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Abstract 
This paper studies three Swedish textbooks for the A-course in religious studies, in the 

Swedish equivalency of high school, to see if the image of Islam and Muslims presented is 

diverse or homogeneous and exotic. The purpose of the study is to see whether or not the 

religious studies can contribute to the forming of islamophobic beliefs in pupils. Studies have 

shown that islamophobia is widespread in Sweden, therefore it could be interesting to see if 

the schools play any part in the forming or spreading of islamophobic views. 

The conclusion reached is that this cannot be excluded as a possibility. There are still some 

textbooks that present Muslims in a homogeneous and exotic manner to some degree. So it 

cannot be ruled out that the education, if guided by a textbook, can be a cause of a 

homogeneous and exotic view of Muslims, which ultimately can lead to islamophobia. 

Keywords: Islam, Muslims, religious studies, islamophobia, homogenification, exotification. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker tre läroböcker i religionskunskap för A-kursen i 

gymnasieskolan. Syftet är att se om böckerna presenterar en homogeniserad och exotisk bild 

av muslimer och islam, och därmed även vara en möjlig orsak till bildandet av islamofobiska 

föreställningar hos eleverna. Undersökningar har visat att islamofobin är påtaglig i Sverige, 

därför kan det vara av intresse att undersöka om skolan spelar någon roll i spridandet eller 

bildandet av islamofobiska åsikter. 

Slutsatsen som nås är att detta inte kan uteslutas som möjlighet. Det finns än idag läroböcker 

som i viss mån presenterar muslimer som en exotisk homogen grupp. Det kan alltså inte 

uteslutas att religionsundervisningen, om den styrs av en lärobok, kan ge upphov till en 

homogeniserad och exotisk bild av muslimer och som i förlängningen kan orsaka islamofobi. 

Nyckelord: Islam, muslimer, religionsundervisning, islamofobi, homogenisering, exotisering 
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1. Inledning 
I den vardagliga diskursen framställs ofta de människor som tillhör islam som en homogen 

grupp. Denna grupp tillskrivs ofta stereotypa värderingar som ”vi” i västvärlden sedan länge 

har lämnat bakom oss, såsom segregation av män och kvinnor, fysisk bestraffning, och 

odemokratiska styrformer, allt i enlighet med Guds önskningar. I synnerhet har islam fått 

negativa associationer i västvärlden efter 11:e september 2001, då omkring 3 000 människor 

fick sätta livet till i världshistoriens, hittills, värsta terrorattack. Den islamistiska organisation 

som låg bakom dådet, al-Qaida, menade att attacken var en handling som rättfärdigades av det 

pågående heliga kriget mot USA som förklarades av Usama Bin Laden och andra islamister 

1998. I och med det vardagliga samtalets tendens att generalisera så fogas dessa terrorister 

samman med alla andra, fredliga och toleranta, muslimer och bildar därmed en grå massa som 

står för bakåtsträvande och som har västvärlden som sin svurne fiende. Denna grova 

övergeneralisering leder i slutändan till det som vanligtvis kallas för islamofobi; en irrationell 

rädsla för människor som bekänner sig till Islam eller på annat sätt identifierar sig som 

muslimer.  

Studier visar att islamofobin är påtaglig i Sverige. Integrationsverkets sista 

integrationsbarometer (2007) visar att 38 % av de tillfrågade menar att invandringen av 

muslimer bör begränsas och att hela 55 % skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor 

många muslimer. I samma barometer konstateras att ”[e]ndast en statistiskt säkerställd 

förändring sker under 2007 och den sker i en negativ riktning: de som avvisar den 

islamofobiska inställningen minskar”.1 Sammanfattningsvis kan man säga att generaliseringar 

leder till homogenisering och exotisering i föreställningen om muslimer, och detta leder i sin 

tur till islamofobi. Mohammad Fazlhashemi skriver:  

Den vanligaste islamofobiska föreställningen är framställningen av islam som ett enhetligt 

system utan inre utveckling, mångfald och dialog, Muslimer reduceras på samma sätt till en 

monolitisk grupp vars kultur, civilisation och livsstil är statisk, otidsenlig och outvecklad. Islam 

framställs också som ett politiskt, religiöst, kulturellt och civilisatoriskt hot som för med sig 

fundamentalism, terrorism [och] religionskrig.2 

                                                
1 Integrationsbarometer 2007. Integrationsverket, Stockholm (2007). 
2 Fazlhashemi, Mohammad, Vems islam?. Norstedts, Stockholm (2008). s. 286. 
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Det finns c:a 1,5 miljarder muslimer i världen. Om den gängse bilden av muslimer är att de är 

våldsamma och bakåtsträvande fundamentalister som ser västvärlden som sin fiende, då är det 

väl inte speciellt konstigt att vara lite skraj? 

Naturligtvis är det inte så att världens alla muslimer är våldsamma och bakåtsträvande 

fundamentalister, och inte heller är den stora massan av muslimerna generellt fientligt 

inställda till väst. Begreppet muslim är oerhört svårdefinierat just p.g.a. den stora variationen i 

den grupp som identifierar sig med begreppet. Kring de värderingar som vi associerar med 

islam pågår det inom religionen en ständig debatt. Det finns de som stöder kvinnans frigörelse 

likväl som det finns de som menar att kvinnans plats är i hemmet, det finns de som 

förespråkar demokrati likväl som det finns de som menar att de rättslärda ska styra. Dessa 

frågor är på inget sätt avgjorda. Debatten kring dem pågår och kommer att pågå länge, både 

inom och utanför islams gränser. Den underliggande frågan i föreliggande uppsats är om 

religionsundervisningen i den svenska skolan bidrar till homogenisering och exotisering av 

”muslimen” eller om skolan har förmågan att förmedla den bredd som finns inom islam. Ett 

enklare sätt att formulera det vore: Bidrar religionsundervisningen i skolan till islamofobi? 

