsperspektiv, könsblind, befintligt 

underlag utnyttjas inte för köns- och genusreflektioner 

 -2 Könsmytsförstärkande: upprätthåller könsmyter, som t ex kvinnan som 

passiv, mannen som aktiv 

 -3 Könsmaktsförstärkande: tillämpar härskartekniker som bl a internalisering 

av förtryck, motiverar och försvarar patriarkala maktstrukturer (Edwertz & 

Lundström, 2003: 9) 

 

Som trappan visar kan man se att Edwertz och Lundström studerat hur kurslitteratur 

behandlar könsmakt, skillnader mellan kön, jämställdhet och genus. De högre stegen på 

trappan kategoriseras efter hur läromedlet arbetar mot patriarkal exploatering och de 

lägre stegen kategoriseras efter hur de upprätthåller patriarkala maktstrukturer. 
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Jag menar att det ideala vore att alla läromedel når toppen av trappan i deras 

framställning av muslimska kvinnor, men genom att studera läromedlen utifrån 

genustrappan kan man få en tydligare bild av vad läromedel saknar eller vilka kvalitéer 

som är typiska för läromedel. Att läromedlen skulle sakna genusperspektiv tror jag 

skulle vara väldigt främmande eftersom man i så många år fokuserat på att kritisera 

kvinnans roll i den patriarkala religionen. Förutsättningarna var att läromedlen placerar 

sig på ”plussidan” men jag presenterar ändå hela genustrappan. 

Hughes kritik för studier av islam kan sammanfattas i två teser som jag kommer 

använda mig av vid själva analysen: 

 

1. the study of Islam, as it is currently conducted, is charged with essentialist 

assumptions and categories which stress consensus in favor of difference; 

2. the study of Islam, as it is currently conducted, lacks critical theoretical 

explanatory models and is content with describing Muslim self-reports 

(Emanuelsson, 2014: 100). 

 

För att se om läromedelsförfattarna uttrycker sina egna uppfattningar av ”korrekt islam” 

kommer jag således, som Hughes beskriver, att leta efter essentiella antaganden genom 

att författarna bland annat missar att kritisera och förklara den kritiken, och låter 

verksamma muslimer förklara deras tro utan att författare kommenterar, problematiserar 

eller kritiserar.    
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4 Metod och material 
 

4.1 Metod 
Metoden som kommer att användas för att göra undersökningen är kvalitativ 

innehållsanalys, eller diskursanalys som Göran Bergström och Kristina Boréus kallar 

det. Till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys där man studerar till exempel 

förekomsten av ord ämnar kvalitativ analys till att studera texters innebörd och mening 

(Bergström & Boréus, 2012: 353-354). Kunskapen som förmedlas i läroböckerna är, 

trots sin styrning av stoffurval och valet av presentation, upp till varje individ att tolka.  

Genom att noggrant läsa texter kan man få fram vilken roll texten spelar och 

vilken uppgift den har i den kontext som den presenteras i (Esaiasson m fl, 2012: 210). 

Genom att studera helheten och vissa valda passager i texter ämnar uppsatsen att svara 

på frågorna ställda om just islam i läroböcker. Man kan även diskutera huruvida 

eleverna i en gymnasieklass har de verktyg som de behöver för att kunna sätta texter i 

olika kontexter av samhällen, till exempel, eller om de enbart tar åt sig texten utan att se 

de olika formerna som utmynnar från en gemensam kärna. 

 

4.2 Material 

De sex läroböcker som har undersökts är böcker som är avsedda att användas i kursen 

Religionskunskap 1 på gymnasiet. Religion och sammanhang av Börge Ring är avsedd 

för både kurs 1 och kurs 2. Läroböckerna som undersökts är alla utgivna efter 2012 och 

är således anpassade efter Gy 2011. En människa, tusen världar, Religionskunskap 1 

och Religion 1 valdes eftersom jag vet att de används i religionsundervisning på distans 

och i klassrummet. De andra läromedlen är slumpmässigt utvalda.  

Religion 1 för gymnasiet är skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och 

Veronica Wirström. Boken är första upplagans andra tryckning och den är tryckt 2012 

under förlaget Natur & Kultur. Den är uppdelad i kapitel för de fem största 

världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism) sam kapitel 

som berör etik, asiatiska religioner, naturnära folks religioner, livsåskådningar, 

alternativa världar (film och spel), vetenskap och religion, politik och religion samt 

människa, kön och sexualitet. Läromedlet har sammanlagt 232 sidor och kapitlet om 

islam är 25 sidor långt. I slutet behandlas kön och sexualitet på 8 sidor.  

Religion och sammanhang är författad av Börge Ring och tryckt 2013 under 

förlaget Liber. Det är den fjärde upplagan. Läromedlet innehåller förutom kapitel om de 
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största världsreligionerna även kapitel om etik och moral, naturfolkens religioner, 

Indiens religioner, konfucianism, daoism och shintoism, nya religiösa rörelser samt 

vetenskap och religion. Boken består av 352 sidor varav kapitlet om islam är 42 sidor, 

en sida med en diskussion om kvinnan och mannen i religionen samt ett avsnitt om kön 

och sexualitet på 4 sidor.  

Religion – helt enkelt, också skriven av Börge Ring, tryckt 2013 under förlaget 

Liber och är den första upplagan. Boken är uppdelad efter världsreligionerna samt ett 

kapitel om ”resten”, det vill säga bland annat sekt, new age och livsåskådningar. 

Kapitlet om islam är 25 sidor och i inledningen finns ett avsnitt om sexualitet och kön 

på 5 sidor. Läromedlet har totalt 252 sidor. Religion – helt enkelt och Religion och 

sammanhang har flera likheter; bland annat är avsnittet om sexualitet och kön uppbyggt 

på samma sätt.  

Religionskunskap 1, författad av Olof Franck, utgavs 2014 av förlaget 

Studentlitteratur. Det är den första upplagan och med läromedlet tillkommer även en 

digital del som inte ingick i undersökningen. Boken är 183 sidor och kapitlet om islam 

är 13 sidor samt ett mindre avsnitt om hur författaren ser på generalisering av religioner 

och även religioners mångfald som jag använt mig av i undersökningen.  

En människa, tusen världar, skriven av Robert Tuveson, trycktes 2015 under 

förlaget Gleerups och är den första upplagan. Kapitlet om islam är 40 sidor och bokens 

totala sidantal är 336. I inledningskapitlet finns även en del om kön, sexualitet, etnicitet 

och socioekonomiska förhållanden på 6 sidor som jag även funnit relevant för 

undersökningen.  

Livsvägar är skriven av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin och den utkom 2012 

av förlaget Gleerups. Det är den andra upplagan. Läromedlet omfattar kapitel om de 

fem största världsreligionerna och ett inledningskapitel, kapitel om sikhism, etik och 

”tema”. Bokens totala antal sidnummer är 240, varav kapitlet om islam är 36 sidor.  

Läromedlet är speciellt anpassat till yrkesförberedande program i gymnasieskolan, 

skriver författarna.  
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5 Islam i läroböcker 
I takt med att synen på religionsundervisningen och läroplanerna ändras utformas det 

ständigt nya läromedel som ska fungera som ett hjälpmedel för läraren och eleverna att 

nå de aktuella kunskapskraven. Religionsämnet i skolan har gått från att vara enbart 

fokuserat på kristendom till idag ett ämne där man blickar på den globala mångfalden. 

Länken mellan en religiös världsbild och elever på ett gymnasium i Sverige är oftast 

läroboken som används i klassrummet. På ett par sidor koncentreras ibland miljardtals 

människors vardag och konsekvenserna blir att eleverna genom läromedlet inte allt för 

sällan får en ganska snäv och generaliserad bild av vad religion kan vara.  

Johan Wickström skriver om svårigheter för religioners framställning i svenska 

läromedel. Bland annat får islam ofta en negativ framställning och läroböcker i 

allmänhet innehåller ofta ideologiska uttryck bland annat i hänseende av etnicitet, 

sociala klasser och religion. Läroböckerna innehåller även delar som kränker och 

diskriminerar vissa elever (Wickström, 2012: 158). 

