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Abstract 

 

This essay has focused on the presentation of shia-islam in textbooks. It is a study of 

textbooks for lower secondary school and has analysed three different textbooks. The 

essay looks into what the textbooks and its authors writes about shia-islam and what 

information they leave out. The essay studies previous research on Islam in textbooks 

and other textbook studies. It focuses also on shia-islam as a whole and provides a 

description of various elements of shia-islam that are not present in the textbooks. 

Elements such as the shia-islams pillars of faith and the role of the imams in shia. These 

elements of shia-islam are elements of such nature that they could have been a part of 

the textbook since they differ from the sunni-islam point of view. These parts of islam 

are presented in the textbooks but solely from the sunni-muslim perspective. The essay 

analyses the textbook in form and content and conclude what difficulties the description 

of shia-islam offers.   

 

Nyckelord 
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tolvimamiterna. 
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1 Inledning 

Islam är världens näst största religion med runt 1,6 miljarder människor som kallar sig 

muslimer. En utav islams inriktningar är shia-islam och den här uppsatsen har undersökt 

vad som skrivs om shia-islam, vad som inte skrivs och vad läsaren får för bild av shia.  

     Att få en siffra på hur många shia-muslimer som finns i världen har visat sig vara 

oerhört mycket svårare än vad jag kunnat tänka mig. Det finns väldigt många olika 

siffror, allt ifrån 10-20 procent av den muslimska befolkningen till siffror på mellan 

100-360 miljoner. Att få tag på material om shia-islam är också svårt då det inte har 

funnits särskilt mycket böcker i våra svenska bibliotek och internetet har varit ovanligt 

fattigt på material om shia-islam. Det finns dock mycket litteratur om islams roll i 

läroböcker som jag haft nytta av, men shia-islams roll i läroböcker har jag inte kunnat 

finna något om. Siffror och information om shia är inte helt lätt att få tag på, men detta 

har bara gjort min nyfikenhet större. Det var även en brist i min egen kunskap om shia-

islam som gjorde mig intresserad av att undersöka religionen närmare och brist på 

kunskap har ofta att göra med brist på undervisning. 

     Det här arbetet har undersökt hur shia-islam framställs i läroböcker, vad som tas upp 

och behandlas i dem men även vad som inte tas upp. Den inriktning främst diskuteras i 

arbetet är tolvimamiterna 1 men det finns även andra riktningar inom shia-islam, 

exempelvis Ismaeliterna och Zaiditerna. Orsaken till att det är främst tolvimamiternas 

syn på shia-islam som framställs och jämförs med i uppsatsen beror på att det är främst 

den inriktningen som det gått att finna mest information om, det är även den största av 

de shia-muslimska inriktningarna. Antal följare för en religion är egentligen oviktigt 

men det verkar som att läroböckerna ger shia-islam mindre utrymme då de har färre 

anhängare. Att låta antalet anhängare spela in i hur framställningen i läroböcker ser ut 

skulle ju då innebära att elever exempelvis inte får läsa eller lära sig särskilt mycket om 

judendom eller ortodox kristendom. Shia-islam är en del av en av våra stora 

världsreligioner och som en gång var gemensam och den näst störta inriktningen som 

uppkom när islam splittrades efter profeten Muhammads död. Shia-islam har alltså en 

viktig betydelse för att förstå islam, som Ference Marton säger i förordet till Lo Mun 

Lings bok Variationsteori-för bättre undervisning och lärande: ”Du kan inte veta vad 

något är utan att veta vad det inte är”. 2  Det är viktigt att utbilda elever om islams olika 

                                                 
1
 Inriktningen beskrivs även ibland som enbart Imamiterna men har valt tolvimamiterna för inte blanda 

ihop det med exempelvis Ismaeliterna.  
2
 L Mun Ling, Variationsteori- för bättre undervisning och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2013, sid. 7. 
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inriktningar precis som det är att utbilda dem i kristendomens eller andra religioners, för 

att få kunskap om deras skillnader och likheter, hur de påverkar varandra och världen. 

Som tidigare nämnts har detta arbetet undersökt vilken fakta som presenteras i 

läroböckerna samt vad som inte lyfts, det handlar om att undersöka eventuella 

felaktigheter och förenklingar, felaktigheter behöver rättas till och förenklingar 

förklaras. Jag är medveten om att det ibland krävs förenklingar med syfte att göra det 

lättare för läsaren att förstå, men de förenklingar som den här uppsatsen undersöker är 

av sådan natur att det hade varit lättare för läsaren från första början att få en mer 

utförlig beskrivning samtidigt som det inte hade blivit väsentligt mycket mer text. 

Uppsatsen tar också upp delar av shia-islam som inte nämnts eller beskrivs väldigt 

kortfattat i läroböcker, exempelvis trosgrunder, trosspelare, imamen, etymologi och 

demografi. Det här urvalet har gjorts eftersom det är sådant som nämns i skolböckernas 

islam-kapitel och oftast kallas för islam, trots att det finns väsentliga skillnader mellan 

sunni och shia-islam. Det hade då inte varit på något sätt mer komplicerat att ge shia-

islams syn på dessa punkter.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Efter att ha intresserat mig för hur islam presenteras och framställs i läromedel, 

landande jag tillslut i shia-islam. Shia-islam diskuteras återkommande i media, inte 

sällan samband med rapporter om bråk med sunni-muslimer och de flesta människor har 

säkert en aning om att shia-islam finns men med varierande bild av religionen. Vad det 

innebär att vara just shia-muslim och hur det skiljer sig ifrån att vara sunni-muslim är 

säkert något som inte allt för många människor har en aning om. När det gäller 

katolicism och protestantism så finns det en helt annan kunskap om vad som skiljer sig 

åt trots att de har samma grund i Bibeln och Jesus. Samma är det i islam (fast med 

Muhammed och Koranen) men gång på gång när jag studerar shia så återkommer 

författarna till att det är så få som är shia-muslimer och oavsett hur många shiiter som 

finns behöver religionsämnet ta upp detta på ett sätt som är förenligt med den näst 

största inriktningen i världens näst största religion. 3 Läroböcker är inte allt när det 

kommer till undervisning, lärarens egna kunskaper och metoder är självfallet en stor del, 

men det går inte att frånse helt från lärobokens betydelse och framförallt vad de 

                                                 
3
 Det finns riktningar och rättsskolor inom sunni som är säkert större sätt till antalet men inom islams 

riktningar räknar vi sunni och shia som två inriktningar och riktningar inom sunni och shia som riktningar 

inom varandra. 



  
 

3 

förmedlar. Läroböcker har en plats i dagens klassrum och detta arbete undersöker vilken 

bild av shia-islam som läroböcker ger, vilken möjlig kunskap och information som 

presenteras och hur den förmedlas och i slutändan vad eleverna får lära sig.  

     Efter att ha läst Markus Anderssons uppsats om shia-islam i skolorna var det tydligt 

att läroböckerna presenterade shia-islam på ett problematiskt sett där generaliseringar 

ofta förekom och en allmänt negativ bild presenterades, böckerna från slutet av 90-talet 

hade sammantaget ett stort fokus på shia-islams martyrskap och fundamentalism.4 De 

böcker som analyseras i detta arbete är skrivna efter att Lgr11 infördes och är de som 

används av lärare och elever idag, det är därför intressant att se vad läroböckerna ger 

eleverna för kunskaper om shia-islam. Finns det felaktigheter i böckerna och målas 

shia-muslimer fortsatt upp som martyrer och fundamentalister? Har läroböckerna rättat 

till misstagen sedan dess? 

     En teori som visar vikten av att lära sig om shia-islam är variationsteorin. Ference 

Marton sa följande för att beskriva variationsteorin under en föreläsning i Hong Kong 

2009: ”Man beskriver den medvetenhet som skapas genom att man uppfattar skillnaden 

(variation) mellan två värden som ’kontrasteras’ mot varandra”. 5 För att sätta 

variationsteorin i samband med islam så har vi två värden som här fungerar som shia 

och sunni-islam. För att kunna förstå sunni och shia-islam så behöver vi veta vad 

skillnaderna är mellan sunni och shia. Vi behöver förstå varför sunni är sunni och varför 

det inte är shia, det är då får en större förståelse för islam som helhet.  

     Arbetet ämnar besvara följande frågeställningar: 

 Hur framställs och förklaras shia-islam i läroböckerna? 

 Vilka möjligheter ges till läsaren att kunna skilja på shia och sunni och vad lär 

sig läsaren om shia-islam? 

 

 

 

                                                 
4
 M Andersson, I väntan på den dolde Imamen, Karlstad Universitet, 2013, sid. 34. 

5
 F Marton, Sameness and difference in learning, Föreläsning på Swedish Research Links Symposium on 

Phenomenography and Variation Theory. University of Hong Kong SAR, 1-3 december. 
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1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Läroboksstudier islam 

Att analysera hur islam framställs i olika sammanhang är populärt, både bland forskare 

och studenter vid universitet och högskolor. Medias syn kan studeras, bilder tolkas och 

lärobokstexter analyseras vilket bara är några exempel på ämnen där islam hamnar i 

fokus.  

     Kjell Härenstam publicerade 1993 sin gedigna studie Skolboksislam- analys av 

bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, en studie som stått som föregångare till 

flera andra inom samma område. Härenstam har genom kvalitativa textanalyser gått 

igenom läroböcker under flera årtionden fram till början av 1990-talet för att granska 

hur information presenteras och vilken bild som ges av islam till läsaren eller eleven. 

Härenstams huvudsakliga slutsats av sitt arbete är att beskrivningen av islam och 

muslimer i läroböcker förmedlar en allmänt negativ bild. Härenstam menar att texterna 

inte innehåller några direkta fel i fakta eller information, men i urvalet av det som 

presenteras har man ofta valt att lyfta fram det som är annorlunda eller negativt.  

Läroböckerna är ofta generaliserande i sitt uttryck och nödvändiga förklaringar uteblir. 6 

Härenstam har i sin avhandling kunnat urskilja att islam och muslimer presenterats på 

olika sätt över tid. De läroböcker som publicerades före 1962 förklarar en bild där 

muslimen är fanatisk, aggressiv och styrd av en gud vars ord är lag, från 1962 fram till 

1969 beskrivs islam och muslimer istället mer som något som är exotiskt och 

annorlunda. Under den sista perioden mellan 1969-1980 menar Härenstam att det 

framförallt är den kvinnoförtryckande muslimen som dominerar. 7 I sin avhandling 

ställer sig Härenstam frågan om det är rimligt att läroboksförfattarna ägnar sig åt att 

klassificera fenomen och företeelser inom islam i så pass hög grad som man gör. Han 

önskade då att man på ett bättre sätt skulle använda sig av läroplaner som utgångspunkt 

vid utarbetning av läroböcker, där man i så fall hade landat i att mer ta del av de tankar, 

idéer, syn på moral, samhälle och människor oavsett deras ursprung. 8  

     I en forskarrapport som en del i Skolverkets I enlighet med värdegrunden? genomför 

Härenstam ytterligare en läromedelsanalys, mer än tio år efter Skolboks-islam. I 

rapporten har Härenstam studerat innehållet i avsnitten om islam och hinduism för 

                                                 
6
 K Härenstam, Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta 

Universitatis Gothoburgensis, 1992, sid. 284-291. 
7
 Ibid, sid. 264. 