Svaret på den underliggande generella frågeställningen kommer inte att nås inom ramarna för 

det här arbetet, men vi kanske kan komma en bit på vägen. 

1.1 Syfte 

Islamofobi kan alltså uppstå som en respons på homogenisering och exotisering. Syftet med 

uppsatsen är således att ta reda på om läromedlen för religionsundervisningen i 

gymnasieskolan homogeniserar och exotiserar den grupp som bekänner sig till islam eller som 

på annat sätt identifierar sig som muslimer. Om den gör det finns ju en risk att skolans 

verksamhet kan vara en bidragande orsak till bildandet av islamofobiska föreställningar. Detta 

skulle gå stick i stäv med de värden som skolan ska förmedla enligt rådande läroplan. Studien 

begränsas till att omfatta läromedel för gymnasiets A-kurs i religionskunskap och till skillnad 

från andra läromedelsstudier kommer den inte att i huvudsak fokusera på om ”rätt” bild ges av 

författaren, utan om en tillräckligt mångsidig bild presenteras. Studien fokuserar på två 

aspekter, feminism, eller kvinnans roll, inom islam och muslimers förhållande ställning 

gentemot demokratisering. Dessa två ämnen har valts just eftersom islam ofta kopplas 

samman med kvinnoförtryck och motstånd till demokrati, kanske mycket tack vare 

nyhetsrapportering om konflikter och missförhållanden i Mellanöstern. 
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1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens övergripande frågeställning är: 

 Presenterar läroböckerna för gymnasiets A-kurs i religionskunskap en tillräckligt bred 

bild av muslimer, eller riskerar de att bidra till en homogenisering och exotisering i 

föreställningen av islam och muslimer? 

Uppsatsens mer specificerade frågeställningar är: 

 Hur ser debatten om feminism och debatten om demokrati inom islam ut? 

 Hur presenterar läromedlen debatten om feminism och debatten om demokrati inom 

islam? 

 Vilka skillnader finns mellan bilden av debatterna som förmedlas i läromedlen och 

debatterna i verkligheten? 

Jag skulle även vilja ta upp en mer spekulativ frågeställning, nämligen hur väl bilden av islam 

i läromedlen korrelerar med den generella föreställningen om muslimer hos den svenska 

befolkningen. Denna fråga diskuteras i det diskuterande kapitlet. 

1.3 Metod 

Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av litteraturstudier. Dels genom studier av 

litteratur kring islam och den aktuella debatten inom islam, och dels genom studier av 

läromedel som utformats för gymnasiets A-kurs i religionsvetenskap. Detta borde vara 

tillräckligt för att besvara uppsatsens övergripande frågeställning.  

Iranskfödde idéhistorikern Mohammad Fazlhashemis bok Vems islam från 2008 har utgjort en 

mycket stor hjälp i att sätta mig in i den pågående debatten om de aktuella frågorna inom 

islam. Hans verk sammanfattar på ett pedagogiskt sätt den pågående debatten inom islam (år 

2008) just i syfte att belysa det faktum att det finns en mängd olika tolkningar av islam. I 

övrigt har jag använt mig av John L. Espositos Islam – den raka vägen som används i 

religionsvetenskapliga undervisningen vid Karlstads Universitet som kompletterande källa.  

I studien har jag använt läroböcker från de senare åren. Den tidigaste utgivna heter Människan 

och tron av Ola Björlin och gas ut av Bonniers 2003, den är fortfarande den senaste 

kursboken för gymnasiets religionskunskap A utgiven av Bonniers. Den andra är Din tro eller 
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min? av Erica Appelros m fl. och gavs ut 2006 av förlaget Natur och kultur, också denna bok 

är den färskaste på det aktuella förlaget. Den sista boken i studien är från 2008 och heter 

Relief A – Livsvägar av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin, den är det senaste tillskottet 

bland bokförlaget Gleerups religionsböcker. Med de färskaste böckerna från tre av Sveriges 

ledande läromedelsförlag borde studien uppnå ett godtagbart resultat. 

1.3.1 Avgränsningar 

Jag har valt att endast studera läromedel för gymnasiets A-kurs i religionskunskap. Detta för 

att jag själv står i begrepp att bli gymnasielärare i ämnet religion. Jag har begränsat mig till A-

kursen för att den är obligatorisk för alla svenska gymnasieutbildningar, det är således de 

läromedel som används på dessa kurser som de allra flesta elever kommer i kontakt med. Att 

även ta med litteratur för B-kursen riskerar att göra studiens resultat felvisande, då antalet 

elever på denna kurs är relativt få och således underrepresenterade i samhällets generella 

föreställningar om islam. Som exempel kan jag nämna den skola där jag senast gjorde praktik, 

Tingvallagymnasiet i Karlstad. Där var det c:a 150 elever som läste A-kursen i religion och 

endast 3 som läste B-kursen. Vidare har studien begränsats till att omfatta endast läromedel 

och inte själva tillämpningen av dessa. Det hade varit möjligt att genomföra en intervjustudie 

där lärare och elever kunde få svara på frågor. Detta hade troligtvis gjort uppsatsens innehåll 

mer verklighetsförankrat, men då på bekostnad av allmängiltighet. En studie av läromedel 

omfattar betydligt fler skolor och elever än en intervjustudie. Eftersom det är allmängiltighet, 

och inte ett lokalt resultat, som studien främst eftersträvar så har enskilda lärare och elever i 

den här studien åsidosatts till förmån för ett resultat som är giltigt för hela den befolkning som 

undervisats med hjälp av läromedel för gymnasiets A-kurs i religionskunskap inom den 

svenska gymnasieskolan. Denna siffra torde vara ganska hög. 