Det man ändå får ha med i sin beräkning när man gör själva undersökningen är att 

det inte finns något krav på att läromedlen ska täcka alla de punkter av kunskapsmål i 

läroplanen. Att läraren går utanför läromedlet och hämtar texter eller annat material från 

andra källor kan snarare ge en ännu bredare och mer fördjupad bild av vad islam 

egentligen är. Studier av bland annat Niklas Ammert, professor i historia och dekan för 

Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet, visar att lärarna trots det är väldigt 

knutna till läromedlet som elevklassen fått i sina händer (Wickström, 2012: 157). 

Att studera kvinnosynen inom islam är ett knivigt uppdrag. Som tidigare nämnt 

med Härenstam är det en inte allt för ovanlig syn den gemene svensken har på islam att 

just kvinnan är förtryckt och har inte alls samma rättigheter eller möjligheter som 

kvinnorna i Sverige har. Men varje mynt har två sidor, och i detta fall har det tre – Jonas 

Svensson som är islamolog har komprimerat den inommuslimska debatten om kvinnans 

ställning i islam till tre ståndpunkter: 

 

 1) Islam är kvinnofientlig och ett resultat av ett samhälle präglat av patriarkatet, dvs den 

 manliga dominansen. Religionen skall hållas utanför diskussionen om reformer vad gäller 

 kvinnans situation. 

 2) Islam ger, och har alltid givit, den muslimska kvinnan hennes rättigheter. Hon är inte 

 mer förtryckt än kvinnor i icke-muslimska länder. Sharia-regler inom det familjerättsliga 

 området har fortfarande validitet och är dessutom oföränderliga eftersom de är identiska 

 med Guds vilja. 

 3) Kvinnan är förtryckt i den muslimska världen, men islam har ingen skuld i detta 

 förhållande. Islam är i sig en progressiv religion som strävar efter jämlikhet mellan 

 könen, vilket avspeglas i Koranen och i Sunna. En feltolkning av islam har resulterat i 
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 dagens situation och därför är det nödvändigt med en nytolkning av källorna till 

 religionen (Svensson, 1996: 7).   

 

 

Jonas Otterbeck har gjort flera undersökningar av hur islam framställs i läromedel. I en 

undersökning undersökte han verksamma läromedel i skolor i Malmö som är skrivna 

mellan 1998-2000. Det han kom fram till var: 

 

 In the light of the above findings, I think it is reasonable to demand that the texts:  

 be clearer and more consistent; 

 specify from which perspectives the texts are written;  

 explain chosen strategies and delimitations;   

 have a higher degree of reflexivity;  

 contain fewer factual errors;  

 be free from reliance on former textbooks (Otterbeck, 2005: 809-810). 

 

Flera av texterna han hade studerat visade sig vara senare upplagor av samma bok, men 

som ändå innehöll samma faktafel men istället hade ändrat mindre detaljsaker.  

Sverige är en del av den stora globaliseringen som forsar fram i världen och det 

som pågår på andra sidan jordklotet är endast några tangent- eller knapptryck bort från 

individen. Bakgrunden till denna undersökning visar att det trots det fortfarande är en 

relativt homogen och sluten grupp som presenteras i läromedel. Nedan följer resultatet 

av hur läromedel från 2011 presenterar islam och vilken roll den muslimska kvinnan 

har. 
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6 Resultat  

6.1 Religion 1 för gymnasiet  

På vilket sätt presenterar läromedlen vad korrekt islam är? 

Genom kapitlet om islam försöker Göth, Rüter och Wirström visa flera perspektiv på 

hur man tolkat Koranen och de andra centrala texterna. Bland annat förklarar de islam 

utifrån ”två världar” där man hänvisar till muslimer som tidigare sett världen som 

tudelad; områden där islamisk lag råder och områden där islam är minoritet eller inte 

existerar alls är alltid i konflikt. Författarna menar att vissa fortfarande ser på världen 

utifrån detta synsätt medan vissa muslimer menar att det inte finns något stöd för det 

(Göth m fl, 2012: 109). 

 

 En del muslimer resonerar fortfarande på det sättet: antingen regerar islam eller så är man

 i konflikt med omgivningen. Men andra muslimer säger att det inte finns något stöd för 

 detta i Koranen, och inte heller i berättelserna om Muhammed. De vill istället utgå från 

 korancitat som detta: ”Tvång ska inte förekomma när det gäller frågor om tro.” Ingen ska 

 tvingas att bli muslim (Göth m fl, 2012: 109). 

 

Kontinuerligt i texten beskriver författarna ofta olika synsätt med tillägget ”vissa” – att 

det inte gäller för alla. Några exempel är att många muslimer äter halalslaktat kött 

medan andra inte bryr sig, vissa menar att det är okej med krig i islams namn och andra 

inte, samt att vissa menar att de senare och längre surorna väger tyngst medan andra 

menar att de kortaste är de viktigaste (Göth m fl, 2012: 115, 110).  

De tolkningar av Koranen som de presenterar är sunni, shia, sufism, salafism, 

islamism och de omtolkningar feministiska teologer gjort.    

 

Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1? 

Religion 1 kopplar ofta sitt material med det kvinnliga och det manliga könet. Man 

problematiserar begreppet jämställdhet inom islam och man menar att det finns många 

olika perspektiv inom islam som säger olika (Göth m fl, 2012: 113).  

 

Internet fanns inte på Muhammeds tid, och inte heller diskussionen om lika rättigheter 

mellan könen. Genom islam fick kvinnan en bättre ställning i samhället än hon hade haft 

tidigare, men idag tycker många att läget är annorlunda. Mätt med nutida mått har 

kvinnan en alldeles för underordnad ställning i muslimska samhällen, menar de. Har de 

rätt? Vad innebär lika värde? Och vilka konsekvenser får det i dagens samhälle att man 

och kvinna har olika roller enligt islamisk tradition? (Göth m fl, 2012: 113).  
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De gånger då kvinnan får synas aktivt i texten är när hon särskiljer sig från den manliga 

normen för tro. Till exempel skriver författarna: ”Kvinnor som ammar eller har mens 

ska inte fasta, men de ska också ta igen fastan senare” (Göth m fl, 2012: 123), angående 

en av de fem pelarna, fastan, och ”Man har försökt finna stöd för kvinnlig omskärelse i 

sunna, men den hadith som nämner detta är omtvistad. De flesta muslimer anser att den 

inte är tillförlitlig, och ser kvinnlig omskärelse som ett sätt att fördärva det som Gud har 

skapat” (Göth m fl, 2012: 125). 

Kön problematiseras i ett kapitel sist i boken som gäller för alla religioner och 

livsåskådningar där man diskuterar manliga och kvinnliga normer samt biologiska 

skillnader mellan könen (Göth m fl, 2012: 222-224).  

Hur religionen kan variera bland de olika socioekonomiska bakgrunderna framgår 

inte på ett tydligt sätt i texten. Det man kan tolka utifrån texten är att inte alla får tolka 

de heliga texterna, utan det är de lärda som är kunniga inom arabiska, Koranen och 

sunna som får göra det (Göth m fl, 2012: 114) – men vilka som får eller har möjlighet 

till att utbilda sig till det framgår inte.  

Det är en liten representation av olika etniciteter som är muslimer. De bilder som 

presenteras i läromedlet visar muslimer i Iran (Göth m fl, 2012: 113), kurdiska 

muslimer i Sverige (Göth m fl, 2012: 118) och muslimer i Indonesien (Göth m fl, 2012: 

120). Det är dock inget som kommenteras i den löpande texten. 

Sexualitet är heller inget ämne man direkt berör i kapitlet om islam. Det som 

Religion 1, och samtliga andra böcker som undersökts, närmar sig med sexualitet är 

polygami och mannens rätt till upp till fyra hustrur (Göth m fl, 2012: 126). Detta 

presenteras i läromedlet trots att det är så pass ovanligt bland muslimer (Göth m fl, 

2012: 126, Ring, 2013a: 202, Tuveson, 2015: 196-197, Tidman & Wallin, 2012: 111). 

Är det för att besvara fördomar?  