8
 Ibid, sid. 274. 



  
 

5 

böcker i religionskunskap, historia och samhällskunskap på gymnasienivå. I de tre 

religionskunskapsböckernas framställning av islam kan han se att en del har hänt i 

beskrivningarna sedan hans senaste läroboksgenomgång. Han kan här konstatera att 

innehållet till viss del har förbättrats, men trots detta är det en inte helt okontroversiell 

bild av islam som visas och från ett muslimskt håll menar han att man troligtvis hade 

valt att omarbeta texterna ytterligare. Orsakerna bakom förändringen i framställningen 

av islam i läroböckerna kan Härenstam bara spekulera i. Dels har Sverige en icke-

konfessionell religionskunskap, det finns alltså ingen vits att bedriva propaganda i 

läromedelstexterna om detta legat i författarnas intresse. Antalet muslimer har genom 

åren blivit fler och Härenstam menar då att det inte går att komma undan med vilka 

påståenden som helst. Han förklarar också att den fria läromedelsmarknaden till trots 

kan en seriös läromedelsförfattare inte undvika att diskutera ord och bildval med en 

muslim. Även islam-forskningen och forskarnas sätt att gå ut mer öppet och 

pedagogiskt ser han som en rimlig orsak. 9    

     Trots att Härenstam konstaterar att utvecklingen gått åt rätt håll sedan början av 

1990-talet har andra studier påvisat brister och att de kommer fram tydligt vid 

läromedelanalyser. I en SOU-rapport från 2006 har Masoud Kamali gjort en 

innehållsanalys av skolböckers framställning av islam, hinduism och kristendom. 

Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns tendenser i läroböckernas texter som 

kan stärka ett ”vi” och ”dem” perspektiv. 10  Även om många religionskunskapsböcker 

försöker ge en förklarande bild kring de fördomar som vi vanligtvis förknippar med 

islam och muslimer, menar Kamali att det fortsatt återfinns tydliga inslag av 

kristocentrism i beskrivningen av islam. 11 De analyserade bokavsnitten i Kamalis studie 

är tagna ur fyra olika religionskunskapsböcker avsedda för gymnasiet. 12 Vad gäller 

islam avslöjar analysen att kristocentrismen är närvarande, inte bara i en utan i samtliga 

av de analyserade böckerna och i samtliga böcker utgör kristendomen normen och både 

islam och övriga religioner jämförs med denna. Muslimerna framställs som ”de andra” 

och uttryck som ”vår religion” och ”deras religion” används återkommande. 13 Kamali 

avslutar sin studie med att på ett bekymrat sätt se på det undervisningsmaterial som barn 

                                                 
9
 K Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, 

Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 46-48. 
10

 M Kamali, Skolboken och kognitivt andrafierande, Statens Offentliga Utredningar, Stockholm, 2006, 

sid. 51. 
11

Ibid, sid. 52. 
12

 Ibid, sid. 51. 
13

 Ibid, sid. 93. 
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och ungdomar använder i skolan och anser att det som kan läsas ur vissa läroböcker är 

snedvridet och rentav osant. Han menar att detta är en trend som kan vara förödande och 

som måste brytas omedelbart. 14   

     Även Jonas Otterbeck menar att avsnitten om islam i läroböcker brister på flera sätt. 

I Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam har Otterbeck på 

uppdrag av några lärare analyserat islam-avsnittens innehåll i sju olika läroböcker i 

religionskunskap. Då Otterbeck sammanfattar sitt resultat landar han i ett antal olika 

punkter där han riktar sin kritik, exempelvis mot den generella strukturen, enkla fel, 

förvirrande struktur och utelämnad information, tendentiöst urval, fixeringen av 

islamism och osynliggörandet av annan islam. De flesta av läroböckerna som studerats 

behandlar de övergripande delarna av islams historia och tro, till exempel Muhammads 

liv, Koranen och de fem pelarna. Ofta tas sharialagarna upp och även fundamentalism. 

De övergripande fakta stämmer i de flesta fall, men då den ska fördjupas och resoneras 

kring uppkommer inte sällan fel som kan bli problematiska. 15 Liksom Härenstam 

hävdade i sin studie från 1993 menar Otterbeck att det kanske inte alltid är fel på det 

som skrivs, utan att det snarare är urvalet som ger bristerna. 16 Ibland är det enklare fel 

så som årtal eller användning av begrepp, fel som kan skapas av antaganden och att 

författarna inte problematiserat de stereotypa förställningar som finns om islam och 

muslimer. 17 Otterbeck menar även att texterna i flera böcker tenderar att vara så 

kompakta att en icke-insatt/påläst läsare har svårt att förstå vad texten vill få fram och 

att det inte sällan saknas information för att kunna förstå och se en helhet. 18 Han ställer 

sig frågan om man för att öka förståelsen bör förtydliga vad som valts att presenteras 

och varför, precis som att läsaren kan ha nytta av att veta vad som valts bort och den 

bakomliggande orsaken till det19. Otterbeck menar, liksom Kamali, att det vinklade 

urvalet ibland leder vidare till en ”vi” och ”dem” uppdelning. 20 Han lyfter två citat som 

exempel ur läroböckerna: ”Uppdelningen i andligt och världsligt, kyrka och stat, som vi 

                                                 
14

 M Kamali, Skolboken och kognitivt andrafierande, Statens Offentliga Utredningar, Stockholm, 2006, 

sid. 95. 
15

 J Otterbeck, Vad kan man egentligen begära? Läromedeltexter om islam, Didaktikens forum nr. 1, 

Stockholm, 2004, sid. 59. 
16

 Ibid, sid. 62. 
17

 Ibid, sid. 59. 
18

 Ibid, sid. 61.  
19

 Ibid, sid. 70. 
20

 J Otterbeck, Vad kan man egentligen begära? Läromedeltexter om islam, Didaktikens forum nr. 1, 

Stockholm, 2004, sid. 63. 
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är vana vid, är främmande för islam”21 och ”Den stränga tillämpningen av sharia har 

bland annat inneburit att straff som västerlänningar uppfattar som ohyggliga på nytt 

kommer till användning”22. Två exempel där islam och muslimer framställs som ”de 

andra” och ”vi” som kristna och sekulariserade. Otterbeck avslutar sin studie med att 

den islamiska mångfalden finns i vårt samhälle, men har inte nått läroböckerna. 23 

   Susanne Olsson lyfter även hon upp problematiken med uppdelningarna mellan ”vi” 

och ”dem” i skolböcker och svårigheterna i att beskriva ”andra” i texter. I Our view of 

the Other: issues regarding school textbooks lyfter hon som exempel upp den 

stereotypiska bild av islam som återfinns läroböcker. Hon menar att man med tiden 

blivit mer försiktig och eftertänksam i beskrivningar av andra, med rädsla för att 

kommentera något på ett kritiskt sätt.24 Olsson förklarar i sin artikel att läroboken inte 

kan inkludera ”allt”, det är den typ av text där ett urval behöver ske. Det finns dock 

fortsatt en förväntan att textboken ska innehålla det som vi anser som vedertaget. 25 

 

1.2.2 Läroboksstudier shia-islam 

Vid en litteratursökning riktad mot shia-islam är forskningsfältet betydligt tunnare, då 

forskningen ofta bedrivs på islam som en helhet och inte uppdelad i sina inriktningar. 

Otterbeck lyfter kort shia-islam i läroboksstudien ovan där han konstaterar att det är 

tydligt att läroboksförfattarna ser sunni-islam som norm och att shia-islam och övriga 

inriktningar berörs kortfattat. 26 I avsnitten om shia-islam dominerar ledarskapet 

diskussionerna, vidare lyfts martyrskapet och Iran och Otterbeck ger ett citatexempel ur 

en av läroböckerna där detta beskrivs: ”Det som väckt mest uppmärksamhet i 

Västerlandet är nog shiiternas beredvillighet att dö för sin religion. Alis och Husayns 

tragiska öden än i dag är mönsterbildande”. 27 Shiiter beskrivs i citatet som martyrer, att 

de är särskilt villiga att dö för sin religion samt behandlas Ali och Husayns öden som 

norm för shia-muslimer. 

                                                 
21

 J. Otterbeck, Vad kan man egentligen begära? Läromedeltexter om islam, Didaktikens forum nr. 1, 

Stockholm, 2004, sid. 64. 
22

 Ibid, sid. 63. 
23

 Ibid, sid. 71. 
24

 S Olsson, Our view of the Other: issues regarding school textbooks, British Journal of Religious 

Education, 2010, sid. 45. 
25

 Ibid, sid. 43. 
26

 J Otterbeck, Vad kan man egentligen begära? Läromedeltexter om islam, Didaktikens forum nr. 1, 

Stockholm, 2004, sid. 65. 
27

 Ibid, sid. 68. 
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     Markus Andersson, student vid Karlstads universitet, skriver i sin kandidatuppsats I 

väntan på den dolde imamen om hur shia-islam framställs i läroböcker för gymnasiet. 

Uppsatsen är skriven 2013 och analyserar innehållet i tre läroböcker, Relief A+B 

utgiven 1998, Söka svar från 2003 och Religion och sammanhang från 2001. I 

Anderssons analys kommer han fram till att läroböckerna främst tar upp tre saker, 

Imamen och imamatet, martyrskapet och fanatism samt Iran. 28 I de analyserade 

läroböckerna är det främst splittringen mellan shia och sunni som står i fokus, men det 

finns även delar som tar upp martyrskap och fanatism där det diskuteras kring shia-

muslimers villighet att bli martyrer. Andersson ser detta som problematiskt då det ger 

eleverna en bild av shia-muslimer som farliga och sammantaget menar han att eleverna 

inte får någon klar bild av hur det är att vara shia-muslim idag. 29 Iran belyser dock shia-

islam idag men Andersson menar samtidigt att det finns en fara med att endast 

förknippa shia-islam med Iran.   

1.3 Teori 

1.3.1 Läroboken- definition och användning 

Läromedel ”det är en lärobok med eller utan illustrationer, en film, ett bildband, ett 

undervisningsprogram eller liknande”. 30  Citatet är skrivit i mitten av 1960-talet och 

definitionen är i grunden densamma som idag. Benämningen lärobok ändrades 1975 till 

läromedel, sannolikt för att vidga begreppet och ge elever och lärare fler hjälpmedel i 

undervisningen. 31 Den senaste definitionen och som man idag använder sig av är att 

läromedel är det undervisningsmaterial som elever och lärare kommer överens om för 

att nå uppsatta mål. 32  Tidigare har läroplaner ofta angett vilken typ av läromedel som 

är lämpliga att använda som kommentar till ämnenas kursplaner, men samband med att 

skolans mål- och resultatstyrning ändrades i början av 1990-talet togs dessa 

kommentarer bort och man förordar istället att det är upp till varje skola och lärare att 

lägga upp undervisningen och välja material. 33 Till läromedel räknas idag såväl 

klassiska skriftliga medel som läroboken, uppslagsverk och tidningsartiklar liksom 

                                                 
28

 M Andersson, I väntan på den dolde Imamen, Karlstad Universitet, 2013, sid. 34. 
29

 Ibid, sid. 35. 
30

 A-C Svenssion, Hur används läroboken? Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 295. 
31

 N Ammert, Att spegla världen- läromedelsstudier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 

17. 
32

 Ibid, sid. 17. 
33

 A-C Svenssion, Hur används läroboken? Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 296. 
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Internet, datorprogram, filmer, konst eller musik. 34 Ingela Krosell skriver i sin bok 