1.3.2 Arbetets eventuella svagheter 

Studien av läromedel är som sagt mer omfattande än en intervjustudie. Men studien har en 

betydande svaghet, nämligen i själva tillämpningen av läromedlen. Det finns här flera stadier 

av osäkerhet. Först och främst är det osäkert att läromedlen överhuvudtaget används i 

undervisningen. En lärare är på inget sätt tvingad att använda sig av en lärobok, man kan lika 

gärna författa sitt eget lärostoff. Dessutom så ska innehållet i läromedlen tolkas av en läsare, 

detta gäller även denna studie. Det är inte alls säkert att de som läser läromedlen tolkar dem 

på samma sätt som mig. Man kan utläsa värderingar i texter som egentligen inte innehåller 
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några sådana, och i laddade ämnen som t.ex. islam, finns en ännu högre risk för detta. Den 

gamla devisen man ser det man vill se är här påtaglig. Jag bedömer min egen förmåga att läsa 

läromedlen sakligt som adekvat, men jag kan inte uttala mig om huruvida de elever som läser 

desamma besitter samma förmåga. En tredje svaghet att minnas är att där läromedlen 

eventuellt brister, där kanske läraren har tillräcklig kompetens för att fylla i. Ett bristfälligt 

läromedel behöver alltså inte leda till att elever får bristfälliga kunskaper så länge läraren i 

klassen är tillräckligt välutbildad för att identifiera detta tillkortakommande. Men detsamma 

gäller även tvärtom. Eftersom islamofobin är påtaglig i Sverige finns med all säkerhet anti-

islamska tendenser även i den svenska lärarkåren, så ett bra läromedel behöver inte 

nödvändigtvis leda till bra kunskaper om islam, om läraren är dåligt utbildad. De problem 

som handlar om tillämpning av läromedel och lärarens kompetens eller brist därav är dock 

sekundära i detta sammanhang. Det som studeras är läromedlen i sig och inte själva 

religionsundervisningen i stort. Men det kan ändå vara viktigt att ha dessa problem i minne 

när vi senare diskuterar studiens resultat och slutsatsens omfattning. 

1.3.3 Begreppet islamofobi 

Begreppet islamofobi har ännu inte något enhetlig definition. Olika forskare ger begreppet 

olika innebörd, därför är det problematiskt att tala om islamofobi överhuvudtaget. Valet är 

som man ställs inför är då att tala generellt om ogillande av muslimer eller att välja en av 

flertalet definitioner som det tvistat kring. I föreliggande uppsats så avser begreppet 

islamofobi det samma som avses av begreppet islamofobi i Integrationsverkets rapport 

integrationsbarometer 2007. Detta val görs av anledning av att det annars vore omöjligt att 

svara på om islamofobin är vida utbredd i Sverige eller inte. Integrationsverkets definition är 

nämligen statistiskt säkerställd, vilket inte många andra definitioner är om ens några. 

Integrationsverkets definition från 2007 innefattar två aspekter. Den första är ”allmänt 

ogillande av muslimer” och avser ”rädsla som leder till ogillande och avvisande gentemot 

muslimer”.3 Den andra är ”avsikt att förhålla sig distanserat till muslimer” och avser en 

intention att ”skapa social distans till muslimer”.4 Detta är således även det som ingår i 

begreppet islamofobi i detta arbete.  

                                                
3 Integrationsbarometer 2007. s. 53. 
4 Ibid.  
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1.4 Disposition 

Kapitel två målar upp en bakgrund till den föreliggande uppsatsen. Det redogör för vad 

styrdokumentet säger om skolans undervisning, vad tidigare forskare har kommit fram till och 

vilken bild av islam som presenteras i den svenska offentliga debatten. I kapitel tre 

presenteras den pågående debatten inom islam rörande feminism och demokrati och i kapitel 

fyra redovisas studien av läromedlen. Resultaten i kapitel 3 och 4 sammanfogas i kapitel 5, ett 

diskuterande kapitel som ska besvara uppsatsens frågeställningar. I kapitel sex får vi 

avslutningsvis se vad vi har upptäckt på vår resa, vad vi kan dra för lärdomar och hur väl vi 

lyckats uppfylla uppsatsens syfte.  
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2. Bakgrund 
Det första steget i att uppfylla uppsatsens syfte är att konstatera skolans uppgift, att redogöra 

för tidigare forskning och att utreda hur svenska medier framställer islam och muslimer och 

hur det svenska folket tycker och tänker. 

2.1 Vad säger styrdokumenten 

I Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna står följande om de grundläggande värden 

som skolan ska förmedla:  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.5 

Eleverna skall med andra ord lära sig att respektera människor, oavsett om de är muslimer, 

kristna eller ateister. Alla ska bemötas med tolerans och acceptens.  

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

insatser.6 

I skolan skall man tillåta alla att ge sin syn i diskussionen. Eventuella främlingsfientliga 

åsikter måste bemötas med goda motargument, inte med omotiverad förnekelse. Läroplanen 

understryker också globalisering och värdet av kulturell mångfald. Skolan ska jobba för att 

eleverna ska kunna relatera sin identitet, inte bara till den svenska kulturen, utan även till det 

nordiska kulturarvet, till det europeiska och ytterst till det globala kulturarvet.7 

Under rubriken ”saklighet och allsidighet” står följande mening, som är central för denna 

uppsats:  

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid klart 

framgå vem det är som står för dem.8 

Exempelvis ska alltså undervisningen om kvinnans roll inom islam bjuda på olika perspektiv 

och åsikter, och varje åsikt och värdering måste konkretiseras i ett subjekt som besitter denna 

värdering. Om man eventuellt stöter på värderingar som inte stämmer överens med skolans 

                                                
5 Lpf 94. Skolverket, Stockholm (2006). s. 3. 
6 Ibid. 
7 Ibid. s. 3f. 
8 Ibid. s. 4. 
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grundläggande värderingar, såsom att ingen ska diskrimineras p.g.a. kön, då ska dessa tas upp 

till diskussion och bemötas med kunskap i form av goda motargument. 

Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.9 

Kursplanen för religionskunskap A säger bl.a. att eleven efter avslutad kurs ska förstå hur 

religion och livsåskådning tar sig utryck i människors sätt att leva på samt att eleven ska 

kunna reflektera över andra människors sätt att tänka kring tro, liv och etik.10 Alltså ska de 

som läst religionskunskap på gymnasiet förstå att det sätt en person lever sitt liv på, och de 

värderingar denne person har kan bero på vilken religion man bekänner sig till. Men eleven 

skall även kunna identifiera och ta ställning till värderingar och handlingar som strider mot 

samhällets grundvärden, såsom jämställdhet och demokrati.11 Närhelst värden som strider mot 

samhällets grundvärden dyker upp ska eleven kunna identifiera och ta ställning till dessa, men 

eleven ska ha förståelse för hur andra människor kan hysa sådana värden. Ställningstagande 

för värden som strider mot samhällets grundläggande dylika ska då bemötas med öppen 

diskussion och kunskap, i enlighet med ovanstående citat ur läroplanen för frivilliga 

skolformer.12  

Alltså, sammanfattningsvis, om person A, som är medlem i ett religiöst samfund R, hyser en 

värdering V, som strider mot det svenska samhällets grundvärden, då ska eleven kunna 

identifiera V och förstå att V kan bero av religion R. Skolans uppgift är då att ta ställning 

emot V och genom diskussion och goda argument visa att V inte nödvändigtvis följer av R. 

Undervisningen ska med andra ord t.ex. visa att diskriminering p.g.a. kön inte nödvändigtvis 

följer av islam eller att ockupation av palestinsk mark inte nödvändigtvis följer ur Judendom. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Det exotiska misstaget 

Henry Cöster skriver att ett mycket vanligt misstag som återfinns i föreställningen om och 

begås i beskrivningen av religioner, både bekanta och främmande, är det s.k. exotiska 

misstaget. Med detta menar han att beskriva religionen som något som hör till det marginella i 
                                                
9 Ibid. 
10 Kursplan för RE1201 – Religionskunskap A. Skolverket, Stockholm (2000). 
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%252, 2008-12-02. 
11 Ibid.  
12 Se citat på s. 9. 
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samhället och som något som är avvikande från det som vi kallar för det vardagliga livet. Som 

exempel nämner Cöster afrikanska och indianska stammars förhållningssätt till förfädernas 

andar. Genom det exotiska misstaget bildas ofta uppfattningen att religionen är ett irrationellt 

förstadium till det reflekterande förhållningssätt som sekulära människor har. Det exotiska 

synsättet gör gällande att religionen kan vara intressant att studera och även meningsfull för 

vissa människor, men att den inte har någon egentlig funktion i ett utvecklat samhälle.13 Det 

exotiska misstaget begås även av studenterna som Kjell Härenstam talar om i Kan du höra 

vindhästen. Han talar om ett experiment där en student får se en bild med ett religiöst motiv, 

och därefter tolka bilden och berätta för en annan student som inte har sett bilden. Denne ska i 

sin tur beskriva bilden, utan att ha sett den, för en annan student som inte heller har sett den. 

Detta upprepas sen i fem led. När studenterna som fått bilden beskriven för sig sedan får se 

bilden brukar de bli förvånade över vad de får se. Den första tolkaren skickar ofta en 

missvisande tolkning vidare till nästa student helt enkelt för att denne först och främst lägger 

märke till sådant som förefaller vara lite ”konstigt” i bilden.14 

2.2.2 Islam i läroböcker 

Den stora auktoriteten när det gäller forskning om läroböckernas framställning av islam är 

Kjell Härenstam, verksam vid Karlstads universitet. Härenstam har bl.a. skrivit avhandlingen 

Skolboks-islam (1993) som granskar ett antal läroböcker och deras framställning av olika 

delar av islam. Han har även gjort mer kontemporära studier på området, bl.a. En granskning 

av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker (2006) som låg till 

underlag för Skolverkets rapport 285 (2006). Angående läroboksgranskningar generellt säger 

Härenstam att det är väldigt mycket som ska ingå i en ordentlig presentation av en religion, 

den måste vila på forskningens grund, och även innehålla kritiska synpunkter och 

problematiseringar. Den måste vara skriven på ett språk som eleverna kan förstå, utan 

krånglig vetenskaplig terminologi, den ska ge olika perspektiv på religionen och ge en 

historisk bakgrund. Allt sammantaget så är det nödvändigt att läroboken är en 

kompromissprodukt. Den bästa läroboken är inte den som är mest vetenskaplig eller har den 