För att beröra ämnet ingår sexualitet i ett kapitel sist i boken där man skriver att 

”de allra flesta kristna kyrkor i världen accepterar inte samkönade äktenskap. Detsamma 

gäller de övriga stora religionerna” (Göth m fl, 2012: 228). Man presenterar sedan 

exempel på hur vissa religioner och religiösa personer (Dalai Lama och judendomen) 

ser på homosexualitet men man skriver inget om vilken roll homosexualitet (eller någon 

annan sexualitet) har i islam (Göth m fl, 2012: 228).  
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Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

Som tidigare nämnt försöker författarna i läromedlet ett par gånger att diskutera 

mångfalden i islam. Bland annat diskuterade de huruvida kvinnan är det underordnade 

könet eller om de båda könen snarare har samma värde (Göth, Rüter och Wirström, 

2012: 110). Men kvinnan lyfts inte fram särskilt mycket i texten om islam. Man nämner 

hur muslimer ser på kvinnan i moskén – där författarna menar att muslimer tolkat i 

sunnan att kvinnan ska ha ett särskilt utrymme skilt från männen, vilket man inte kan 

hitta något skrivet om i Koranen. Man diskuterar även muslimernas syn på kvinnlig 

omskärelse där muslimska lärda tolkat den kvinnliga omskärelsen efter en hadith men 

som många muslimer anser snarare är en tradition knuten till kulturella influenser än 

religion. Författarna diskuterar om förekomsten av omskärelse kan legitimeras i 

haditherna och sunna som vissa muslimer hänvisar till och beroende på hur man ser på 

orenhet inom islam kan man även finna stöd i Koranen: 

 

Många använder Koranen för att argumentera mot kvinnlig omskärelse. Där står det att 

det att sic! djävulen vill förvanska Guds skapelse, och man ska inte inlåta sig med 

djävulen. Att omskära kvinnor skulle då vara ett grovt brott mot Guds vilja.  

Varken manlig eller kvinnlig omskärelse finns nämnd i Koranen. Men vissa betraktar den 

som inte är omskuren som oren. Och då handlar allt som står om orenhet i Koranen också 

om omskärelse (Göth m fl, 2012: 124-125).  
 

Den muslimska kvinnan och hennes roll diskuteras inte särskilt mycket i kapitlet om 

islam utan författarna har istället valt att integrera diskussionen i en 

religionsöverskridande eller allmän diskussion om det i kapitlet ”Människa, kön och 

sexualitet” som tidigare nämnts i uppsatsen under ”hur väl stämmer det överens med 

läroplanen”. Som exempel har de valt att ta upp den muslimska slöjan. Författarna 

skriver att det i Koranen står hur Muhammeds fruar skulle dölja sina kroppar vid möte 

med andra män och att båda könen ska klä sig anständigt och visa respekt för varandra. 

Hur den muslimska kvinnan ska klä sig idag menar författarna att lärda muslimer tolkat 

i vissa hadither (Göth m fl, 2012: 225). De drar även en jämförande parallell med icke-

muslimska samhällen: 

 

I alla samhällen finns det normer för hur människor ska klä sig och dölja sina kroppar. 

 Dessa normer kan vara medvetna eller omedvetna. Ibland kan normerna upplevas som 

 förtryckande. Så är det i vissa länder som följer en sträng form av islam. Där kan det 

 kräva mycket mod att ta av sig slöjan. Det blir en symbolhandling: jag accepterar inte att 

 bli förminskad av detta samhälles normer (Göth m fl, 2012: 225).  
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Med avsnittet om hur man ser på kvinnan i olika religioner får den muslimska kvinnan 

mest utrymme i jämförelse med texten om islam. Som tidigare nämnt presenterar man 

kvinnan för läsaren när hon särskiljer sig på något sätt.  

 

6.2 Religion och sammanhang  

 

På vilket sätt presenterar läromedlen vad korrekt islam är? 

Religion och sammanhang lägger stor vikt vid att diskutera och problematisera kvinnan 

– hur man ser på henne och vilken roll hon har. Ett sätt att vara muslim på är enligt Ring 

att se texterna från de feministiska teologernas tolkningar som bland annat menar att 

man måste se Koranen och de heliga texterna i dess historiska kontext för att kunna 

anpassa dem efter dagens samhällen (Ring, 2013a: 190).  

Om mat, dryck och kläder skriver Ring bland annat att ”en muslim inte bör äta 

svinkött eller dricka alkohol” (Ring, 2013a: 201), men just alkoholförbudet är det inte 

alla muslimer som anser är särskilt viktigt (Ring, 2013a: 201).  

Ring skriver att muslimer lägger stor vikt vid att vara vänliga och frikostiga. Detta 

menar Ring att man kan läsa om i Muhammeds sunna, Koranen och i haditherna (Ring, 

2013a: 201-202).  

De olika riktningar inom islam som Ring lyfter fram är sunni, shia, islamism, 

sekularism, sufism och dervisch. Från de muslimska ländernas renässans under slutet av 

1800-talet väcktes även tre olika reaktioner bland muslimerna – de som tyckte att den 

muslimska världen måste moderniseras, de som ville dra sig inåt mot den rena islam 

som den varit i alla tider (traditionalister) samt de som ville kombinera de moderniteter 

som det moderna samhället har att erbjuda men så att de passar in i det muslimska 

samhället och det islamiska samhället (Ring, 2013a: 210-214).  

 

Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1? 

Ring har ett avsnitt i inledningskapitlet om kvinnan och mannen i religionen där han 

skriver att män i nästan alla tider haft tolkningsföreträdet och makten och har därför 

påverkat religioner. Det gäller att idag försöka koppla religionen till dess historiska 
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sammanhang och samtidens samhälle för att kunna förklara den. Det gäller att lyfta 

kvinnorna i religionen (Ring, 2013a: 26).  

Ring diskuterar även i följande kapitel om hur kön och sexualitet påverkar vår 

identitet och går igenom fyra utgångspunkter för könsroller och könsidentiteter (det 

biologiska könet, könsidentitet, könsroll eller könsuttryck och vem jag sexuellt 

attraheras av) (Ring, 2013a: 32-35).  

I kapitlet om islam dyker kvinnan upp här och var för att visa hur hon skiljer sig. 

Till exempel skriver Ring om kvinnliga förebilder i islam (Maria/Maryam, Khadija och 

Aisha) (Ring, 2013a: 188), mäns och kvinnors olika plikter (Ring, 2013a: 194) och hur 

könsrollerna kanske är mer kopplade till kultur än religion (Ring, 2013a: 204).  

 

Maria, eller Maryam som hon kallas i Koranen, är kanske den viktigaste kvinnan för 

muslimer. Sura 19 heter Maryam och handlar om när Maryam blev befruktad av en ängel 

och föder Jesus – som är en av de stora profeterna i Koranen. 

 

… Muhammeds hustrur; Khadidja och Aischa, bidrog på olika sätt till att islam blev en 

stor religion. Khadidja blev den första som trodde på Muhammeds uppenbarelser och 

stöttade även med ekonomisk hjälp. Aischa sägs ha samlat på flest hadither av alla, när de 

bodde i Medina (Ring, 2013a: 188). 

 

Sharia tar upp frågor som rör familjelivet, mäns och kvinnors olika plikter; t.ex. att 

mannen ska försörja kvinnan och att kvinnan får behålla det hon tjänar om hon arbetar 

(Ring, 2013a: 194). 

 

I Sverige finns många muslimer med en kulturell bakgrund i länder där könsrollerna är 

start fixerade och där familjens heder till stora delar vilar på kvinnorna. Flickorna är 

”hemmets ljus” och pojkarna deras ledare (Ring, 2013a: 204). 

 

Hur religionen kan variera bland de socioekonomiska bakgrunderna framgår inte riktigt 

i kapitlet. Det Ring nämner är att en mufti får tolka Guds lag, Sharia, och att man måste 

vara lagkunnig (Ring, 2013a: 193); vilket kan tolkas att de anses stå över andra i makt 

och kunskap.  

Det är heller ingen större variation gällande olika etniciteter inom islam. Bilder på 

några pojkar från Algeriet (Ring, 2013a: 205), kvinnor i en moské i Indonesien (Ring, 

2013a: 207) och en presentation av muslimer i Sverige idag är det som framkommer 

(Ring, 2013a: 214-216).  