Läromedel, det fria valet? att läromedel idag inte behöver vara något objekt, även 

studiebesök eller interaktion mellan människor tillhör läromedelskategorin. 35 

Traditionellt sett har läromedel spelat en stor och betydelsefull roll i skolan och 

undervisningen och då Skolverket på1980-talet gav ut undersökningen Frågan är inte 

om utan hur läromedel styr undervisningen? visade studiens resultat på att läromedlen 

användes som stommen i undervisningen. Då var läroboken fortsatt det mest 

förekommande läromedlet36 och enligt den forskning som är tillgänglig idag har 

läroboken fortsatt en stark ställning i klassrummet. I den senaste utvärderingen 

angående läromedel av Skolverket 2003, där elever i grundskolan tillfrågats om 

lärobokens användning framkommer det att boken är dominerande i skolarbetet, oavsett 

om arbetet utgår direkt från lärobokens texter eller om den används mer som referens. 37 

Mellan elever och lärare ses läroboken inte sällan som medlet för att nå den 

kunskapsnivå som förväntas. För läraren ses läroboken som ett sätt att veta att 

undervisningen är i linje med den aktuella läroplanen och det är tydligt att läroboken 

påverkar prov och andra uppgifter. 38 En majoritet av lärarna i engelska och 

samhällskunskap instämmer helt eller delvis i påståendet att läroböcker säkerställer att 

undervisningen går i linje med läro- och kursplaner och man kan med detta konstatera 

att lärarna överlämnar stort ansvar till läroboksproducenterna. 39 

     Den forskning som visar på lärobokens dominerande ställning är bland annat 

enkätundersökningen besvarad av svenska lärare som utförts av Föreningen svenska 

läromedelsproducenter och den nationella utvärderingen av den svenska grundskolan av 

Skolverket 2003. 40 Resultatet visar på att en stor del av lärarna lägger upp sina 

undervisningsplaneringar efter läroboken och cirka 60 procent av de tillfrågade 

använder läroböcker regelbundet. 20 procent svarade att de använder läroboken ”så gott 

som varje lektion” samtidigt som mycket få lärare väljer att arbeta utan, endast två 

procent svarade att de aldrig använder läroböcker i sin undervisning. 41 I detta 

sammanhang ska vi inte heller glömma bort att läroboksanvändning i diskussioner om 

                                                 
34

 Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 15 
35

 I Krosell, Läromedel, det fria valet? Om lärares användning av läromedel. Liber, Stockholm, 2007, 

sid. 19 
36

 Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 14. 
37

 N Ammert, Om läroböcker och studiet av dem, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 27-28. 
38

 A-C Svenssion, Hur används läroboken? Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 301. 
39

 Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 11. 
40

 B Englund, Vad gör läroböcker? Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 280-281. 
41

 Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 25. 
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undervisning inte ansetts vara kreativt och omodernt och med hänsyn till detta är det 

möjligt att lärare ibland tonar ner lärobokens betydelse för sin undervisning. 42  

     Hur läroboken används i undervisningen skiljer sig en del, från att vara 

grundstommen som löper genom hela undervisningen till ett material att sporadiskt 

hämta fakta ur. 43 I grunden är det lärarens pedagogiska arbetssätt som styr graden av 

användning av läroboken, men också det aktuella ämnet har självfallet sin påverkan. 

Klassiskt sett så har läroboken högst användning inom NO -ämnen, matematik och 

språk, samtidigt som den får något mindre utrymme i ämnen så som bild och SO -

ämnen. 44  

     Lärare anser att läroboken har flera värdefulla funktioner för undervisningen, t.ex. att 

skapa flyt och underlätta för elevernas inläsning och läxläsning. 45 Boel Englund har 

granskat flera studier gällande lärobokens ställning och användning och dess starka 

fäste i skolan och undervisningen förklarar hon med de funktioner som läroboken 

verkar ha. Hon sammanfattar detta i följande punkter: 

Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 

Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tankemässigt-

ideologiskt och praktiskt. 

Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda 

funktionerna – utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 

Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men 

också för eleverna. 

Läroboken har slutligen en disciplinerande roll.
 46 

 

Trots att många lärare känner trygghet i att använda sig av läroboken i sin undervisning 

framkommer det även vissa negativa sidor av den, exempelvis att undervisningen kan 

kännas styrd och stel då den alltid följer samma mönster. Det är svårt att arbeta spontant 

och stimulerande och man har även sett att eleven får mindre inflytande över 

undervisningen då läroboken används i större utsträckning. 47 

   Styrningen när det gäller val av läromaterial och läroböcker är idag inte kontrollerat 

centralt som det var tidigare. Under 1900-talet granskades samtliga läroböcker som 

skulle användas i undervisningen för att säkerställa att innehållet var opartiskt och mötte 

kursplanen. 1983 upphävdes statens möjlighet att underkänna materialet, men man 

kunde fortsatt kontrollera och bedöma innehållet på förhand fram tillbörjan av 90-talet. 

                                                 
42

 N Ammert, Om läroböcker och studiet av dem, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 27. 
43

 På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen? www.skolverket.se   
44

 Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 14. 
45

 Ibid, sid. 92 
46

 Ibid, sid. 26 
47

 Ibid, sid. 92 

http://www.skolverket.se/
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Då togs den möjligheten och övergick till att istället ge råd kring läroböckerna, om än i 

efterhand. Idag har Skolverket inget uppdrag att granska läromedel och varje skola, 

lärargrupp eller lärare får idag fritt välja vilket material de vill använda i sin 

undervisning. Det vilar ett större ansvar på lärarna att själva att granska kvaliteten på 

materialet som de ämnar använda och man menar därför att lärare behöver bli bättre på 

kvalitetssäkring av läroböcker och övriga medel. 48 En artikel publicerad i tidningen 

Skolvärlden lyfter problematiken i detta. I en undersökning där 1500 lärare deltagit 

menar majoriteten av dem att de inte anser sig ha tillräcklig tid för att granska, värdera 

och välja läroböcker, var fjärde lärare säger sig inte alls ha tid till detta. 49 

Skolinspektionen är den instans som utför kvalitetssäkringar inom skolan och ibland har 

de lyft upp läromedel i dessa. Vid en av deras undersökningar riktad mot fysiskämnet 

menade man att böckernas innehåll inte matchade läroplanen och det finns även en del 

färskare rapporter på att detta inte klaras av fullt ut, vilket är viktigt att vara medveten 

om och uppmärksam på som lärare. Många av de läroböcker som ges ut idag beskriver 

sig själva att vara uppbyggda efter den senaste läroplanen, Lgr 11, för att möta det 

centrala innehållet, mål och kriterier. Författare och producenter är ofta mottagliga för 

signaler från såväl styrdokument som lärare och visst underlag finns för att de 

nyproducerade böckerna möter kursplanerna till en hög grad. Det är ju dock inte helt 

oproblematiskt då författarna ska möta och balansera de krav som ställs, bland annat 

från ämnesforskning, den allmänna samhällsdebatten, krav från elever och lärare och till 

sist styrdokumenten. 50  

     Med det underlag som presenteras ovan kan vi konstatera att läroboken har ett stort 

inflytande över innehåll och genomförande av undervisningen i dagens skola. Liksom 

Ammert menar jag att en av slutsatserna av detta är att det är av vikt att fortsätta studera 

lärobokens innehåll och hur detta innehåll presenteras. 51 

 

1.3.2 Läroböcker och kunskapssyn 

Att på några sidor i en lärobok ge en fullständig bild av en hel världsreligion är 

naturligtvis en mycket svår eller rentav omöjlig uppgift. För att få en så rimlig bild som 

möjligt av det som önskas presenteras är kunskapsvalet av allra största betydelse. 

                                                 
48

 N Ammert, sid. 17, Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? www.skolverket.se,   
49

 S Stridsman, Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel, Skolvärlden, 2014. 
50

 Hur väl överensstämmer läromedel med kursplaner och läroplaner? www.skolverket.se     
51

 N Ammert, Om läroböcker och studiet av dem, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 28. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Urvalet av kunskap är därför en central problematik. 52 Den svenske islamforskaren Jan 

Hjärpe berör detta, han skriver: 

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

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

generaliseringar utifrån en oerhörd massa av enskildheter, samstämmiga eller 

motsägande fenomen, som man ordnar i mönster, mönster som rimligtvis tar fram 

både samstämmigheter och motsättningar. Det som då presenteras är inte 

verkligheten, det är en beskrivning. En beskrivning kan definitionsvis inte vara 

identisk med verkligheten.
 53

 

Vad är det då som ska in- och exkluderas och hur bestäms detta? Det som förmedlas i 

en lärobok måste i första hand stå på forskningens grund och utgå från denna. Samtidigt 

ska det ges utrymme för problematisering och kritiska synpunkter. Och vems kunskap 

ska man lyfta fram? Vilken bild vill t.ex. muslimen själv ge av islam? Och vems islam 

ska presenteras, då olika muslimer har olika syn på sin religion. I sin bok Sätt 

kunskapen i centrum skriver Gunilla Svingby följande om kunskap och urval: 

Den slutsats som kan dras är att kunskap i skolan inte är ett helt igenom neutralt 

begrepp. Ett val görs alltid. Vissa ting väljs ut som värdefull kunskap medan annat 

väljs bort. Vad som väljs ut och vad som väljs bort har med perspektiv och makt att 

göra. Det sägs att ”kunskap är makt”. Klart är att det ligger makt i att kunna välja ut 

den kunskap som barn och unga ska ges i skolan. Debatten om kunskaper i skolan 

måste därför ständigt föras.
 54

 

Citatet ovan visar på en problematik som finns inom skolan men som också kan 

överföras till den här uppsatsens specifika fokus på läroböcker. Vad vill vi lära 

ungdomarna i skolan? Vad är det som ska presenteras och hur ska det presenteras? Den 

här uppsatsen fokuserar på shia-islam och dess roll och framställning i läroböcker. Trots 

att de här citaten är över 30 år gamla så belyser de problematiken som även den här 

uppsatsen handskas med. Läroböckerna tvingas välja vad som ska tas upp. De visar på 

svårigheten med att få fram en sann bild samt vad ungdomarna ska lära sig i skolan. Det 

här urvalet gör böckerna och när det kommer till shia-islam så väljer läroböckerna att 

nämna inriktningen i det allra kortaste laget. Kjell Härenstam berör svårigheterna kring 

kunskapsurval i sin bok Kan du höra vindhästen?:  

                                                 
52

 K Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, 

Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 7-8. 
53

 J Hjärpe, Politisk islam, Skeab, Älvsjö, 1983, sid. 7. 
54

 G Svingby, Sätt kunskapen i centrum!, Liber, Stockholm, 1985, sid. 8. 
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När det gäller kunskap om andra kulturer skulle man därför kunna argumentera så, 

som jag tidigare antytt, att eftersom värderingar alltid måste spela en central roll vid 

val av kunskap och tolkning av verkligheten, så torde det vara bättre att medvetet 

välja med utgångspunkt från t.ex. läroplanens gemensamma värden, än att 

omedvetet för in stoff valt ur t.ex. koloniala eller rent rasistiska perspektiv.
 55

 

Värderingar är oundvikligt enligt Härenstam men han behöver inte nödvändigtvis mena 

normativa värderingar utan värderingar utifrån pedagogisk grund, en värdering som 

´vad behöver eleven lära sig´. Det kan även gälla vad som får plats i läroböcker, en 

värdering av vad som får plats och vad som eleven hinner och kan lära sig.  Rasistiska 

perspektiv i läroböckerna bör inte finnas eftersom det finns en utgångspunkt i 

läroplanens gemensamma värden. Läroplanens centrala innehåll i religion för årskurs 7-

9 säger att undervisningen ska innefatta följande: 

 Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, 

hinduism och buddhism. 

 Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 56 

Varierande tolkningar inom världsreligionerna ska vara en del av undervisningen och då 

behöver exempelvis shia-islam vara en del av undervisningen och med tanke det vi 

tidigare sett gällande shia-islams minimala roll i läroböckerna innebär detta att den 

punkten inte kan uppfyllas på ett adekvat sätt om läraren använder sig av läroböcker 

som grund för undervisningen om shia-islam. I sammanhanget om kunskapsval måste 

också elevperspektivet lyftas. En lärobokstext kan vara helt vetenskapligt korrekt, bygga 

på gedigen forskning och helt uppfylla läroplanens mål, men det viktigaste är att en elev 

kan använda sig av den. Förstår inte eleven vad som skrivits är läroboken oanvändbar. 57  

 

 

 

 

                                                 
55

 K Härenstam, Kan du höra vindhästen? Studentlitteratur, Lund, 2000, sid. 133. 
56

 Religionskunskap. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap  
57

 K Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, 

Skolverket, Stockholm, 2006, sid. 8. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
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1.4 Metod 

Att analysera innehållet i en text kan göras med olika metoder och för att besvara 

frågeställningen i det här arbetet har en kvalitativ metod använts. Den kvalitativa 

textanalysen har sitt ursprung ur hermeneutiken, en traditionell typ av textanalys där 

tolkning och förklaring ligger i fokus. Övergripande handlar textanalysen om att läsa, 

förstå och hitta innehållsmässig mening i texten. Fokus kan läggas på läsarens tolkning 

av texten eller textförfattarens syfte med densamma.  

   I sitt kapitel i Handbok i kvalitativ analys förklarar Per Widén att den kvalitativa 

analysen arbetar utifrån ett antal grundläggande riktlinjer för hur tolkning av texter görs. 

Widén förklarar att den kvalitativa textanalysen han ger exempel på utgår ifrån tre olika 

dimensioner, första, andra och tredje dimensionen, vilka kan användas enskilt eller i en 

kombination med varandra för att nå bästa resultat av textanalysen. Den första 

dimensionen fokuserar på att analysera textförfattaren och dennes intentioner med den 

skrivna texten. Om intresset är att analysera innehåll, språk eller litterära uttryck 

används istället den andra dimensionen. Widén förklarar även att det kan bli aktuellt att 

tolka och analysera det som inte lyfts fram i texten. Textanalysen kan slutligen riktas 

mot den tredje dimensionen där fokus ligger i textens betydelse i förhållande till det 

omgivande samhället och den kultur den producerats i. 58 I det här arbetet kommer 

främst den andra dimensionen användas i analysen av texterna i läroböckerna. 

     Innehållet i en lärobokstext kan framföras och förmedlas på olika sätt, vilket 

påverkar hur läsaren uppfattar och tolkar texten. Ammert förklarar att en kategorisering 

av framställningstyper kan tydliggöra hur innehållet i en lärobokstext förklaras och 

beskrivs för läsaren och vilket förklaringsdjup texten har. Ammert menar att man 

genom att placera in böckernas framställningar av innehållet i kategorier bättre kan säga 

något om det perspektiv som läroboken i första hand grundar sig på. Ammert beskriver i 

sitt kapitel i boken Att spegla världen-läromedelsstudier i teori och praktik att det finns 

flera typologier att utgå ifrån vid en textanalys. Genom sitt eget arbete har dock Ammert 

skapat en egen typologi som utgått från tidigare använda framställningskategorier, men 

där han lagt till en förklarande del som han menar är viktig att värdera ur ett 

undervisningssammanhang. Ammerts typologisering av lärobokstexter landar i fyra 

olika typer; konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande och normativa. 59 

En konstaterande text gör inget annat än att förklara att någonting hände eller att något 

                                                 
58

 P Widén, Kvalitativ textanalys, Liber, Stockholm, 2014, sid. 178-179. 
59

 N Ammert, Ett innehåll förklaras, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 260-261. 
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var på ett visst sätt. Texten är konstaterande och förklarar inte vidare det som står i 

texten som läsaren möjligtvis undrar över. Den konstaterande texten redovisar, bekräftar 

och förmedlar fakta. Den svarar på frågor som: Vad är? Vem är? Vad hände? När? Hur 

mycket? Hur ofta? Den förklarande typen av texter förklarar och beskriver vad som har 

hänt. Händelseloppet förklaras för läsaren. En förklarande text ger även en bakgrund till 

vad som har hänt och konsekvenserna av händelserna. En förklarande text svarar på 

frågor som: Vad betyder? Hur gick det till? Vad beror det på? Vad hände sedan? Den 

reflekterande och analyserande typen av texter ger flera olika perspektiv kring en fråga 

och resonerar om frågan. Detta sker på två olika sätt. Det ena sättet är att texten sätts in i 

ett samband där läsarens egna förhållanden och tid anpassas utefter texten. Det andra 

sättet är att analysera texten med hjälp av att jämföra med andra exempel. Den 

reflekterande och analyserande typen av text ger läsaren en anknytning utifrån dennes 

erfarenheter och förkunskaper samt kopplar samman teoretiska begrepp eller modeller. 

Den reflekterande texten svarar på frågor som: Hur kan jag förstå det? Vad kan det 

jämföras med? Varför resonerar man så? Vad kunde ha hänt annars? En normativ typ av 

text förmedlar ett värderande budskap, att något exempelvis är gott eller ont. Författarna 

har då tagit ställning. En normativ text kan samtidigt vara konstaterande, förklarande 

och reflekterande. En normativ text besvarar frågor som: Är det bra eller dåligt? Vilka 

var de goda? Hur ska man göra/vara/tänka? 60 Texterna i läroböckerna som valts ut det 

här arbetet har analyserats och kategoriserats i dessa typologier.  

     I genomgången av innehållet i böckerna har hela avsnitten om islam granskats, då 

shia-islam även kan nämnas som en del i den löpande texten och inte bara under sin 

egen rubrik.   

1.5 Material 

Materialet som analyseras i det här arbetet har valts ut med hänsyn till ett flertal olika 

aspekter. Böcker från grundskolans senare år har bland annat valts då arbetet om shia-

islam av Andersson, som beskrivits tidigare, istället riktat in sig på böcker i 

gymnasieskolan. Det är även i grundskolan jag själv varit mest aktiv, både på VFU och 

som lärarvikarie, och jag vet att de läroböcker som ämnas granskas används av flera 

lärare i deras undervisning idag. Böckerna som valts ut är producerade efter införandet 

av Lgr11, detta då jag inte har som avsikt att analysera någon historisk aspekt i arbetet. 

                                                 
60

 N Ammert, Ett innehåll förklaras, Studentlitteratur, Lund, 2011, sid. 261-262. 
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Arbetet ämnar ge en bild av hur shia-islam presenteras idag och då ser jag det som 

självklart att välja böcker som är nyproducerade.   

     Religion PRIO är utgiven 2012 av Sanoma utbildning och skriven av Ole Högberg, 

David Isaksson och Mats Sundqvist. Sanoma utbildning är ett av de största europeiska 

medieföretagen och ett av de ledande förlagen inom läromedel. De producerar 

läroböcker från förskola till universitet- och högskolenivå. Utgivarna till PRIO-serien 

skriver på sin hemsida att ”PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya 

kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11, PRIO ger både djup och 

tydliga översikter”. Religion PRIO finns i tre delar, en för var del under senare 

årskurserna i grundskolan där olika delar har olika fokusområden. I boken för årskurs 8 

ligger fokus på världsreligionerna, författarna sammanfattar innehållet som följer: 

”Åttans bok handlar om världsreligionerna; judendom, kristendom, islam, hinduism, 

buddhism samt kort om Kinas och Japans religioner. Viktiga aspekter är att visa hur tro 

kan komma till uttryck på olika sätt i olika tolkningar och i olika samhällen”. Enligt 

bokens egen beskrivning så lägger de alltså vikt vid att informera om olika tolkningar 

av religioner och då bör shia-islam vara en utav dem. 

     Leif Berg och Gunilla Rundblom är författarna bakom Religion och liv 7-9, utgiven 

av Natur & Kultur förlag. Förlaget beskriver sig själva som en oberoende kraft med 

hänvisning till att de är en stiftelse utan ägare. De ger ut böcker från förskola till 

gymnasiet samt allmänlitterära böcker. Boken som är utgiven 2011, är enligt författarna 

anpassad efter kursplanens krav och mål och utarbetad med Lgr 11 som utgångspunkt. 

Kapitel om islam återfinns i den sista delen av boken, motsvarande år 9. Här återfinns 

även hinduismen, buddhismen och religioner i Kina och Japan. Boken innehållet även 

ett avsnitt som de kallar syskonreligionerna, där likheterna mellan judendom, 

kristendom och islam diskuteras.  

     Utkik Religion 7-9 är skriven av Hans Olofsson och Rolf Uppström, utgivare är 

Gleerups förlag och den är från 2014. Gleerups har en lång tradition bakom sig när det 

gäller utgivning av skolböcker. Genom åren har sortimentet kontinuerligt utvecklats och 

breddats för att idag omfatta tryckta och digitala läromedel för grundskola, gymnasium 

och högskola. Utkik Religion har arbetats fram utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. 

Boken är inte indelad i olika delar för varje årskurs som Religion PRIO och Religion 

och liv. Den innehåller 12 kapitel, där judendom, kristendom, islam, hinduism och 

buddhism har ett eget kapitel med underrubriken – en världsreligion.       

    Samtliga böcker är av sin första upplaga.  
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2 Shia-islam 

För att få ett sammanhang i resultat och analys följer nu en bakgrundsdel där shia-islam 

presenteras. En antal olika områden lyfts fram, detta är områden som beskrivs i 

läroböckerna fast ur ett sunni-muslimskt perspektiv och som ser annorlunda ut för shia-

muslimer. Det här är alltså delar av shia-islam som inte lyfts fram i böckerna utan 

läsaren får enbart sunni-muslimers syn på dessa områden.  

2.1 Shia-muslimer antal och utbredning 

I läroböckerna står det två olika siffror angående antalet shia-muslimer i världen, 

antingen att de är 10 procent av den muslimska befolkningen i världen eller att det finns 

100 miljoner shia-muslimer. Att få ett klart och tydligt antal shia-muslimer runt om i 

världen är inte helt oproblematiskt och källorna uppvisar variationer på flera procent. 