                                                
13 Cöster, Henry, Religion – En fenomenologisk skiss. Göteborgs universitet, Göteborg (1992). s. 5ff. 
14 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?. Studentlitteratur, Lund (2000). s. 123.  
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mest noggranna redogörelsen av den historiska bakgrunden, utan den som utför ”den optimala 

kompromissen”.15 

Slutsatsen som nås i Skolboks-islam är att ”det idag [läs 1993] går att hitta acceptabla 

läromedel, och/eller läromedel med mycket acceptabla moment”.16 Vad gäller 

demokratisering och islam säger inte Härenstam något specifikt, men om kvinnan i islam är 

hans analys omfattande. På området kvinnan finns många fallgropar, bl.a. så ska man vara 

noga med att göra en distinktion mellan ideal, hur muslimer bör leva, och praxis, hur livet 

faktiskt ter sig i muslimska länder. Att enbart hålla sig till praxis kan vara missvisande och ha 

en starkt exotiserande effekt, menar Härenstam.17 Han ställer sig frågan om man istället 

kanske ska fokusera på ideal-islam, men det vore inte helt tillfredställande. Religionsämnet 

skulle då överge sina samhällsorienterande påbud, men eleverna kanske ändå tolkar stoffet 

som om det handlade om faktiskt levande muslimer, vilket skulle vara osann 

samhällsinformation. Härenstam verkar snarare föredra ”att läroboksförfattarna medvetet 

avstår från att försöka ge någon ’sann’ eller ’heltäckande’ bild av kvinnosynen i islam. Man 

redogör istället för några beskrivningar av olika muslimska ideal. Den samhällsorienterande 

aspekten kan bibehållas genom att man arbetar mer dialektiskt och jämför […] dessa ideal 

med förhållanden för kvinnor i muslimska länder.”18 

Samma fallgrop finns även för andra aspekter inom islam, och det är denna fallgrop som de 

flesta läroböcker verkar falla i. Härenstam skriver att beskrivningen av islam idag (1993) har 

ett påfallande stort drag av socialantropologi. Islam identifieras mer eller mindre med 

samhälleliga förhållanden i Mellanöstern i flertalet av de granskade läroböckerna. Författarna 

begår alltså med andra ord det som Cöster kallar för det exotiska misstaget. Men i 

gymnasieböckerna ges oftare även ett teoretiskt perspektiv, fast exemplen genom vilka dessa 

teorier konkretiseras är ofta hämtade från fundamentalistisk islam.19 Allt som allt leder detta 

till att läroböckerna som Härenstam granskat presenterar en mycket negativ bild av islams 

människosyn och en stark sammankoppling med krig och konflikter. De generella drag som 

går att finna i böckerna är att de presenterar muslimerna som ett kollektiv med gemensamma 

värden som skiljer dem från icke-muslimer, och de konkreta exemplen visar en negativ bild 
                                                
15 Härenstam, Kjell, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 
Skolverket, Stockholm (2006). s. 7ff. 
16 Härenstam, Kjell, Skolboks-islam. Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg (1993). s. 271. 
17 Ibid. s. 254. 
18 Ibid. s. 255. 
19 Ibid. s. 268. 
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av islam. Härenstams studie visar att läromedlen har utvecklats och blivit betydligt bättre fram 

till 1993, men det finns fortfarande mycket utrymme till förbättring.20 

I 2006 års studie visar Härenstam att utvecklingen har fortsatt i positiv riktning. Innehållet är 

dock inte optimalt, det innehåller fortfarande en del kontroversiellt material. Härenstam 

eftersöker mera antifundamentalistiskt tänkande i läroböckerna.21 Anledningen till att bilden 

av Islam blivit mer positiv i svenska läroböcker är svår att peka på, men troligtvis beror det på 

Sveriges internationalisering och det ökade antalet muslimer i Sverige. Härenstam skriver att 

ingen seriös läromedelsförfattare idag kan undvika att diskutera stoffet med muslimska 

företrädare, antagligen skulle inte heller något seriöst förlag publicera och distribuera en 

lärobok som innehåller information om islam som inte kontrollerats av en muslim. 

Islamforskningen har dessutom tagit flera stora steg framåt och har gjorts tillgänglig för de 

stora massorna genom skickliga skribenter som fått utrymme i de svenska tidningarna.22 

2.3 Den offentliga debatten 

Ett bra exempel på hur islam och muslimer presenteras i svenska medier är debatten kring tv-

programmet Halal-tv som sändes i SVT hösten 2008. Halal-tv är ett samhällsprogram i vilket 

tre svenska kvinnor som är djupt troende muslimer gör ”nedslag i den svenska verkligheten, 

med humor och med allvar”23 Programmet tar upp frågor som jämställdhet, sex och 

samlevnad, skönhetsideal, alkohol, etc., allt med en anknytning till programledarnas 

personliga trosuppfattningar. Redan innan första avsnittet sänts höjdes röster mot 

programmet. Många menade att det stred mot SVT:s public serviceuppdrag och att SVT, som 

ska präglas av politiskt oberoende i och med programmet, tagit ställning för värden som kan 

kopplas ihop med konservativa muslimer. Det publicerades en debattartikel i Aftonbladet den 

9:e november 2008 där det gick att läsa bl.a.: 

Halal-TV är en skymf mot det sekulära samhället i synnerhet vid en tidpunkt när det i dagarna 

rapporterats hur en trettonårig flicka offentligt stenats till döds i Somalia av islamistisk milis 

som straff när hon försökt anmäla en gruppvåldtäkt.24 

                                                
20 Ibid. s. 271f. 
21 Härenstam (2006). s. 46. 
22 Ibid. s. 47. 
23 Programinformation Samhälle och Dokumentär: Halal-tv. 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=96077&a=1225562, (2008-12-10) 
24 Ghasemiani, Soleyman, m fl. ”Halal-tv är en skymf”, ur Aftonbladet 2008-11-09. Aftonbladet Nya Medier, 
Stockholm (2008). http://www.aftonbladet.se/debatt/article3722344.ab, 2008-12-02. 
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Och: 

I Sverige lever omkring 400 000 personer med varierande anknytning till islam. Många har 

kommit till Sverige på flykt undan islamistiska förtryckarregimer. Andra är progressiva ateister 

eller passiva muslimer. Dessa blir nu representerade av unga kvinnor som döljer sitt hår under 

slöjan och vägrar ta män i hand.25 

Artikeln är undertecknad av bl.a. Sara Mohammad (riksföreningen glöm aldrig Pela och 

Fadime), Inger Stark och Maria Hagberg (nätverket mot hedersrelaterat våld), Maria Rashidi 

(kvinnors rätt) och ytterligare 7 representanter för andra organisationer som arbetar för 

mänskliga rättigheter av alla de slag. När man läser denna artikel är det inte speciellt svårt att 

förstå att en del kopplar islam till värderingar som strider mot grundläggande svenska sådana. 