Gällande sexualitet lyfter Ring, förutom det i inledningskapitlet, hur en man har 

rätt till att gifta sig med upp till fyra kvinnor men att det idag är ovanligt (Ring, 2013a: 

202).  
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Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

I själva inledningskapitlet ”Introduktion” tar Ring upp hur en läromedelsförfattare 

måste göra sitt stoffurval så att det även speglar kvinnans religiositet (Ring, 2013a: 26). 

Detta inledningskapitel skapar en viss förväntan av kvinnans representation i det 

kommande kapitlet om islam.  

I avsnittet ”Kvinna och man i islam” beskriver Ring hur Muhammed bidrog till att 

kvinnan fick samma rättigheter (med viss modifikation) och värde som mannen. Bland 

annat i frågan om arv och ekonomi. I texten lyfts även kvinnliga förebilder i islam fram. 

Namn som Maryam, Khadidja och Aischa får ett särskiljande eftersom Ring menar att 

de är särskilt viktiga i islam (Ring, 2013a:188). 

I samma avsnitt följer även en presentation av muslimsk feminism där man menar 

att den muslimska världen hade halkat efter under reformrörelser i slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet och för att komma ifatt västvärlden var man tvungen att 

förbättra vissa saker – utbildning och kvinnans situation var två saker som skulle leda 

till ett sannare islam. De flesta muslimska feministerna var män från början innan allt 

fler kvinnor anslöt sig. Under 1970-talet började allt fler kvinnor att slänga sina slöjor 

men under 1990-talet valde många att återigen sätta på sig slöjan för att visa upp sin 

muslimska identitet (Ring, 2013a: 188-189). Om detta var en internationell företeelse 

eller om det var något lokalt skriver inte Ring ut. 

Ring presenterar även Svenssons tre ståndpunkter man kan urskilja i den 

muslimska debatten (Ring, 2013a: 190) – som finns uppräknade under ”Bakgrund” i 

denna uppsats.  

Att bestämma huruvida kvinnan är jämställd med mannen är upp till den som 

tolkar Koranen, haditherna och sunnan. Olika lärda tolkar texter olika och förmedlar till 

det muslimska folket vad de tror är sanningen (Ring, 2013a: 191). Vissa saker, menar 

Ring, kan ses som orättvisa och ojämställda idag men var när de uppkom egentligen 

logiska och rättvisa för sin tid.  

 

 En kvinnas vittnesmål är enligt Koranen värt hälften så mycket som en mans. Det beror 

 på att kvinnan då var sämre utbildad än mannen och för att rättvisan skulle segra gällde 

 detta. Koranen förespråkar egentligen bara rättvisa (Ring, 2013a: 190). 

 

 

Denna apologetiska tolkning är ett oförklarat klargörande för vad som skedde tillbaka i 

tiden när det begav sig. Ring förmedlar här sin egen tolkning av vad Koranen 

förespråkar. 
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Under avsnittet om Sharia får kvinnan återigen synas i texten. Ring tar upp hur 

sharia påverkar frågor som rör familjelivet och däribland vilka plikter mannen och 

kvinnan förväntas att ha – till exempel att ”mannen ska försörja kvinnan och att kvinnan 

får behålla det hon tjänar”. Det står även att tillämpningen av sharia varierar från land 

till land men vad just dessa exempel förekommer framgår inte (Ring, 2013a: 194).  

Bland de fem pelarna som presenteras i läromedlet finns det en del krav eller 

uppmaningar för bland annat kvinnan. Ett exempel är att Ring skriver ”Om kvinnan har 

mens får hon besöka moskén, men inte be, varken där eller hemma. Hon är befriad från 

det” (Ring, 2013a: 198).  

Under avsnittet ”Könsroller” tar Ring upp hur man ser på äktenskapet och mannen 

och kvinnans roll i det. Han menar att det i många länder finns en kultur kring att 

kvinnan är väldigt viktig i familjen och att mannen leder henne och det behöver inte 

vara kopplat till islam utan är mer en kulturellt betingad förekomst (Ring, 2013a: 204).  

Kvinnlig omskärelse är något som förekommer i flera länder i Afrika, menar 

Ring. Varför man omskär kvinnor har egentligen ingen koppling till islam utan utförs av 

både muslimer och kristna idag (Ring, 2013a: 206).  

För Ring verkar det främst vara viktigast att koppla islam till den svenska 

kontexten och samhället eftersom han oftast kopplar den presenterade islam till det 

svenska samhället istället för andra samhällen i världen. 

 

6.3 Religion – helt enkelt 

På vilket sätt presenterar läromedlen vad korrekt islam är? 

Ring startar kapitlet om islam med att berätta om variationen av muslimer som finns i 

Sverige. Han menar att de olika muslimska grupperna i Sverige har mycket gemensamt 

men det finns även motsättningar. Efter det ger han exempel på hur muslimer kan skilja 

sig åt: 

 Vissa går till moskén och ber varje dag och andra kanske en gång om året. 

 Vissa följer många regler och deltar i alla högtider och andra kanske inte följer 

mer än någon enstaka regel eller tradition. 

 Vissa muslimer i Sverige är mycket skeptiska till musik, eftersom den anses 

förföra människan och leda henne åt fel håll. Andra älskar musik. 

 Vissa muslimer i Sverige kan jämföra kärleken till Gud med den erotiska 

kärleken. Andra skulle inte göra det. 

 Vissa muslimska kvinnor bär slöja, medan andra inte gör det. De som gör det 

vill på så sätt visa sin respekt för Gud, medan andra menar att det kan man göra 

ändå (Ring, 2013b: 122-124). 
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I kapitlet om islam finns ett avsnitt kallat ”Är alla pelare lika viktiga?” där Ring skriver 

att trosbekännelsen och bönen är de mest centrala pelarna för vissa muslimer samt att de 

andra pelarna kan vara svårare att följa på grund av exempelvis ekonomiska hinder 

(Ring, 2013b: 128).  

Om kvinnans traditionella klädsel skriver Ring att Koranen vagt nämner slöjan 

vid två tillfällen och att det snarare är andra traditioner bortom Koranen som styr 

klädreglerna och att det inte är alla kvinnor som bär slöja: 

 

I Koranen nämns bara det som senare kallas slöja vagt uttryckt vid två tillfällen. I stort 

sett är det andra traditioner än Koranen som ligger bakom att muslimska kvinnor bär 

slöja och långt från alla gör det (Ring, 2013b: 132).  
 

I samhällen florerar olika åsikter om hur stor roll religion ska spela i människornas 

vardag. Ring presenterar tre olika perspektiv om vilka perspektiv som finns inom islam: 

islamister, sekularister och ”en tredje grupp” (inte namngiven) som menar att fred och 

rättvisa kan uppnås utan att ett land styrs av islam (Ring, 2013b: 146).  

 

Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1? 

Som i Rings tidigare presenterade läromedel Religion och sammanhang inleder Ring 

med ett kapitel där han förklarar och diskuterar diverse saker. Bland annat tar han upp 

begreppen kön och sexualitet som är i princip samma text som i Religion och 

sammanhang där han förklarar sexualitet och fyra utgångspunkter för kön och 

könsidentiteter (Ring, 2013b: 22-25). Utöver det tar Ring upp att mannen och kvinnan 

har olika plikter eftersom de är olika och att mannen kan gifta sig med upp till fyra fruar 

(Ring, 2013b: 135-136).  

 

Plikterna är lika mycket värda, även om de är olika. De plikter som kvinnan får svarar 

mot hennes natur. Hon ska ta hand om barn och hem. 

Mannens plikter, som svarar mot hans natur, är bland annat att försörja familjen. En 

kvinna kan om hon vill kräva att bli försörjd. Det som hon själv eventuellt kan tjäna får 

hon behålla om hon vill (Ring, 2013b: 135). 

 

 

Som tidigare nämnt lägger Ring stor vikt vid att koppla islam till det svenska samhället. 

Gällande etnicitet förklarar han den stora mångfalden av muslimer som finns i Sverige 

och att de kommer från olika länder och kulturer. En bild på en turkisk muslim i 
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Tyskland finns i kapitlet, men etniciteter bortom det existerar inte i läromedlet (Ring, 

2013b: 122).  

Någon variation i religionsutövning bland de socioekonomiska bakgrunderna 

förklaras inte heller, mer än att de som har ekonomiska hinder inte behöver vallfärda 

(Ring, 2013b: 128). 