De flesta hävdar att cirka 10 till 20 procent av den muslimska befolkningen är shiiter 

eller runt 100- 360 miljoner människor. Det som verkar vara enhälligt är att shia-islam 

är i majoritet i Iran, Irak, Azerbajdzjan och Bahrain. Olika procentsiffror på shia-

muslimer återfinns i andra länder men dessa är så olika att det inte är värt att referera till 

dem. Det vi kan konstatera är att det finns shia-muslimer runt om i världen, både i de 

länder där islam är den dominerade gruppen samt där islam inte är dominerande. 61  

2.2 Splittringen 

När Muhammed dog skapades ett tomrum inom islam som behövde fyllas angående 

vem som skulle efterträda Muhammed. Det är i samband med detta splittringen inom 

islam sker och de två inriktningarna shia och sunni bildas. Den ena sidan ville enligt den 

arabiska traditionen att Abu Bakr, som var en av Muhammeds närmaste män, skulle 

efterträda honom och den andra sidan ville att ledarskapet för muslimerna skulle stanna 

inom Muhammeds ätt. Eftersom Muhammed inte hade några söner så ville den andra 

sidan att Muhammeds svärson Ali ibn Abu Talib skulle efterträda honom. Ali var gift 

med Muhammeds dotter Fatima och enligt de shiitiska källorna så ska Muhammed ha 

utnämnt Ali till efterträdare i Mecka efter att Muhammed hade kommit tillbaka ifrån sin 

                                                 
61 https://www.worldatlas.com/articles/shia-shi-a-muslim-countries.html, 

     http://shianumbers.com/shia-muslims-population.html 

https://www.worldatlas.com/articles/shia-shi-a-muslim-countries.html
http://shianumbers.com/shia-muslims-population.html
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sista pilgrimsresa. 62 Ali ansågs av shiiter som det främsta valet eftersom han hade varit 

med Muhammed sedan ung ålder och var en av de allra första som konverterade till 

islam. En annan fördel för Ali var att han inte var indragen i gamla konflikter som hade 

med klantillhörigheter att göra, konflikter som skapades innan islam grundades. Shiiter 

anser också att Ali helt enkelt var den som hade störst kunskap om islam. Ali blev 

ledare till slut, det tog dock ett tag och han var den fjärde kalifen efter Muhammed. Det 

är viktigt att veta att han då var kalif och inte shiitisk imam, vilket innebär att han var 

ledare för hela den muslimska församlingen och inte endast som shiitisk imam. Efter 

fyra år mördades Ali. Efter Alis död kom inte någon shiitisk ledare till makten över alla 

muslimer och strider bröt ut mellan sunni och shia, där slaget vid Karbala år 680 var ett 

viktigt slag som slutade i förkrossande seger för sunniterna. Efter detta arbetade de 

shiitiska imamerna för att utveckla den shiitiska teologin mellan år 680-880. 63  

 

2.3 Den tolfte imamen 

Muhammad ibn Hassan al-Mahdi är den tolfte imamen efter Ali och har en framstående 

och viktig roll inom shia-islam. Efter att han försvunnit ska han ha gått in i fördoldheten 

och enligt den shiitiska teologin lever al-Mahdi fortfarande. Shia-muslimerna väntar än 

idag på att han ska komma tillbaka och då befria världen från all ondska. 64  

 

2.4 Shia-islam etymologi 

Ordet shia kommer från Shia´Ali vilket betyder Alis parti som åsyftar de som tyckte att 

Ali skulle blir ledare för muslimerna efter Muhammed. Inom shia-islam finns det olika 

inriktningar där den största av dem är Imamiyya eller Ithna-ashariyya som på svenska 

kan kallas för imamiterna eller tolvgrenen. 

 

2.5 Trosgrunderna 

Inom shia finns det fem trosgrunder. Den första är monoteism som innebär att det 

endast finns en gud och den trosgrunden handlar om att man ska tro på en enda gud och 

tron på att gud verkligen finns. Gud har inga barn och det finns ingen annan som kan 

                                                 
62

 M Fazlhashemi, Tro eller förnuft i poliktisk islam, Nordstedts, Stockholm, 2011, sid. 19-20.  
63

 M Fazlhashemi, Tro eller förnuft i poliktisk islam, Nordstedts, Stockholm, 2011, sid. 21-22. 
64

 Ibid, sid. 23. 
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mäta sig med gud. Den andra trosgrunden är guds rättvisa, alltså tron på att gud är 

rättvis. Om någon gör gott så ser gud detta och belönar det och gör någon något ont så 

bestraffar gud det. Det behandlar också tron på att gud är barmhärtig. 

Den tredje trosgrunden är profetskapet. Gud har skickat 124 000 profeter för att leda 

människan på rätt väg och den siste profeten som gud skickade var Muhammed. Den 

här trosgrunden belyser att människan ska lyssna på profeterna eftersom de har blivit 

skickade av gud. Den fjärde trosgrunden är tron på gudomligt ledarskap, som handlar 

om att det finns imamer som agerar som Muhammeds ställföreträdare på jorden. Gud 

har gett dessa imamer uppdraget att leda muslimerna på rätt väg och se till så att 

muslimer inte tolkar religionen fel eller agerar på ett sätt som inte är förenligt med 

islams läror. Det är också tron på att den tolfte imamen ska träda fram tillsammans med 

Jesus vid tidens slut. Den femte trosgrunden är återuppståndelsen som innebär tron på 

att människan återuppstår och blir belönad för sina goda gärningar och straffad för sina 

onda. 65  

 

2.6 Trospelarna 

I sunnislam finns det fem trosspelare, bönen, fastan, allmosan, trosbekännelsen och 

vallfärden och här finns tydliga skillnader mellan sunni och shia-islam. Inom den största 

shiitiska inriktningen tolvimamiterna har man exempelvis 10 trospelare och inom 

ismaeliterna sju. Tolvimamiterna delar fyra av fem trospelare med sunniislam, även om 

de skiljer sig åt på vissa punkter.66 Ett exempel på detta är bönen, där sunniter ber fem 

gånger om dagen samtidigt som många shia-muslimer endast ber tre gånger om dagen. 

Inom shia har man även viktiga böner under hela veckan, det är inte endast 

fredagsbönen som tar störst plats och är inte heller obligatorisk (men rekommenderad). 

Exempel på andra böner för shiiterna är Tawassul-bönen på tisdagskvällar och Komeil-

bönen på torsdagskvällar. 67 Fasta under Ramadan. Allmosan till fattiga. En årlig skatt 

där en femtedel av vinsten som betalats ut till företag eller imamer. Vallfärd till Mecka. 

Jihad, en kamp mot Muhammeds fiender eller en inre kamp mot frestelser. Godhet, att 

göra nödvändigt gott mot andra. Ondska, att kämpa mot det onda. Älska, att utrycka 

                                                 
65

 M.H Rahim, An introduction to Islam. https://www.al-islam.org/printpdf/book/export/html/38101  
66

 Trosbekännelsen är en utav trosgrunderna i shia-islam och i den shia-muslimska trosbekännelsen 

lägger man till ”och Ali var hans ombud”. Den ingår i trosgrunden att det bara finns en Gud men det är 

otydligt utefter källorna om trosbekännelsen i sig är en trosgrund eller om den ingår i den första 

trosgrunden 
67

 M Fazlhashemi, Tro eller förnuft i poliktisk islam, Nordstedts, Stockholm, 2011, sid. 31. 

https://www.al-islam.org/printpdf/book/export/html/38101
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kärlek mot Muhammed och de som följer honom. Ta avstånd ifrån de som går emot 

Gud och som på något sätt skadade Muhammed och hans familj.  

Bönen, fastan, allmosan och vallfärden är trospelare som shia delar med sunni. Sedan 

följer sex stycken andra trospelare som är specifikt för shia-islam. 68  

 

2.7  Imamen 

Imamens roll i shia-islam skiljer sig ifrån sunni och för att förstå detta behöver vi lyfta 

en viktig del av shia-muslimsk teologi. Inom såväl tolvimamiterna som ismaeliterna är 

den andliga resan från Zahir till Batin väldigt viktig. Zahir betyder det exoteriska, vilket 

innebär det som är menat som allmän kännedom och Batin betyder esoterisk, vilket 

förklaras som det som förstås av några få utvalda. För att nå den esoteriska nivån måste 

en person tolka den innersta meningen av profetens Muhammeds budskap, inom shia-

islam kallat Walayah. Översatt från arabiska och persiska betyder Walayah ungefär 

helgonskap, men för shia-muslimer är betydelsen den som har förmågan att kunna tolka 

den inneboende meningen av profetens Muhammeds budskap. 69 När Muhammed dog 

var han den sista profeten och därmed slöts den profetiska cirkeln. Efter hans död anser 

man inom shia-islam att det kom en tid där religiösa auktoriteter började försöka förstå 

innebörden av Muhammeds budskap och detta kommer att fortgå tills historiens slut. 

Man anser då att det är imamens uppdrag att fullfölja cykeln för att förstå profetens 

budskap, vilket är anledningen till att det är imamen som är den som ska styra i ett shia-

muslimskt samhälle då det är han som försöker uppnå den esoteriska förståelsen av 

Muhammeds budskap. Man anser att det är imamen som har ärvt det Muhammedanska 

ljuset och har därför möjligheten att förstå det som ytterst få tidigare har förstått. 70 

Det är imamen som är profetens ställföreträdare och för religionen vidare oavsett om 

imamen är dold eller inte. Imamen har tre grundläggande plikter, att styra över den 

muslimska gemenskapen, att tolka det religiösa budskapet och dess lagar åt människan 

och att leda människan på sin andliga resa. 71 
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 E Gibney, Evolutionary, Philosophy, Lulu Press, 2012, sid. 110-111. 
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 S Nasr, Ideals and realities of Islam, Islamic Text Society, 2001, sid. 157. 
70
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2.8  Högtider 

Shia- och sunni-muslimer delar flera stora och viktiga högtider, så som Ramadan och 

Mawlid. En betydande skillnad mellan dem är dock de så kallade sorgeceremonierna 

och minnet av imamernas lidanden. Fazlahashemi beskriver följande kring dessa 

ceremonier i sin bok Tro och förnuft: ”Den historiska utsattheten och de traumatiska 

händelser som shiitiska imamer och shiiter som minoritet har upplevt har legat till grund 

för utformningen av klagosångernas och jämrandets tradition inom shia”. Under dessa 

högtider sjungs sorgesånger och deltagarna kan släppa sina känslor fria och gråta ut 

över det som har hänt imamer genom tiderna. Ett exempel på en sådan högtid är Ashura 

där man sörjer Huseyns död i slaget vid Karbala år 680. Förutom att det sjungs 

sorgesånger är det under Ashura vanligt att skådespel visas upp som porträtterar 

Huseyns sista dag i livet och en del piskar sig på ryggen med kedjor som man har skapat 

inför högtiden. Begråtandet och allt annat som sker vid firandet eller rättare sagt 

åminnelsen av dessa händelser fungerar som en sammanlänkande upplevelse för shia-

muslimer. 72 
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3 Resultat och analys 

3.1 Religion PRIO 

När Religion PRIO skriver om shia-islam så är det främst en konstaterande typ av text. I 

boken tår det bland annat följande angående shia och dess ledarskap: 

Titeln på shia-muslimernas högsta andlige ledare är imam. En imam är som en länk 

mellan Gud och människorna och imamens tolkning av koranen är vägledande. 

Profeten Muhammeds svärson, Ali var den förste och viktigaste imamen.
 73

 

Här konstaterar texten vem shia-muslimers högsta andlige ledare är, vem den viktigaste 

imamen är och vad en imam är inom shia. Texten förklarar inte varför en imam är den 

högste andlige ledaren eller varför Ali var den viktigaste imamen, den går inte heller in 

på konsekvenser och vad detta leder till. Vidare går avsnittet in på olika inriktningar 

inom shia:   

 Shia är i sin tur uppdelad i riktningar, exempelvis imamiter (tolv-shia) Ismailiter 

(sju-shia) och druser. Enligt den största shiitiska riktningen, imamiterna, är 

Muhammad al-Mahdi den siste imamen. Han lever sedan 800-talet i det fördolda, 

men vid tidens slut ska han återvända som shia-muslimernas ledare.
 74

 

Här konstaterar texten vilka inriktningar som finns inom shia, vilken som är den största 

och vem som är den sista imamen. Texten beskriver inte de olika inriktningarna genom 

att exempelvis förklarar vad namnen på inriktningarna betyder och varför eller hur de 

fått sina namn. Det finns inget resonemang om inriktningarna eller vad de olika 

riktningarna står för. I Religion PRIO går man sedan vidare till att presentera 

vallfärdsplatser och högtider specifika för shia-islam och skriver: 

Inom shia-islam finns vallfärdsplatser som förknippas med de tidiga imamerna. En 

sådan är Alis grav i staden Najaf i Irak. En annan är Husayns grav i Karbala; 

Husayn dödades av kalifens trupper i kampen om vem som skulle leda islam. 