Men den förtäljer inget om det allmänna tillståndet i Somalia utan konstaterar bara att en 

flicka stenats till döds av islamistisk milis.  

Sara Mohammad skrev dagen därpå ytterligare en debattartikel, denna gång i expressen, i 

vilken två kvinnor som båda har minst sagt negativa erfarenheter av livet i muslimska länder 

ger sin syn på Halal-tv. Den ena uppger ”att ren könsapartheid råder inom islam”.26 Den 

andra, som vägrat gifta sig med sin kusin, säger: ”Min systers man och min bror hotade att 

hälla syra på mig”. 27 Artikeln kritiserar programledarna för programmet, som säger att män 

och kvinnor är lika mycket värda inom islam. Mohammad skriver följande:  

Men det som är mest anmärkningsvärt är att "Halal-tv":s programledare säger att kvinnor och 

män är lika värda inom islam! Därför undrar jag: Vad är värdet i att som till exempel kvinnor 

som beskylls för otrohet stenas till döds, vilket sker dagligen i Iran, Nigeria, Somalia? När det 

bara är kvinnor som måste bära slöja inte män? När det bara är män som har rätt till skilsmässa; 

kvinnor kan bara begära det under speciella omständigheter? När männen är kvinnornas 

överhuvud enligt koranen, det står klart och tydligt att män har företräde enligt guds vilja? När 

två döttrar tillsammans ärver lika mycket som en son? När män har rätt att ta sig flera hustrur, 

som den 28 oktober beslutades av den regionala kurdiska regeringen? När två kvinnor som 

vittnar räknas som en man i en sharia-domstol? I så fall har värdet av jämlikhet och mänskliga 

rättigheter devalverats.28 

                                                
25 Ibid.  
26 Mohammad, Sara, ”Halal-tv döljer vår verklighet” ur Expressen 2008-11-10. AB Kvällstidningen Expressen, 
Stockholm (2008). http://www.expressen.se/debatt/1.1363807/halal-tv-doljer-var-verklighet?standAlone, 2008-
12-02. 
27 Ibid.  
28 Ibid.  
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Inte heller i detta fall är det svårt att förstå att människor får negativa uppfattningar om islam 

och muslimer om de tror att denna artikel målar hela sanningen. Saida Charafi et. al. 

kommenterar debatten kring Halal-tv i artikeln ”Kritiken mot Halal-tv gör islamofobin 

rumsren”: 

Debatten om halal-tv visar ännu en gång hur verklig och starkt antiislam är i Sverige. 

Antiislamiska röster har under en veckas tid diskuterat islam och hur muslimer strider mot 

"svenska fundamentala värderingar" och om Sveriges 400 000 muslimer har en plats i det 

"svenska samhället". Dessa röster reagerar lite, om inte aldrig, när det kommer till kränkningar 

mot muslimers rättigheter eller den rasism som många utsätts för dagligen. Att utpeka en grupp 

människor som avvikande från "svenska fundamentala värderingar" är inte bara felaktigt utan 

contraproduktivt. [….] Halal-tv's vara eller icke-vara går i led med de starka antiimuslimska 

[sic] strömmingar som gör sig hörda i debatten. Muslimer som grupp skall inte få synas eller 

höras förutom när de skall ställas till svars eller ifrågasättas i media. När plötsligt unga 

muslimska kvinnor står med mikrofonen i hand blir det mediestorm i vårt avlånga och 

normaliserande land.29 

Författarna menar att debatten tydliggör att muslimer förknippas med våldsdåd och terror, och 

menar att denna företeelse är vanlig och bottnar i en antiislamsk ideologi som kan spåras 

tillbaks till tiden för korstågen. Än idag rättfärdigas hatet mot muslimer med en föreställning 

om att muslimerna på något vis skulle vara västvärldens motpol rörande etik och 

värderingar.30 

En bra analys av debatten görs av Malin Ullgren i Dagens Nyheter den 16 november:  

För debatten kom ju, med sina oerhört breda penseldrag, att övergå i diskussioner om 

kriminalitet. Flera artiklar börjar med att referera till "Halal-tv", och glider sedan sömlöst över 

till att handla om bland annat mord på kvinnor och bidragsfusk bland svenska muslimer. Från 

det sociala brottet att inte vilja skaka hand, till brott enligt brottsbalken. Av majoriteten av dessa 

debattinlägg kan man dra slutsatsen att skribenterna är för religionsfrihet, men att de drar 

gränsen vid brottslighet som förövarna försvarar med muslimsk tro.  

                                                
29 Charafi, Saida, m fl., ”Kritiken mot Halal-tv gör islamofobin rumsren” ur Expressen 2008-11-12. AB 
Kvällstidningen Expressen, Stockholm (2008). http://www.expressen.se/debatt/1.1367243/kritiken-mot-halal-tv-
gor-islamofobin-rumsren, 2008-12-02. 
30 Ibid. 
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EFTERSOM DEN åsikten inte är en åsikt, utan en beskrivning av svensk lagstiftning, så är 

frågan varför den ens ska påpekas under debattflagg. Om man inte är ute efter att just iscensätta 

islam som en form av kriminalitet, vill säga.31 

Ullgren ser alltså ingen annan anledning till att blanda ihop islam med kriminella handlingar 

såsom mord, misshandel, etc. förutom att få islam själv att framstå som uppmuntrande till 

lagöverträdelser. Hon menar att debatten kring Halal-tv tydligt pekar på att även svenska 

debattörer har förblindats av ”kriget mot terrorismen”.32 

Programledarna själva vill inte känna igen sig i de värderingar som tillskrivs dem i debatten. 