 

Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

I början av kapitlet om islam går Ring igenom några variationer på islamsk tro. En av 

dessa är att vissa kvinnor bär slöjor och andra inte. Ring menar att vissa använder slöja 

för att visa sin respekt för Gud och att andra visar respekt på andra sätt (Ring, 2013b: 

124).  

Om omskärning skriver Ring följande: ”Islam förespråkar omskärelse av pojkar, 

men inte av flickor”, ”Kvinnlig omskärelse innebär flera fysiska risker för och stort 

lidande. Det kränker också unga kvinnors rättigheter” och ”I Koranen står inget om 

manlig omskärelse utan är en tradition vid sidan om den” (Ring, 2013b: 130).  

Slöjan är starkt förknippad med den muslimska kvinnan. Ring skriver att det i 

Koranen står att män och kvinnor ska klä sig anständigt (Ring, 2013b: 132). Vad som 

menas med anständigt framgår inte men man kan dra slutsatsen att slöjan är viktig för 

kvinnan eftersom Ring listar fyra skäl varför den muslimska kvinnan bär slöja:  

 

1. Tradition i familj och släkt.  

2. För att visa värdighet.  

3. För att visa att hon tar sin religion på allvar.  

4. För att hon tvingas av lagen (Ring, 2013b: 132).  

 

 

Ring skriver även att det främst är andra traditioner än Koranen som uppmanar kvinnan 

till att bära slöja och att det inte är alla som gör det (Ring, 2013b: 132).  

Även i Religion – helt enkelt finns ett avsnitt som har rubriken ”Man och kvinna i 

islam” där Rings tänkta diskussion kring kön finns. På sidan finns en figur som visar att 

kvinnan och mannen är olika och att de får sina plikter av Gud. Ring trycker på att 

kvinnor har vissa ekonomiska rättigheter som rätten till hälften av det mannen ärver och 

att hon kan kräva att bli försörjd – det ligger i mannens natur att försörja familjen. Men 

detta är något som krockar med till exempel Sveriges lagar för kvinnans rättigheter, 

menar Ring. Dock ska muslimerna främst följa lagarna för landet de lever i, menar de 

flesta muslimer (Ring, 2013b: 135).  
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6.4 Religionskunskap 1  

På vilket sätt presenterar läromedlen vad korrekt islam är? 

I inledningskapitlet skriver Franck att en läroboksförfattare måste visa mönster i en 

religion utan att generalisera och att man därför helst ska möta flera perspektiv (Franck, 

2014: 96). Vilka perspektiv av islam är det då läsaren får möta i texten om just islam? 

Bland annat en presentation av hur feministiska teologer ser på Koranen och dess 

innebörd i dagens samhälle och en bosnisk imam boende i Sveriges syn på islam och 

hur den ter sig i det svenska samhället (Franck, 2014: 167, 168, 174).  

Franck skriver också om regler inom islam och deras koppling till Koranen. 

Exempel som presenteras är att inte äta griskött, inte konsumera alkohol, vilka straff 

brott ska få, att en man får gifta sig med upp till fyra fruar och att kvinnor ska skyla sig 

men hur de gör det, eller om de gör det, varierar. Olika rättslärda tolkar reglerna olika 

vilket i sin tur har lett till flera skolor inom islam, vilka det är förklaras inte (Franck, 

2014: 172-173).  

 

Andra regler kan mer tydligt knytas till just islam och de skrivningar som återfinns i 

Koranen. Att undvika att äta griskött och blodmat och inte konsumera alkohol utgör 

välkända exempel. Skillnaden mellan haram, förbjuden mat, och halal, tillåten mat, är 

nog välbekant för många som känner till något om muslimsk tro och livshållning (Franck, 

2014: 172). 

 

 

I avsnittet om muslimer i Sverige får läsaren en bredare bild av vad islam innebär. 

Franck skriver om hur tron varierar från muslim till muslim och vissa följer de mest 

grundläggande regler och uppmaningar medan vissa följer enstaka eller inga alls. Men 

vad händer då om man avviker från traditionen? Franck ger ett exempel på en man som 

fick sitt aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen indraget när han vägrat skaka hand med 

ett företags kvinnliga VD eftersom det bröt mot hans tradition (Franck, 2014: 176). En 

problematisering av traditioner och deras plats i ett mångfaldigt samhälle.  

Den analys man kan göra utifrån detta material är att trots att Franck framhåller 

vikten av att låta eleverna möta flera perspektiv får läraren söka sig till annat material 

som kan komplettera kapitlet om islam.  
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Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1? 

När det kommer till kön i Francks läromedel har han ett litet avsnitt där han diskuterar 

hur man ser på mäns och kvinnors rättigheter där han skriver om hur feministiska 

teologer menar att Koranen alltid tolkats av män och för män. Kvinnans perspektiv ska 

lyftas fram när man tolkar, menar teologerna (Franck, 2014: 167). I ett inledningskapitel 

behandlar han också en allmängiltig diskussion för kön och identitet i religion. Franck 

skriver hur vilket kön man har påverkar synen på vad man anses ha för plikter (Franck, 

2014: 60-61).  

 

Genom historien kan man se hur människors biologiska kön har spelat stor roll för hur 

män och kvinnor har betraktats och behandlats. Traditionellt sett har flickor och pojkar, 

kvinnor och män, på många områden behandlats olika, som en följd av människors 

föreställningar om att kvinnor och män har skilda roller och uppgifter när det gäller både 

familje- och arbetsliv. 

Ofta bygger denna typ av könsuppdelning på olika förenklade bilder av hur en kvinna 

respektive man är och förväntas vara. Om arbete och försörjning har ansetts höra till 

mansrollen, har omsorg om vård av barn och familj räknats till kvinnorollen. Många 

sådana traditionella bilder av kvinnor och män lever kvar på åtskilliga håll i världen, och 

Sverige är inget undantag (Franck, 2014: 60-61). 

 

 

Människans sexuella identiteter diskuteras i samma kapitel där han förklarar HBTQ och 

att det är vanligast att man värderar saker utifrån ett heteronormativt synsätt (Franck, 

2014: 65).  

Socioekonomisk bakgrund är inte heller något som problematiseras eller 

diskuteras i kapitlet om islam. Franck nämner att de som har råd bör göra vallfärden 

(Franck, 2014: 172). Istället är det fokus på individen – det är upp till individen att följa 

Gud (Franck, 2014: 170). 

Någon större mångfald av etniska tillhörigheter saknas också. Man får i texten 

läsa om en bosnisk imam som bor i Sverige (Franck, 2014: 168) och en bild på 

människor utanför en moské i Istanbul (Franck, 2014: 175). 

 

Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

I Religionskunskap 1 utmärker sig inte kvinnan i texten nämnvärt mycket vilket märks i 

min presentation av resultatet här nedan.  

När Franck skriver om regler och lagar som är hämtade från Koranen ger han 

några exempel på sådana. Ett av de exemplen är att kvinnan ska ”skyla sig med något 
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slag av slöja”. Franck skriver även hur det runt om i världen finns olika variationer av 

hur kvinnan skyler sig själv och att man i europeiska länder ibland ser det som något 

kvinnoförtryckande (Franck, 2014: 173).  

Det andra tillfället i avsnittet om islam där kvinnan framträder är när Franck 

diskuterar tolkningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Muslimska feministiska 

teologer försöker ständigt att trycka på tolkningar som passar bättre till dagens samhälle 

där kvinnan har större möjligheter att till exempel försörja sig själv och välja vem hon 

ska gifta sig med (Franck, 2014: 174).  

 

Muslimska feministiska teologer har på olika sätt förespråkat nya sätt att läsa Koranen. 

Bland annat menar de att vissa regler, som till exempel rör arvsrätt och äktenskapliga 

relationer, måste diskuteras utifrån en mer modern syn på jämställdhet och 

likaberättigande. De menar att vissa skrivningar i Koranen ger uttryck för en syn på 

kvinnor, män, kärlek och äktenskap som hör till en försvunnen tid. Detta gäller 

exempelvis föreskriften för en muslimsk kvinna att gifta sig med en muslimsk man, 

medan en muslimsk man tillåts gifta sig också med en kvinna med judisk eller kristen 

hemvist (Franck, 2014: 174). 