Händelsen uppmärksammas varje år den tionde Muharam under högtiden Ashura.
75

 

Här konstaterar texten vilka vallfärdsplatser som finns. De konstaterar att Husayns död 

uppmärksammas under högtiden Ashura utan att beskriva vad som exempelvis sker 
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under högtiden. De förklarar inte konsekvenserna av Husayns död utan konstaterar 

endast att han dog. 

     Religion PRIO har den kortaste beskrivningen av shia-islam där inriktningen 

beskrivs på en halv sida. Boken skriver tidigt kapitlet om islam att: ”Sunni kom att bli 

den största grenen av islam och får oftast gälla som exempel på islam. Så är det också i 

den här boken. Om shia kan du läsa mer under varierande tolkningar”. 76 Här berättar 

boken tydligt att de kommer ta upp islam ur ett sunnimuslimskt perspektiv. Författarna 

skriver vidare att: ”Gemensamt för de båda riktningarna är de fem pelarna och vanligen 

uppfattas sunni och shia som tillhörande samma stora gemenskap”. 77 Ovanstående 

påstående är inte felaktigt, men samtidigt skiljer de sig åt när det kommer till 

exempelvis bönen där många shiiter ber tre gånger om dagen och i trosbekännelsen där 

tillägget om att Ali är guds ombud78 tillkommer. I Religion PRIO tas detta upp något 

senare i texten vilket är positivt och ger en igång till flera av de skillnader som finns. 

Det som texten inte lyfter upp är övriga trospelare som inkluderas inom shia-islam. 

Tekniskt stämmer det att de delar pelarna gemensamt, men för läsaren är det lätt att 

uppfatta det som att shia enbart har dessa gemensamma pelare och inga andra. Vidare 

ger texten en förklaring på shiiternas imamer som de övriga läroböckerna saknar då man 

skriver: ”En imam är som en länk mellan Gud och människorna och imamens tolkning 

av koranen är vägledande”. 79 Detta är självklart en förenklad förklaring och som varken 

lyfter några skäl till detta eller vad som skiljer mellan shia och sunni med avseende på 

imamen, men som i alla fall ger läsaren en bild av densamme och möjligtvis en 

inledande förståelse till imamernas betydelse för shiiterna. Religion PRIO skriver tydligt 

att shia-islam inte förtjänar samma plats i läroboken eftersom majoriteten av muslimer 

är sunni-muslimer, vilket kan tyckas lite märkligt. Om man som författare vill undvika 

att läsaren ska uppfatta islam som en enda stor massa där alla är likadana så skulle det 

säkerligen hjälpa att visa på olika syn inom islam. Otterbeck diskuterar kring detta i sitt 

arbete om läromedelstexter och islam, han skriver bland annat följande:  

Det första är att skapa en text som inte döljer vem som talar eller, mer precist, vems 

tolkning som förs fram. Det bör vara klart för var och en som arbetat med islam 
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under någon tid att islam inte kan presenteras som ett homogent tankesystem eller 

som en socialt sammanhållen religion.
 80

 

Trots att det som Religion PRIO lyfter om shia-islam är förklarat så blir det oerhört lite. 

När författarna sedan medvetet endast förklarar det ur ett sunni-muslimskt perspektiv 

blir det svårt för läsaren att få någon annan bild än att alla muslimer är likadana och tror 

på samma sak och sätt. Detta leder till att läsare som studerar den här boken får just den 

uppfattningen, vilket ännu en gång visar på vikten att mer utförligt beskriva shia-islam. 

3.2 Utkik Religion 

Jämfört med Religion PRIO har Utkik Religion en mer förklarande text. I avsnittet om 

Muhammeds efterträdare återfinns följande text:  

Den fjärde ledaren för muslimerna hette Ali ibn Talib. Av sina mest hängivna 

anhängare ansågs Ali stå mycket nära Muhammed, bland annat eftersom han var 

gift med profetens dotter Fatima. Många menade också att profeten själv hade velat 

ha Ali som sin ställföreträdare och att han alltså borde ha varit den förste at leda 

islam efter Muhammeds död. Anhängarna till Ali bildade en egen grupp som kom 

att kallas ”Shiat Ali”- Alis parti. Så uppstod den ena av islams huvudinriktningar, 

shia-islam.
 81

 

Boken ger här en förklaring till vem Ali ibn Talib var och varför människor ville att han 

skulle efterträda Muhammed. Texten förklarar hur shia-islam kom till och ursprunget 

till namnet samt att man sedan beskriver konsekvenser till vad som hände efter att Alis 

parti hade bildats. Följande text beskriver händelser efter att Ali blivit ledare: ”Men Ali 

var långtifrån accepterad av alla muslimer som ledare. Bland annat bekämpades han av 

profetens änka Aisha som ledde ett kort krig mot Ali och shiiterna från ryggen på en 

kamel”. 82 Här förklarar texten konsekvenserna och vad som hände genom att berätta 

om ett kort krig och att Muhammeds änka slogs emot Ali och sedan följer en förklaring 

kring konsekvenserna av detta slag och berättar om vad som hände med Ali i krigets 

efterdyningar.  

     I Utkik Religion kallas tolvimamiterna för tolvsekten, vid flera tillfällen i texten. Vid 

översättning från arabiska eller persiska återfinns inte förklaringen tolvsekten, vilket 

innebär att sekt som ändelse är tillagt av författarna själva eller de källor som de använt 
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sig av i författandet av texten. I delen om shia-islams inriktningar skriver författarna 

följande: ”De flesta av dagens shiamuslimer tillhör den så kallade tolv-sekten som anser 

att det har funnits tolv sådana imamer”. 83 Läroboken Utkik Religion väljer att lägga till 

sekten när de beskriver tolvimamiterna istället för grenen som är den vanligare 

ändelsen. Ordet Tayifa är det arabiska ordet för sekt och bör således finnas med i 

ursprungsbenämningen för att översättningen sekt ska bli korrekt. Imamiyya eller Ithna-

ashariyya är två tidiga benämningar och då termen Tayifa inte innefattas i dessa är det 

enkelt att förklara att tolvsekten inte är en korrekt översättning på varken arabiska eller 

persiska. Det finns dock flera andra icke-shiitiska källor som beskriver tolvimamiterna 

som tolvsekten, men sekt är ett ord som har vissa konnotationer. I vardagsspråket så är 

sekt ett ord som ofta innebär något negativt, en grupp som kallas sekt ses som en avart 

och något konstigt. Ordet sekt har även olika betydelser för akademiker och människor i 

allmänhet, inom religionssociologin används det mer som ett neutralt sätt att klassificera 

en religiös grupp men inte alls för allmänheten. 84 Med tanke på att det är ungdomar på 

högstadiet som läser och lär från läroboken går det knappast att förvänta sig att de ser 

ordet sekt som något annat än den negativa benämningen de hört tidigare. För att en 

lärobok ska använda ordet sekt i detta sammanhang bör de därför även ge en förklaring 

kring detta eller visa på hur tolvimamiterna är en sekt enligt denna akademiska 

definition. Begreppet sekt står för flera saker som inte passar in i beskrivningen av 

tolvimamiterna. En sekt kräver mycket av sina medlemmar och att gå med i en sekt sker 

genom att de individuella medlemmarna själva bestämmer sig för att gå med, det är inte 

något man föds in i på samma sätt som i protestantisk kristendom till exempel. Sekten 

representerar också den absoluta sanningen precis som andra religioner men sekten gör 

det i form av en minoritet. En sekt är också väldigt misstänksam mot samhället utanför 

sekten. 85 Tolvimamiterna är den största inriktningen inom shia-islam och att kalla 

inriktningen för sekt innebär att man då hävdar att de flesta shia-muslimer tillhör en 

sekt. Att tolvimamiterna står en god bit ifrån beskrivningen av en sekt kan vi konstatera, 

det är en religion som personer oftast föds in i och är inte speciellt misstänksam mot 

samhället eller isolerande för medlemmar, i alla fall inte mer än sunni-islam eller andra 

religioner. Tolvimamiterna är ju däremot en minoritet kontra sunni-islam men inte en så 

liten inriktning att det kan bedömas att klassas som sekt. Om tolvimamiterna skulle 

klassas som sekt i det sammanhanget kan vi hitta flera andra religiösa organisationer 

                                                 
83

 H Olofsson, Utkik Religion, Gleerups, Stockholm, 2014, sid. 193. 
84

 I Fursteh, Religionssociologi- en introduktion, Liber, Stockholm, 2005, sid. 187 
85

 H Olofsson, Utkik Religion, Gleerups, Stockholm, 2014 sid. 185. 



  
 

26 

och samfund som också borde klassas som sekter baserat på antalet som utövar det och 

att de är en minoritet, exempelvis ortodox kristendom. Det går med andra ord inte att 

påstå att tolvimamiterna är mer av en sekt än andra mindre inriktningar bland religioner, 

ändå klassificerar Utkik Religion den största shia-muslimska inriktningen som en sekt. 

Detta gör att läsaren får en viss bild av inriktningen oavsett om de vet om den neutrala 

klassificeringen av en sekt eller inte, det är helt enkelt inte en sekt i den akademiska 

meningen. Anledningen till att det står tolvsekten är därför oklar och den enklaste 

förklaringen är att den är den informationen författarna fått och därför använt det 

namnet och att det är okunskapen inom shia-islam som lyser igenom. Detta kan också 

förklara varför det överhuvudtaget står så väldigt lite om shia-islam. Det är däremot inte 

ovanligt att majoriteten i ett religiöst samfund kallar en mindre riktning för sekt i hopp 

om att förminska inriktningens betydelse. Oavsett vilken orsak som ligger bakom att 

författarna kallar tolvimamiterna för tolvsekten så är det oroande. Det visar på i bästa 

fall en bristande kunskap och fakta om shia-islam och i värsta fall på ett försök att 

förminska inriktningen.  

     Utkik Religion har en utförlig beskrivning av islams historia med mycket fakta om 

den tidiga islam, samma gäller inriktningen shia som beskrivs på lite mer än en halv 

sida. Texten fokuserar huvudsakligen på splittringen mellan sunni och shia och historien 

bakom splittringen. Vidare nämner boken imamerna under rubriken ”Shia och de tolv 

imamerna”86 och konstaterar att det utvecklades en lära som skiljer sig åt på avgörande 

punkter inom shia, det är de konstaterar att det finns en tolvsekt och att de flesta shia-

muslimer tillhör just tolvsekten. Boken berättar sedan om Muhammed ib al-Hasan, hans 

försvinnande och tron på att han ska komma tillbaka och skapa fred och rättvisa på 

jorden. I övrigt förklaras inte hur eller varför shiiternas lära skiljer sig ifrån sunni, de 

förklarar inte heller varför shia-islams främsta ledare är imamer eller varför deras roll är 

viktig. Stycket om shia avslutas med rubriken ”Den mindre riktningen” där texten 

konstaterar att shia-islam är minoritet samt var majoriteten av shia-muslimer bor, innan 

man avslutar med att konstatera att spänningarna mellan shia och sunni har skapat flera 

konflikter genom åren. Texten är konstaterande där förklararingar saknas genomgående, 

vilket gör att läsaren får en del information men ger egentligen ingen förståelse för shia-

islam eller skillnaderna mellan shia och sunni. 87  
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3.3 Religion och liv 7-9 

Religion och liv blandar mellan att vara en konstaterande och en förklarande typ av text. 