Det har bl.a. sagts att de har samma värderingar som talibanerna i Afghanistan, att de tycker 

att kvinnans plats är i köket och att de försvarar hedersvåld. I Dagens Nyheter, den 16:e 

december, skriver de att de är för jämlikhet mellan könen, att det är upp till varje par att 

bestämma hur hushållsarbetet ska fördelas. De skriver att de är särskilt ledsna över att ha 

kallats försvarare av hedersförtryck, då alla tre programledarna har arbetat mot hedersvåld, en 

av dem har t.o.m. gömt kvinnor i sitt eget hem som har tvingats fly.33 Avslutningsvis skriver 

de följande om sitt eget tv-program: 

"Halal-tv" handlar om att det faktiskt finns välutbildade troende svenska muslimska tjejer som är 

modiga och fria, som vågar skämta med sig själva och som har ett och annat att bidra med i 

samhällsdebatten. Till exempel är vi inte så förtryckta att vi stillatigande tar att folk ljuger om 

oss!34 

Programledarna skriver att islam, enligt dem, inte är orsak till hedersförtryck.35 Men man kan 

ändå inte bortse från att det finns svåra problem i den ”muslimska delen av världen”, 

debattören Abrar Akbar menar att muslimerna måste våga lyfta problemen till diskussion. Det 

är dags för muslimerna att ta sig en funderare på varför så mycket blod spills i islams namn 

och om detta är rimligt. Även om den, helt klart, stora majoriteten av muslimer är fredliga så 

är 90% av alla terrorister muslimer. Muslimerna bör ställa sig frågan varför. Och varför har 

                                                
31 Ullgren, Malin, ”Bland alla inlägg om ’Halal-tv’ hittar jag ytterst få som försvarar programmet”, ur Dagens 
Nyheter 2008-11-16. Dagens Nyheter AB, Stockholm (2008). 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2728&a=852800, 2008-12-02. 
32 Ibid.  
33 Awad, Cherin, m fl., ”Halal-tv skymfas i medierna” ur Dagens Nyheter 2008-12-16. Dagens Nyheter AB, 
Stockholm (2008). http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=864265, 2008-12-16. 
34 Ibid.  
35 Ibid.  
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inte den muslimska världen ett enda universitet bland världens 500 främsta? Om man inte 

erkänner att problemen finns kan man aldrig lösa dem, menar Akbar.36 

2.3.1 Vad tycker svenskarna om islam? 

Integrationsverket, som lades ned 2008, har under de föregående åren utfört omfattande 

studier av vad svenskarna tycker om islam och muslimer. Undersökningarna visar tyvärr på 

ett nedslående resultat. I 2004 års integrationsbarometer står att läsa: ”[M]uslimer och islam 

tycks vara långt ifrån ett erkännande som en naturlig del av den etniska och religiösa 

mångfald som samhällsinstitutionerna säger sig värna om. Vardagslivet präglas av misstro 

och negativt bemötande”.37 Särskilt anmärkningsvärt är att hela 66,4 % av svenska folket 

uppger att de tycker att värderingar inom islam inte är förenliga med grundläggande värden i 

det svenska samhället. Studien visar också att resultatet korrelerar med utbildningsnivå och 

bostadsort. De som anser att islams värderingar är förenliga med grundläggande svenska 

värderingar är oftast högutbildade i storstadsområden.38 Bland andra siffror från 2004 kan 

nämnas att 54,3 % hävdar att muslimer inte är som svenskar är i allmänhet, 70,8 % menar att 

Sverige inte bör stödja utbildningen av imamer, 37,1 % av svenskarna säger de är negativt 

inställda till byggandet av moskéer i Sverige. Dessutom är 35,1 % emot att muslimska 

kvinnor bär slöja på gatan och strax över 50 % är emot att kvinnor bär slöja på arbetsplatsen 

och i skolan. Även om så många är negativt inställda mot islam så uppger ändå 60,3% att de 

har dåliga kunskaper om den muslimska religionen. Siffrorna korrelerar även här med 

utbildningsnivå och bostadsort. Högutbildade i storstadsområden uppger att de har god 

kunskap om den muslimska religionen, medan lågutbildade i små- och mellanstora städer 

säger sig ha dålig kunskap.39 Det är alltså de som har dåliga kunskaper om islam som 

generellt är mest negativt inställda till densamma. Men frågan om hur rationellt det är att vara 

negativt inställd till något man saknar kunskap om får utredas någon annanstans. 

Integrationsbarometern 2007 utgår från två dimensioner av islamofobi enligt en modell av den 

tyske sociologen Wilhelm Heitmeyer, verksam vid Bielefelds universitet. De två 

dimensionerna är ”allmänt ogillande av muslimer” och ”avsikt att förhålla sig distanserat till 