 

 

Franck diskuterar i ett tidigare kapitel om hur kvinnor och män genom tiderna och än 

idag förväntas göra olika saker. Dessa föreställningar om könens olika roller 

reproduceras i många områden (Franck, 2014: 61).  

 

6.5 En människa, tusen världar  

På vilket sätt presenterar läromedlen vad korrekt islam är? 

Genom kapitlet om islam sätter Tuveson religionen i flera perspektiv. Bland annat 

problematiserar han variationen av trosuppfattningar utifrån socioekonomisk bakgrund, 

etnicitet och kön. Han förklarar även hur muslimer ser på vissa fenomen utifrån 

traditionalistiska, modernistiska, islamistiska och sekulära perspektiv – som han delar in 

de olika skolarna som bildades efter de stora samhällsförändringarna under 1700- och 

1800-talet. Exempel på detta är när han skriver att traditionalister och modernister utgår 

från Koranen och sunna som menar att kvinnan och mannen är jämlikar, hur de olika 

synsätten ser på männen kontra kvinnornas uppgifter samt hur de ser på klädsel för 

kvinnor och män (Tuveson, 2015: 186-188, 196, 197, 205). 

 Tuveson problematiserar även islams roll som en minoritet i vissa länder där, som 

exempel det svenska samhället, flera olika traditioner i islam ska integreras i samhället 

genom att assimileras eller upprätthålla sina traditioner (Tuveson, 2015: 202).  
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Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1? 

Tuveson skriver om kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden i 

inledningskapitlet där han förklarar de olika begreppen (Tuveson, 2015: 14-19).   

Status och levnadsvillkor för könen beskriver Tuveson varierar stort – det finns 

oändligt med tolkningar. Enligt Gud spelar det ingen roll vilken etnisk, socioekonomisk 

eller könstillhörighet man har – det viktigaste är relationen man har till Gud (Tuveson, 

2015: 195-196). Mannen och kvinnan har olika roller beroende på vilket perspektiv man 

ser på islam från. Exempel på sådana roller nämns under frågan hur kvinnan framställs.  

Det som skiljer En människa, tusen världar från de övriga läromedlen är att det 

även i islamkapitlet finns en diskussion av kön, sexualitet, etnicitet och 

socioekonomiska förhållanden som Tuveson menar påverkar och intra-agerar med 

religionen ständigt. I fråga om kön och sexualitet skriver Tuveson att både 

traditionalister och modernister menar och mannen och kvinnan har samma ursprung 

och är jämlikar men att de har olika uppgifter och roller, men beroende på vilken 

tolkning man tror på varierar detta tänkande. Tuveson lyfter även muslimska hbtq-

aktivister som kämpar för lika rättigheter. Homosexualitet och transvestism är förbjudet 

enligt traditionalistiska tolkningar men kvinnan och mannens sexuella drifter ses som 

något naturligt och accepterat (Tuveson, 2015: 195-198). Tuveson nämner något mer 

om sexualitet än att en man kan gifta sig med fyra fruar.  

Eftersom muslimska lärda menar att alla kan bli muslimer har islam haft en sådan 

stor spridningskraft. Tillsammans med islamska element blandas kulturella och istället 

för att prata om ett islam borde man kanske prata om islam i plural när det kommer till 

etnicitet. Tuveson menar att religionsutövandet fått allt större betydelse för muslimerna 

och en av förklaringarna kan vara globaliseringen som bland annat medför att man kan 

följa religiösa tv-kanaler och att allt fler flyttar in till städerna och finner en gemenskap i 

tron (Tuveson, 2015: 199, 201).  

 

På ett globalt plan kan man konstatera att religionsutövandet får allt större betydelse för 

allt fler muslimer och att intresset ökar för till exempel religiösa TV-kanaler. Man kan 

tala om en renässans, ett globalt uppvaknande. Det skulle eventuellt kunna kopplas till 

socioekonomiska faktorer (Tuveson, 2015: 201). 
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Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

Till skillnad från Religionskunskap 1 får däremot kvinnan synas oftare i En människa, 

tusen världar. Om muslimska mäns och kvinnors status och levnadsvillkor skriver 

Tuveson att det varierar stort beroende på hur samhällen eller teologer menar att kön, 

ålder, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden förhåller sig till religion. 

Mycket grundar sig i hur de olika trostraditionerna ser på tolkningar av de heliga 

texterna. Bland annat menar de feministiska teologerna att man inte längre kan basera 

sin tolkning på några verser i Koranen utan man måste även se texten i dess historiska 

och samhälleliga kontext. Mannen och kvinnan har samma ursprung, enligt Koranen, 

och de ska stötta varandra i äktenskapet (Tuveson, 2015: 195-196).  

Som tidigare nämnt förklarar Tuveson olika syner inom islam och hur de kan se 

på saker (traditionalism, modernism, islamism och sekularism). Genom det 

traditionalistiska synsättet förklarar han hur man kan se på mannens och kvinnans roller. 

Kvinnan ska då uppfostra barnen och ta hand om hemmet, men har även rätt till att 

arbeta och hjälpa till med försörjningen. Kvinnan ska också vara lydig och tystlåten och 

mannen har alltid det sista ordet. Tuveson menar att det enligt Koranen finns regler för 

männen och kvinnorna för att undvika skilsmässor och för att ge kvinnan en trygg och 

god ställning. Vissa modernistiska muslimer menar att det även ska finnas kvinnliga 

imamer och böneledare (Tuveson, 2015: 197-198).   

Sex är något som uppmuntras i ett äktenskap mellan man och kvinna – det är 

deras naturliga rätt att tillfredsställa sig. Dock ska sex undvikas medan en kvinna har 

mens, en tid efter kvinnan har fött, under dagen i ramadan och i samband med hajj 

(Tuveson, 2015: 198).  

Hur man ser på kvinnan påverkas även av den lokala kulturen, menar Tuveson. I 

bland annat Indonesien har den muslimska kvinnan en högre ställning än många andra 

kvinnor i världen (Tuveson, 2015: 199).  

I frågan om kvinnans klädsel menar Tuveson att när hon ber eller vistas utanför 

hemmet måste hon bära kläder som inte är genomskinliga, tighta eller visar mer av 

kroppen än händerna och ansiktet. Dock varierar det hur reglerna tolkas och hör ofta 

ihop med etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Tuveson skriver även att ur ett 

modernistiskt perspektiv kan man tolka att kvinnan får bestämma själv vilka kläder hon 

ska bära och ur ett traditionalistiskt perspektiv ska kvinnan bära kläder som täcker just 

hela kroppen förutom händer och ansikte (Tuveson, 2015: 205-207). 
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6.6 Livsvägar  

På vilket sätt presenterar läromedlen vad korrekt islam är? 

Tidman och Wallin skriver att Koranen tolkas på olika sätt av olika muslimer för att få 

reda på vad som gäller för moderna fenomen som inte existerade när Koranen skrevs 

ned. Den religiösa praktiken är viktig eftersom religion är vad man gör (Tidman & 

Wallin, 2012: 93, 94).  

I kapitlet om islam får läsaren möta tre människor som bor i Sverige och har något 

slags koppling till islam. Det är en sekulariserad flicka från Teheran, Siham vars 

föräldrar kommer från Marocko, som blev religiös vid ett möte med pappans nya fru 

samt Mohammad från Libanon (Tidman & Wallin, 2012: 100-108).  

Författarna beskriver också fyra olika varianter på hur muslimer ser på hur stort 

inflytande islam ska ha i samhällets lagapparat: traditionalister, islamister, modernister 

och sekularister (Tidman & Wallin, 2012: 116). Tidigare i kapitlet skriver de ofta 

muslimer som en homogen massa när de beskriver olika troselement och de sätter inte 

de olika varianterna i perspektiv i det som presenteras om islam. 

 

Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam överens med 

punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” i det centrala innehållet för Religionskunskap 1? 

Tidman och Wallin skriver att muslimer menar att mannen och kvinnan är jämställda 

men att deras kön innebär olika uppgifter i såväl religiösa sammanhang som i det 

vardagliga livet. Jämställdheten går tillbaka till Adam och Eva (Tidman & Wallin, 

2012: 114).  