Man beskriver bland annat Alis ledarskap som följer:  

Shiamuslimerna däremot anser att det förutom koranen och Muhammeds sunna 

också finns en annan sunna, som människor bör leva efter. Det är Alis sunna. Ali 

var en nära släkting till Muhammed. Han var en hängiven muslim och blev så 

småningom vald till kalif. Det parti som stödde honom i valet kallades för ”Alis 

parti”. På arabiska heter parti shiat, därav kommer ordet shiamuslim. Alis anhängare 

menade att det var han som tolkade islam på det rätt sättet. Därför skulle även hans 

sätt att leva, hans sunna, vara vägledande för alla människor.
 88

 

Här förklarar texten vem Ali var, varför han blev vald till kalif och varifrån ordet shia 

härstammar. Vidare i texten lyfter boken shia-islams utbredning och i samband med 

detta ett kort inlägg om religiösa ledare, man skriver:  

Shiamuslimerna har mer än 100 miljoner anhängare. De finns framför allt i Iran och 

i delar av Irak. I Iran har de religiösa ledarna stor makt. De viktigaste av dem kallas 

för ayatolla. En religiös lärare och ledare av lägre rang kallas mulla.
 89

  

Här är texten endast konstaterande då kort information ges om hur många anhängare 

shia-islam har och vart i världen de återfinns. Att det endast skulle finna 100 miljoner 

verkar dock inte stämma med tanke på folkräkningen i länder som är dominerande shia-

muslimska. Länder som Iran, Irak, Azerbajdzjan och Bahrain är shia-dominerade och då 

bör den siffran vara högre. 10 procent av den muslimska befolkningen är i dagens 

siffror ca 160-miljoner men det finns källor som menar att det finns ca 300 miljoner 

shia-muslimer i världen, vilket är en stor skillnad jämfört med 100 miljoner. Om 

siffrorna visar på att det inte finns särskilt många shia-muslimer kan det användas som 

argument för att inriktningen har en så pass liten roll i läroböckerna. Ett argument som i 

sin tur ifrån början är ointressant då kursplanen tydligt säger att elever ska lära sig om 

inriktningar inom världsreligionerna och då behöver man bena ut vad som är sunni och 

vad som är shia. Det är ändå oklart varför böckerna ger de lägsta av siffor som jag stött 

på när jag ska hitta statistik på hur många shia-muslimer det faktiskt finns. Det hade 

varit intressant att veta varifrån de siffrorna kommer ifrån och varför just de siffrorna 

valts, istället för att presentera två olika siffror på antalet shia-muslimer som faktiskt 

finns tillgängligt. Som tidigare nämnts så är det orimligt att det bara skulle finnas 100 
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miljoner shia-muslimer om man ser sig omkring. Ifall författarna har fått felaktiga 

siffror så kan det vara en anledning till att shia-islam har en så pass liten plats i 

läroböckerna. I ovan nämnda stycke berättas också kort att de religiösa ledarna och 

deras betydande makt, men ger ingen vidare förklaring till orsakerna till detta och texten 

är alltså enbart konstaterande. 

     I boken Religion och liv diskuteras shia-islam på lite mer än en halv sida och bortsett 

från de sista tio raderna så berättar författarna om splittringen mellan shia och sunni. I 

texten tas Alis sunna upp på följande vis: ”Shia-muslimer anser att det förutom Koranen 

och Muhammeds sunna också finns en annan sunna, som människor bör leva efter. Det 

är Alis sunna”. 90 Det här textstycket får det att låta som att Ali hade en helt annan sunna 

som han själv skulle vara upphovsman till. Det är inte på det sättet shia-muslimer ser på 

Alis sunna, utan istället som att Ali med kraft av att tillhöra Muhammeds ätt kunde 

tolka Muhammeds ord och därmed Guds ord. Det Ali sa räknas då på samma sätt som 

det Muhammed sa för shia-muslimer. Boken fortsätter sedan med att beskriva varför 

just Ali blev shia-muslimernas val till Muhammeds efterträdare: ”Ali var en nära 

släkting till Muhammed. Han var en hängiven muslim och blev så småningom vald till 

kalif”. 91  Det är oklart varför boken inte istället kort lyfter att Ali valdes eftersom han 

var Muhammeds svärson och då Muhammed inte hade några söner ansågs det naturligt 

att det var Ali som skulle bli arvtagaren. Ali var också en av de första som konverterade 

till islam och började tidigt följa Muhammed. Att beskriva Ali som en släkting och 

hängiven muslim är en förenkling som känns ganska onödig, då det inte hade varit mer 

komplicerat eller tagit mer utrymme att beskriva Ali på ett mer korrekt sätt och på 

samma gång öka läsarens förståelse.  Boken går sedan vidare till att diskutera 

ledarskapet där man skriver: ”I Iran hade religiösa ledarna stor makt. De viktigaste av 

dem kallas för ayatolla. En religiös lärare och ledare av lägre rang kallas mulla”. 92 Här 

använder boken Iran som exempel vilket inte är helt orimligt Iran har högt andel shia-

muslimer i världen. Det som är underligt är att när boken ska ta upp religiösa ledare 

inom shia-islam nämns inte imamerna, vilka de är eller deras roll. En Ayatollah är den 

främste rättslärde men den viktigaste ledaren inom shia-islam är ändå imamen, 

exempelvis inom tolvimamerna är det imamerna som är de religiösa ledarna och den 

dolde imamen Al-Mahdi ses som otroligt viktig. En Ayatollah är absolut en viktig 

ledare inom tolvimamiterna, men det är underligt att inte ens lyfta något kring imamerna 
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och deras betydelse för shiiterna. Vid ett annat tillfälle i boken nämns att: ”Islam har 

vanligen inte heller några präster som står mellan Gud och människorna”. 93 Här lägger 

författarna till ordet vanligen vilket innebär att det ibland finns präster mellan gud och 

människorna. Det hade då kunnat förklaras när shia-islam beskrevs, nu ges läsaren inte 

möjligheten att förstå varför det inte alltid är så. När det gäller den siste imamen Al-

Mahdi står det enbart:  

På 800-talet levde den tolfte imamen (ledaren) i Alis efterföljd som ledare för en 

grupp shia-muslimer. På något oförklarligt sätt försvann denne tolfte imam, men 

enligt de troende lever han fortfarande i det fördolda och väntas en dag återvända 

som ledare och frälsare.
 94

  

Här har texten möjlighet att utveckla och förklara imamernas viktiga roll i shia-islam, 

men nämner endast en imam som konstigt nog försvann och ska en dag komma tillbaka 

som ledare och frälsare.  Med tanke på att boken tidigare i kapitlet om islam säger att 

Jesus ska komma tillbaka vid tidens slut och kämpa mot en ”ond bedragare” hade det 

varit ett ypperligt tillfälle att beskriva att tolvimamiterna å sin sida menar att Al-Mahdi 

tillsammans med Jesus ska befria världen ifrån ondska vid tidens slut. 95 Detta hade gett 

läsaren en förståelse om varför Al-Mahdi är så viktig samt påpekat något som skiljer 

religionsintiktningarna åt. 

     Som avslutning till kapitlet ställs ett antal frågor kring fakta som tagits upp där en av 

frågorna lyder: ”Vilka är skillnaderna mellan sunnimuslimer och shiamuslimer?”. 96 Det 

är underligt att frågan är skriven i plural då den enda skillnaden som har belysts under 

de 32 sidor som har behandlats är att shia-muslimer följer Alis sunna. Möjligtvis lägger 

läsaren till att de viktigaste ledaren inom shia kallas för Ayatollah då 

pluralformuleringen till frågan verkar kräva mer än en skillnad, vilket gör att det känns 

ännu märkligare varför imamer inom shia inte ens har diskuterats. Det blir svårt för 

läsaren att uppfatta skillnaden att shia-muslimer tror att Mahdi och Jesus ska kämpa mot 

ondskan vid tidens slut. Det blir svårt eftersom det inte är utryckt tydligt i texten och det 

lär krävas att läsaren har tidigare kännedom om detta för att kunna urskilja denna 

skillnad.  

     Religion och liv kallar sedan flera saker för islam som skiljer sig ifrån shia-islam, 

exempelvis trospelarna där enbart sunni-islams fem tas upp och gällande imamer så är 
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det enbart sunnis syn på imamen som tas upp i boken. Dessa är två exempel som utan 

någon större svårighet hade kunnat lyftas och därmed gett läsaren en större förståelse 

för shia-islam. Lo Mun Ling skriver följande i sin bok Variationsteori- för bättre 

undervisning och lärande: ”Vi kan inte lära oss av likheter för att generalisera, vi kan 

bara se likheter först när vi blivit medvetna om respektive egenskap, inte innan”.97 Det 

är alltså svårt och om inte omöjligt för eleverna att kunna diskutera skillnader eller 

likheter utan att ha diskuterat egenskaper hos religionerna som gör dem annorlunda. 

Detta har egentligen inte någon av läroböckerna gjort tillräckligt för att eleverna ska 

veta vad shia-islam är.  

     Sammanfattningsvis är större delen av texterna i läroböckerna antingen 

konstaterande eller förklarande. Det är främst Utkik Religion som är förklarande, 

Religion PRIO är konstaterande och Religion och liv går från förklarande till 

konstaterande. Ingen utav texterna är normativ där författaren tar ställning samtidigt 

som texterna heller inte är reflekterande bortsett från två meningar i Religion och liv där 

man kan läsa följande: ”Också i vår tid kan motsättningarna vara starka mellan 

shiamuslimer och sunnimuslimer. Det långa och blodiga kriget på 1980-talet mellan 

Iran och Irak hade till en del sin grund i dessa motsättningar”. 98 Det ger en vissa 

reflektion angående att motsättningarna är starka men samtidigt får läsaren inte någon 

förklaring till varför meningsskiljaktigheterna finns, vad som hände under kriget eller 

varför det ens skedde. Övergripande görs få jämförelser och informationen sätts inte in i 

något samband för läsaren. Det är även viktigt att notera att när böckerna tar upp shia-

islam diskuterar de främst när och hur splittringen mellan shia och sunni skedde och hur 

många shia-muslimer det finns. Jämförelser mellan sunni och shia görs inte och då 

påtalas inte vad som skiljer shia ifrån sunni, ritualer eller shia-islams trosspelare nämns 

inte och det är bara högtiden Ashura som nämns och då i en av böckerna. 

     De centrala tankegångarna inom sunni-islam tas fram. Varierande tolkningar som 

shia nämns i läroböckerna men frågan är om shia får den plats som det centrala 

innehållet kräver. Det är även upp till varje lärare men om man tittar på läroböckerna så 

har shia en väldigt förminskad roll. Det är en viss typ av sunni-islam som framställs i 

läroböckerna och som får representera alla muslimer, det är sunni-islams ritualer och 

högtider som presenteras. Shia-islam är förpassat till att i samtliga tre läroböcker som 
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analyserats presenteras som en väldigt liten religion och det som främst behandlas är 

hur shia kom till och splittringen mellan shia och sunni. Shia-islams egna ritualer, 

högtider, teologi nämns inte. Kunskap är makt och att eleverna lär sig mindre om shia-

islam än om den sunni-islam som presenteras, blir konsekvensen utav det självfallet att 

eleverna inte lär sig shia-islam. Med tanke på vad det centrala innehållet kräver så bör 

det finnas mer information om shia i läroböckerna än vad som faktiskt finns. 