Om socioekonomiska bakgrunder skriver Tidman och Wallin: ”Jämlikhetsidealet 

är starkt i islam. Det är en följd av tron på en enda Gud”. Terrorhandlingar är något man 

kan koppla till fattiga muslimska länder där människorna är missnöjda med de växande 

samhällsklyftorna och väljer därför att ta till våld. Självmordsbombare är dock mer 

vanligt bland välutbildade muslimer som bott en tid i västvärlden (Tidman & Wallin, 

2012: 117, 118). 

I kapitlet om islam finns ett avsnitt om islam i världen där författarna skriver om 

hur man ofta kopplar islam till länder i Mellanöstern men att det land med högst antal 

muslimer är Indonesien (Tidman & Wallin, 2012: 115). Något mer exempel av etnicitet 
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finns inte. Sexualitet nämns inte heller förutom när man skriver om hur en man kan 

gifta sig med upp till fyra fruar men som idag är ovanligt (Tidman & Wallin, 2012: 

111). 

 

Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

Som i de tidigare läromedlen i denna uppsats tar även Livsvägar upp att en man kan ha 

upp till fyra fruar (Tidman & Wallin, 2012: 111). Är detta för att diskutera fördomar? 

För enligt samtliga böcker är det så pass ovanligt vilket i så fall är intressant att man tar 

upp det om det är så ålderdomligt och ovanligt.  

Även i Livsvägar tar man upp kvinnlig könsstympning och hur den egentligen inte 

har någon koppling till Koranen. Det är både kristna och muslimer som sysslar med det 

(Tidman & Wallin, 2012: 110).  

 

Kvinnlig omskärelse, könsstympning, innebär att man skär bort blygdläpparna och ibland 

även klitoris och det skadar kvinnans könsorgan för livet. Det är en mycket gammal sed 

som bland annat förekommer i nordöstra Afrika. Kvinnlig omskärelse skylls ibland på 

islam, men det är fel. I Koranen finns inget krav på kvinnlig omskärelse. Seden 

förekommer både bland kristna och muslimer (Tidman & Wallin, 2012: 110). 

 

 

Under avsnittet ”Könsroller” tar Tidman och Wallin upp hur man ser på kvinnan inom 

islam. Man menar att den traditionella muslimska klädseln för kvinnan ofta är något 

man upplever som förtryck. Att kvinnan först skulle vara sin pappas egendom för att 

sedan överlämnas till sin man är endast en syn på den muslimska kvinnan bland många 

muslimer. Det som kan skilja sig är även hur mycket och vilka kläder en kvinna ska 

bära (Tidman & Wallin, 2012: 112-113). 

Jämställdhetens grund har, enligt Tidman och Wallin, bland annat sin grund i 

suran om Adam och Eva, de första människorna. Människans värde är inte beroende av 

vilket kön man har utan det som avgör är människans kärlek till Gud. I Koranen finns 

det även viktiga kvinnor, så som Khadidja som uppmuntrade Muhammed till att 

förespråka islam (Tidman & Wallin, 2012: 114).  
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7 Analys 

7.1 Urskiljer läromedel anpassade till Gy11 en korrekt islam och hur 
ser i så fall denna korrekta islam ut? 

De flesta läromedel i undersökningen visade tendenser av att själva ha tolkat Koranen, 

haditherna, sunna och islam som helhet på egen hand. Läromedel som Religion 1, 

Religion och sammanhang och Religion – helt enkelt presenterar vissa resonemang som 

tyder på att det som står i de heliga skrifterna är korrekt islam. 

Speciellt Ring i böckerna Religion och sammanhang och Religion – helt enkelt 

förklarar resonemang om tolkningar med värderande ord som står utanför rollen som 

läromedelsförfattare. Bland annat skriver Ring:  

 

I stort sett är det andra traditioner än Koranen som ligger bakom att muslimska kvinnor 

bär slöja och långt ifrån alla gör det (Ring, 2013b: 132). 

 

En muslim bör inte äta svinkött eller dricka alkohol (Ring, 2013a: 201). 

 

Det är snarare teologiska tolkningar än en förklaring av de tolkningar som redan 

existerar och som muslimer legitimerat som trovärdiga. Hughes kritik av studier i islam 

var dels ”the study of Islam, as it is currently conducted, is charged with essentialist 

assumptions and categories which stress consensus in favor of difference”. Istället för 

att förklara att olika människor gör olika med svinkött och alkohol gör Ring en 

essentialistisk tolkning av påbudet i Koranen. Detta kan i sin tur i en tänkt 

klassrumssituation skapa obehag för de muslimer som antingen själva eller vars familj 

inte uppmärksammar uppmaningarna att inte äta griskött och dricka alkohol eftersom 

deras islam klassas som felaktig eller degenererad islam.  

Det leder även tillbaka till Härenstams resonemang om hur gamla fördomar lever 

vidare – ända in i dagens läromedel efter 2011. Samtliga läromedel skriver om den 

muslimske mannens rätt till att vara gift med upp till fyra fruar. Dock nämner de att det 

är en gammal tradition som i dagens samhällen är väldigt ovanligt. Vilken är 

motiveringen för att presentera sådan information i ett läromedel? Det handlar om 

giftermål som i många religioner är en central rit i människans liv och det är sedan länge 

en fördom att muslimer allt som oftast lever i polygama förhållanden. Men eftersom det 

är så pass ovanligt kan man knappast kalla det som levd religion utan det rör sig snarare 

om en tillfällighet som vissa lever efter.  

Att omskärelse av pojkar är ett påbud från Koranen är de flesta läromedel överens 

om, men Religion 1 menar att beroende på om man anser att icke-omskurna människor 
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är orena kan man hänvisa till de verser om orenhet när det gäller omskärelse. Kvinnlig 

omskärelse har dock ett större samband med kultur än vad det har med islam, menar 

Tidman och Wallin och Ring och utgör således inte korrekt islam.  

Jämställdheten som råder inom islam, enligt författarna, förklaras utifrån Koranen. 

Livsvägar menar att man kan urskilja jämställdhetens grund i berättelsen om Adam och 

Eva. Att mannen och kvinnan har olika uppgifter legitimeras enligt författarna av 

Koranen.  

Livsvägar menar även att religion är vad man gör – ett uttryck för att ortopraxi har 

störst betydelse. Men enligt vem? Man får som läsare här läsa det som bland annat 

Tidmans och Wallins tolkning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att läromedlens korrekta islam är det som 

författarna valt att ta upp från Koranen. Vissa läromedel fortsätter att förmedla fördomar 

och presenterar en snäv bild av vilka tolkningar som finns.  

 

7.2 Hur väl stämmer läromedlens presenterade syn på korrekt islam 
överens med punkten ”Religion i relation till kön, socioekonomisk 
bakgrund, etnicitet och sexualitet” i det centrala innehållet för 
Religionskunskap 1?  
Hughes andra tes var ”the study of Islam, as it is currently conducted, lacks critical 

theoretical explanatory models and is content with describing Muslim self-reports”. Att 

låta muslimer berätta om sin tro är något som Livsvägar använder sig av för att visa en 

större representation av just muslimer. De muslimer som presenteras är visserligen 

enbart svenska muslimer som alla är muslimer på olika sätt. Man kan utläsa deras olika 

synsätt som, Tidman och Wallin presenterar senare som traditionalister, islamister, 

modernister och sekularister – men några indonesiska muslimer som är störst till antalet 

får man ingen bild av i läromedlet. Istället får man läsa kommentaren som den 

intervjuade mannen Mohammed säger: ”Darwins teori om evolutionen är falsk. 

Einsteins påstående att massa blir energi håller däremot. Samma tanke – att universum 

utvidgas – står att läsa i Koranen (51:47)” (Tidman & Wallin, 2012: 108). Självklart är 

det en individs uppfattning om verkligheten och man skulle göra sig själv en otjänst 

genom att koppla detta resonemang till författarna och den centrala bilden av islam – 

men man kan diskutera huruvida man bör lämna en sådan kommentar okommenterad. 

Vilket kan återkopplas till Hughes tes att studier om islam saknar kritiska teoretiska 

förklaringsmodeller; i detta fall bristen av perspektiv på levd islam.  
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Resultatet visar en bild av islam som en religion utan större socioekonomiska 

variationer. Det kan visserligen vara problematiskt att förhålla sig till det eftersom vissa 

sociala grupper i islam egentligen inte låter någon annan än lärda muslimer tolka Guds 

budskap i Koranen (även om det trots det finns människor som tolkar själva). Men 

eftersom islam är så internationellt spritt finns det även ett socioekonomiskt spann i det 

land man studerar i. Den islam man hänvisar till är främst islam i Mellanöstern och 

islam i Sverige.  