Läroböckerna säger sig följa kursplan och det centrala innehållet, men som tidigare 

belysts i denna uppsats så kontrolleras inte detta och detta må vara en anledning till att 

en annan tolkning av världens näst största religion inte får den platsen den behöver. 

Edward Said skriver följande om bilden av islam i sin bok Orientalism:    

Eftersom Islam verkligen har blivit utomordentligt felaktigt framställd i 

Västerlandet, vilket denna bok sökt visa- är ändå den verkliga frågan om det 

någonsin kan finnas riktiga framställningar av något eller om alla framställningar på 

grund av att de är framställningar för första är fångade i framställarens eget språk, 

och därefter i hans egen kultur, egna institutioner och politiska miljö. Om det senare 

är rätt (vilket jag tror att det är) får vi också lov att finna oss i att en framställning av 

sig själv är påverkad av, sammantvinnad med, inbyggd i och hopvävd med en 

mängd andra företeelser än själva ”sanningen”, vilken själv är en framställning.
 99

 

Said diskuterar islams felaktiga framställning och är osäker på om det någonsin kan 

komma riktiga framställningar. Sedan Said skrev sin bok har islam i läroböcker fått 

både en rättvisare och mer korrekt bild något som både Härenstam och Otterbeck har 

kommit fram till, men shia-islam har fått en väldigt liten roll i läroböckerna. 

Framställningen av shia-islam som görs är sällan inkorrekt, men den är så pass 

kortfattad att det inte går att få en rättvis bild av shia-muslimer och lika lite en tydlig idé 

om vad som gör att shia-muslimer inte är sunni-muslimer. Det kan bero på det Said 

säger, att shia-muslimer själva inte har varit med och påverkat vad som skrivs i 

läroböckerna. Det är en sunni-muslimsk bild av islam som presenteras och om det Said 

skriver stämmer så kommer framställningen av shia-islam inte bli rättvis förrän shia-

muslimer själva får vara med och berätta vad deras religion handlar om.  

     Det här arbetets syfte har varit att analysera innehållet gällande shia-islam i utvalda 

läroböcker, hur informationen presenteras för läsare och vad denne genom information 

får möjlighet att lära sig. Det resultatet av analyserna först och främst visat är att det 

generellt ges ett mycket begränsat utrymme för shia-islam i läroböckerna. Islam som 
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religion har i alla läroböcker ett ganska gediget kapitel, där shia-islam får ett stycke på 

cirka en sida och några korta omnämnanden i den resterande texten då och då. Det är 

tydligt att det är sunni-islam som ges en bild av i läroböckerna, det är sunni som står för 

normen. Det här har inte förändrats sen Otterbeck analyserade läroböcker för ca 10 år 

sedan. 100 Det här arbetet har kunnat påvisa detta genom att presentera delar där shia och 

sunni skiljer sig från varandra, där delar som skillnader i böner, högtider, 

trosbekännelsen inte framställs i böckerna på ett tillfredställande sätt. Då de nämns 

upplevs inte förklaringen som tillräcklig för att läsaren ska kunna få en förståelse om 

vissa element inom shia-islam. En av böckerna beskriver tydligt i sitt avsnitt om islam 

att det är sunni-islam som i huvudsak kommer att tas upp i kapitlet och detta förklarar 

förvisso för läsaren att det som kommer stå till viss del skiljer sig mot shia-islam. Det 

blir dock problematiskt av tre anledningar. Den första är att boken är riktad till elever på 

högstadiet och det är oklart om de kommer att ta med sig och reflektera över detta under 

tiden de läser om islam. Det som skrivs om shia är alldeles för kortfattat för att ge en 

rättvis bild och till sist så ökar risken att läsaren får bilden av att 1,6 miljarder muslimer 

är en och samma massa. 

     Samtliga läroböcker presenterar splittringen mellan shia och sunni, varför den 

skedde, när och hur. De presenterar också hur många shia-muslimerna är till antalet och 

vart de lever i världen, Iran nämns även i böckerna liksom den siste imamen i 

tolvimamiterna. Sammanfattningsvis upplevs beskrivningen av shia-islam i 

läroböckerna bristfällig, det tas upp få av de grunder som faktiskt skiljer shia och sunni 

åt, vilket lyfts tidigare i arbetet. Enligt variationsteorin, beskriven av Ference Marton, 

behöver vi veta vad något inte är för att veta vad det är. Läroböckerna tenderar att ge en 

alldeles för kortfattad bild av shia-islam, vilket leder till att läsaren får svårt att kunna 

förstå shia och därmed inte förstå varför den inte är sunni-islam. Otterbeck, Said och 

Härenstam lyfter samtliga att de vill undvika att islam ska ses som en enda homogen 

massa och det blir då extra viktigt att ge läsaren en förståelse för vad som skiljer 

religioner åt och självfallet likaså inom islam.  

     Det är svårt att spekulera i varför sunni-islam är så pass dominerande i läroböckerna. 

Det behöver självfallet inte vara något illasinnat försök att förminska shia-islam, utan 

helt enkelt grunda sig i okunskap. Det som Anderssons arbete visade på var att sunni-

islam, då som nu, har företräde i beskrivningen av islam. Det förefaller ändå nu i 

                                                 
100

 J Otterbeck, Vad mer kan man egentligen begära? Läromedeltexter om islam, Didaktikens forum nr. 

1, Stockholm, 2004, sid. 68. 



  
 

33 

efterhand att det i böckerna Andersson analyserat skrivs mer om shia än i de böcker som 

granskats i det här arbetet. Det fanns dock mycket generaliseringar i de böcker som 

ingick i Anderssons studie, exempelvis beskrevs shia-muslimer som människor som 

gärna dör för sin religion och som fundamentalister. Den här beskrivningen går inte att 

finns i läroböckerna skrivna efter Lgr11 och som analyserades i detta arbete, men man 

har i mina ögon tagit fel approach till att lösa problemet. Istället för att ge en mer 

utförlig beskrivning och korrigera generaliseringar har det istället tagits bort mycket av 

det som tidigare fanns att läsa. Som tidigare nämnts behöver inte detta vara något försök 

att förminska religionen utan mer handla om en okunskap om shia-islam. Detta skulle 

kunna innebära att författarna till läroböckerna själva har en bristande kunskap om shia, 

man har finputsat det de vet genom att ta bort stereotyper vilket leder till att det då inte 

finns mycket kvar att sätta på pränt. Shia-islams minimerade roll får dock inte handla 

om att shia befinner sig i en minoritet, då det står tydligt i kursplanen att eleverna ska 

lära sig om världsreligionernas inriktningar. Att i kortaste form nämna shia-islam räcker 

inte för att ge den kunskap som de behöver och förtjänar och jag menar också på att det 

ger en mer rättvis bild av islam, som precis som andra religioner har en oerhörd 

mångfald. En ökad kunskap om shia leder till en ökad kunskap om och framförallt 

förståelse för hela islam, precis som Marton förklarar: ”Man beskriver den medvetenhet 

som skapas genom att man uppfattar skillnaden (variation) mellan två värden som 

’kontrasteras’ mot varandra”. 101  Genom att förstå skillnaden mellan shia och sunni kan 

man därför få en större förståelse för hela islam. Det är orimligt att i en tid där så 

mycket diskussioner handlar om att ge en rättvis bild av islam ge en så oerhört 

kortfattad bild utav en av dess riktningar. Argumentet att det inte skulle få plats håller 

inte, likaså att det har en pedagogisk grund. Förenklingarna av shia-islam ger oftast en 

ofullständig bild för läsaren och det hade i sammanhanget inte tagit upp särskilt mycket 

mer pappersyta att förklara mer noggrant, inte heller blivit svårare för läsaren att förstå.   
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4 Slutsatser 

 

Det här arbetets slutsats är att framställningen av shia-islam i de läroböcker som 

analyserats i flera avseenden är bristfällig och det är tydligt att det är en sunni-

dominerande bild av islam som presenteras i läroböckerna. Shia-islam presenteras 

överlag mycket kortfattat och förenklat, förenklingar som i dessa fall inte gör det lättare 

för läsaren att få en förståelse för shia-islam. Då information som hade lett till en 

djupare kunskap om shia-islam tas bort blir förståelsen och uppfattningen än sämre. 

Ammert menar att en lärobokstext kan delas in i olika typer av text som visar på vilket 

förklaringsdjup den har, där förklaringsdjupet påverkar hur väl läsaren tar till sig 

informationen som ges och hur denne sedan kan använda sig av den. Texttyperna går 

från konstaterande som enbart ger fakta, den förklarande som utvecklar något mera och 

ger en bakgrund till det som skrivs vidare till den reflekterande och analyserande typen 

av text ger läsaren ges betydligt bättre förklaringsdjup än de föregående. I den senare 

texttypen analyseras innehållet på ett annat plan och sätts i ett samband med läsarens 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Denna typ av text är ofta jämförande för att skapa 

bättre förståelse och landar i resonemang kring, tex. varför det blev på ett visst sätt och 

vad kunde hänt annars.102 Då texterna i läroböckerna i det här arbetet analyserats utifrån 

dessa förklaringsdjup är det som skrivits främst konstaterande, ibland förklarande men 

sällan eller aldrig reflekterande eller analyserande, vilket medför att texterna endast ger 

svar på de enklaste av frågor och självfallet påverkar läsarens förståelse av innehållet. 

Texterna ger mycket lite som sedan kan resoneras vidare kring av läsaren och sällan 

något som läsaren kan utveckla vidare genom jämförelse. Av det som skrivs i 

läroböckernas avsnitt om islam får läsaren svårt att förstå skillnaderna mellan shia- och 

sunni-islam, då majoriteten av det som skrivs behandlar praktiker och teorier som 

återfinns inom sunni-islam. Den här uppsatsen har visat på flera brister i vad 

läroböckerna lyfter faktamässigt kring shia-islam som samlat leder till en minskad 

förståelse, exempelvis redovisningen av sunni-islams trospelare samtidigt som 

shiiternas trosgrunder inte nämns alls. För att öka förståelsen borde böckerna här mer 

utförligt beskriva shia-islams trosgrunder och praktiker på samma sätt som de tar upp 
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sunni-islams praktiker och trosgrunder, framförallt när dessa skiljer sig åt.  Det är också 

i huvudsak sunni-islams syn på imamer som beskrivs i böckernas texter och den stora 

betydelse de har inom shia-islam berörs sällan eller aldrig.  Det är främst splittringen 

mellan shiiter och sunniter som diskuteras när böckerna behandlar shia-islam, vilket 

innebär att läsaren får en historisk bild av shia-islam och hur shia-islam uppkom. Man 

får en kort förklaring till sunni och shia-islam konflikt och hur de blev oense om vem 

som skulle efterträda Muhammed. Detta leder dock inte till någon djupare förståelse för 

hur shia-islam var då eller är idag och den bristfälliga framställningen leder istället till 

att läsaren får en klart förenklad bild, inte bara av shia-islam utan även islam som 

helhet. Om framställningen av shia-islam hade varit mer utförlig hade det säkerligen lett 

till att läsarna ser islam som en mer komplex religion, istället för att riskera att uppfatta 

1,6 miljarder muslimer som en och samma massa.  
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