Religion 1 skriver att de allra flesta kyrkor i världen inte accepterar samkönade 

äktenskap och detsamma gäller även de övriga religionerna. Detta är också det som 

nämns om sexualitet. Här fattas en stor bit information om hur sexualitet tar plats i 

islam, bland annat. Denna stora lucka finns även i Religion och sammanhang, Religion 

– helt enkelt, Religionskunskap 1 och Livsvägar. En människa, tusen världar, har inte 

bara ett generellt avsnitt om kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet i ett 

eget avsnitt utan har det även som en egen del i islamkapitlet.  

Angående etnicitet så visar man hur islam tagit sig till andra länder men man visar 

inga egentliga exempel på skillnader i de olika länderna. Till exempel kunde man ju 

jämfört högtider med varandra. Vissa läromedel nämner att det största antalet muslimer 

bor i Indonesien men en visualisering av indonesiska traditioner får man inte i något 

läromedel. Dock får man se indonesiska muslimer på bild i En människa, tusen världar 

och Religion och sammanhang.  

Sett till läroplanen och kunskapskraven brister även Religion 1 för att kunna 

möjliggöra ett betyg A. Det finns inget krav om att man endast ska behöva använda ett 

läromedel för att få med alla punkter i det centrala innehållet för religionsämnet. Men 

studier (från bland annat Ammert i Wickström, 2012: 157) visar ändå att lärare är 

väldigt bundna till läroboken. På Gleerups hemsida som står bakom läromedlet 

Livsvägar skriver Gleerup att boken är särskilt framtagen för yrkesförberedande 

program i gymnasiet vilket kan ses som märkligt eftersom yrkesförberedande och 

studieförberedande program har samma kursplan; Religionskunskap 1.  

7.3 Hur framställs muslimska kvinnor i läromedel efter 2011? 

Vid sammanställningen av resultatet utgick jag från början från steg 4-0 av 

genustrappan, alltså ”genusmedveten II”, ”genusmedveten I”, ”könsmedveten” och 

”könsneutral”. När jag sedan tittade närmare fick jag ändå ta med steg -3 (alltså minus 

tre) med punkten ”försvarar patriarkala maktstrukturer”.  
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Samtliga läromedel uppmärksammar och beskriver skillnader mellan män och 

kvinnor – vilket är steg 1 på genustrappan. Religionskunskap 1, En människa, tusen 

världar och Livsvägar problematiserar även skillnaderna mellan män och kvinnor – 

vilket är steg 2 på genustrappan. Bland annat så förklarar Tuveson i En människa, tusen 

världar hur man ser på kvinnor och kvinnans levnadsvillkor utifrån olika synsätt 

(traditionalistiskt och modernistiskt). Franck för en diskussion om hur vissa anser att 

slöjan är ett kvinnoförtryckande medel i Religionskunskap 1. Tidman och Wallin 

beskriver olika syner på kvinnan i islam i Livsvägar.  

Generellt sett kan man säga att den muslimska kvinnan framställs när hon 

särskiljer sig från mannens tro och leverne. När man presenterar islam i ett läromedel så 

utgår man, från de undersökta läromedlen, alltid från mannen. Endast tre av sex 

läromedel problematiserar dessa skillnader. Det går inte att förneka det faktum att bland 

annat kristendom, judendom och islam härstammar från en tid då kvinnan inte alltid 

hade så mycket att tycka om saker. Men ett av de centrala innehållen för 

Religionskunskap 1 är just att förklara religion utifrån bland annat ett 

jämställdhetsperspektiv. Vad säger detta om religionsämnet i gymnasieskolan? 

Läromedel fortsätter att producera androcentriska texter om levd religion utifrån mäns 

perspektiv utan att problematisera det. På samma sätt som att utgå från Mellanöstern när 

man pratar om islam förminskar man kvinnans islam genom att endast låta henne ta 

plats i texten när man beskriver att hon inte ska be när hon har mens eller att hon ses 

som förtryckt av västerländska samhällen. Från androcentrism kommer mer 

androcentrism. Och att ha en diskussion på ett allmänt plan om kvinnan i religion är att 

generalisera och minska hennes utrymme i texterna om religionerna.  

Det man även kan se är hur författarna förhåller sig till feministiska teologers 

tolkningar och ställer den mot den allmänna bilden av islam, eller från något synsätt 

(traditionalistiskt, modernistiskt, och så vidare). Detta ger diskussioner om jämställdhet 

ett värde. 

Vissa läromedel visar även drag från det lägsta steget ”könsmaktsförstärkande” då 

de stundtals försvarar patriarkala maktstrukturer. Bland annat skriver Ring i Religion 

och sammanhang hur Koranen egentligen bara förespråkar rättvisa när man menar att 

kvinnan bara har rätt till halva mannens arvode eftersom hon förr i tiden inte var 

utbildad. Sanningen är väl att hon inte hade rätt till utbildning. Här försvarar Ring 

patriarkala maktstrukturer – i alla fall i de länder där kvinnan nu har rätt till utbildning.  
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I Religion 1 drar man parallellen mellan den muslimska kvinnans uppmaning till 

att klä sig anständigt med västerlandets normer på hur man ska och inte ska klä sig. 

Tanken är god; att muslimska kvinnor inte nödvändigtvis är mer förtryckta än 

västerländska kvinnor. Det generella för läromedlen som undersöktes är dock att 

klädreglerna främst ämnar förklara och i vissa fall problematisera kvinnans klädregler. 

Att mannen även har koder för hur han ska klä sig nämner endast vissa läromedel och 

det är inget som förklaras eller problematiseras.  

  



  
 

33 

8 Sammanfattning 
I uppsatsen undersöktes sex läromedel för Religionskunskap 1, anpassade till Gy11. 

Uppsatsens frågeställningar var att se om och i så fall hur läromedel presenterar en 

”korrekt islam”, hur den korrekta islam stämmer överens med läroplanens punkter kön, 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet samt hur den muslimska kvinnan 

presenteras i läromedel efter 2011.  

Den valda metoden för undersökningen var kvalitativ textanalys och 

undersökningen gjordes utifrån två teoretiska ramar: genustrappan och Hughes kritik 

mot studier av islam sammanfattade i två teser – 1. “the study of Islam, as it is currently 

conducted, is charged with essentialist assumptions and categories which stress 

consensus in favor of difference; 2. “the study of Islam, as it is currently conducted, 

lacks critical theoretical explanatory models and is content with describing Muslim self-

reports”.  

I resultatdelen visas att genom att titta på hur och om författarna refererar till 

Koranen och de andra heliga texterna samt hur de beskriver de olika tolkningarna som 

finns visade det sig att läroboksförfattarna ofta beskrev en tolkning av islam istället för 

att presentera de muslimska lärdas tolkningar.  

Många läromedel förklarade utifrån ett allmänt perspektiv om hur kön, etnicitet 

och sexualitet kan variera, i då främst kulturen, men endast En människa, tusen världar 

författad av Tuveson både förklarade begreppen på ett allmänt plan kopplat till religion 

och diskuterade samtliga fyra begrepp i kapitlet om islam. Den främsta bristen var 

variationen av socioekonomiska bakgrunder kopplat till islam. 

Den muslimska kvinnan framställs ofta genom att lyfta fram henne i texten när 

hon särskiljer sig från mannens religionsutövande – bland annat vid bönetillfälle och 

kvinnan inte kan delta då hon har mens.  

I analysdelen kopplades resultatet samman med de teoretiska ramarna och visade 

att författare ibland använder sig av essentiella antaganden genom att försvara vissa 

tolkningar av religionen och låter ibland muslimer förklara delar i islam utan att 

författarna problematiserar eller förklarar det. Inte alla författarna når inte högre upp än 

till steg 2 på genustrappan vilket visar på att alla läromedelsförfattare inte 

problematiserar skillnaderna mellan kvinnan och mannen och att författarna även i vissa 

fall förstärker delar av könsmakt.  
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