                                                
36 Akbar, Abrar, ”Våga tala om islams problem” ur Aftonbladet 2008-12-08. Aftonbladet Nya Medier, Stockholm 
(2008). http://www.aftonbladet.se/debatt/article3940465.ab, 2008-12-12. 
37 Integrationsbarometer 2004. Integrationsverket, Norrköping (2005). 
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/skrifter/intebaro2004.pdf, 2008-12-08. s. 64. 
38 Ibid. s. 65f. 
39 Ibid. s. 66ff. 
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muslimer”.40 Undersökningen visar inte på några större skillnader från 2004. 38 % tycker att 

invandringen av muslimer till Sverige bör begränsas och 30 % menar att de känner sig som 

främlingar i sitt eget land till följd av det höga antalet muslimer i samhället. Undersökningen 

visar att det allmänna ogillandet av muslimer korrelerar med utbildnings- och inkomstnivå, 

kön och ålder. Generellt så är äldre, män, låginkomsttagare och lågutbildade mest negativt 

inställda till muslimer medan yngre, kvinnor, högutbildade och höginkomsttagare generellt är 

positivt inställda.41 Studien visar att omkring 60 % är generellt positivt inställda till muslimer, 

men däremot uppger 55 % att de skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor många 

muslimer.42 För övrigt är 40 % mer misstänksamma mot människor som de uppfattar som 

muslimer än mot andra, alltså är det en ganska stor del av svenska befolkningen som har för 

avsikt att hålla sig distanserade till muslimer. Den enda statistiskt säkerställda skillnaden som 

sker under 2007 är att den grupp som avvisar islamofobiska föreställningar minskar.43  

Sammanfattningsvis kan sägas att islamofobin, som den definieras av integrationsverket, är 

vida utbredd i Sverige. Den omfattar omkring 40 % av hela befolkningen. Den har varit 

påtaglig de senaste åren och visar inte heller några tecken på att avta, tyvärr. 

 

  

                                                
40 Integrationsbarometer 2007. s. 52f. 
41 Ibid. s. 54ff. 
42 Ibid. s. 57. 
43 Ibid. s. 59.  
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3. Två brinnande debatter inom islam 
Den här studien har begränsats till att endast omfatta två diskussioner inom islam, de om 

feminism och demokrati. Islam har tidigare i stor utsträckning kopplats samman med 

kvinnoförtryck och motstånd till demokrati, mycket tack vare bl.a. nyhetsrapporteringar från 

mellanösterns totalitära muslimska stater såsom Saudiarabien, Iran och talibanstyrda 

Afghanistan. Men faktum är att både feminism och demokrati debatteras friskt bland 

muslimer. 

Till att börja med kan det vara en god idé att definiera två begrepp som är grundläggande för 

båda diskussionerna, nämligen orientalism och occidentalism. Det första avser en idétradition 

som framställer västvärlden och orienten (däribland de muslimska länderna) som varandras 

motbild. Orientalismen framställer västvärlden som överlägsen orienten, och ger en bild av 

Orientens traditioner som otidsenliga och vidskepliga, man menar att orienten är outvecklad, 

primitiv och avvikande, och det enda sättet att lösa Orientens problem är att helt och hållet 

överge Orientens kultur och anamma den västerländska.44 Occidentalismen är den raka 

motsatsen, alltså den position som menar att västvärlden är den underlägsna delen av världen. 

Gemensamt för båda positionerna är att de presenterar väst och Orienten som varandras 

motbilder, de projicerar de dåliga egenskaperna på varandra och gör själva anspråk på de 

positiva.45 Den occidentalistiska idétraditionen skapades som en motreaktion mot 

globaliseringen och västs stora inflytande över delar av den muslimska världen. När 

västvärldens kultur sköljde över mellanöstern såg många detta som ett hot mot den muslimska 

identiteten och slog därför ifrån sig allt vad västerländsk kultur heter till förmån för ett mer 

traditionalistiskt muslimsk leverne.46 Den occidentalistiska idétraditionen startade dessutom 

utifrån ett orientalistiskt perspektiv, något som förklarar de likheter som de båda traditionerna 

dras med. Europa sågs länge som ett föredöme för den muslimska världen, eftersom Europa 

var så många steg längre fram i både teknisk och social utveckling.47 Runt sekelskiftet 1900 

genomfördes flertalet reformer i de västvänliga muslimska länderna med förhoppningar om en 

snabb utveckling mot den europeiska förebilden. Men framgångarna uteblev och istället 

drabbades regionen av kaos och oro.48 När det visade sig att strategin att härma västvärlden 

                                                
44 Fazlhashemi (2008). s. 84. 
45 Fazlhashemi, Mohammad, Occidentalism. Studentlitteratur, Lund (2005). s. 7. 
46 Ibid. s. 69f. 
47 Ibid, s. 16. 
48 Ibid. s. 41. 
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inte var en optimal lösning på den muslimska världens problem så skapades occidentalismen 

som en motreaktion mot orientalismen.49 

3.1 Feminism och islam 

Den muslimska debatten om feminism brukar beskrivas som pågående mellan två läger. Det 

ena, sekulära orientalistiska, menar att kvinnofientlighet är något som är oskiljbart från islam 

och som vill importera feminism och jämställdhet från väst. Det andra, det occidentalistiska, 

som konsekvent avvisar alla tankar på feminism och jämställdhet såsom en produkt av den 

västerländska kulturen och därmed oförenlig med islam.50 Enligt denna modell har muslimska 

kvinnor egentligen bara två alternativ, antingen den moderna europeiska livsstilen eller den 

traditionella muslimska livsstilen.51 Men i skuggan av dessa två dominerande positioner har 

en livlig diskussion förts inom islam, ur ett icke-occidentalistiskt perspektiv. Detta tredje läger 

kommer hädanefter kallas för muslimska feminister. De som anammar denna position riktar 

sin kritik mot den patriarkala läsningen av islam, och alltså inte islam i sig.52 Jonas Svensson 

sammanfattar de muslimska feministernas argument i sin Muslimsk feminism (1996). Han 

skriver att gruppen inte är enhetlig men att man ändå kan klassificera argumenten i tre 

kategorier. Den första är att andan i Koranen, som förmedlar den ”sanna” islam, påbjuder 

jämställdhet mellan könen. Koranen måste enligt dessa feminister omtolkas för att återge 

kvinnor de rättigheter som de berövats av patriarkatet. De verser som uppfattas som 

kvinnofientliga ställs mot att andan i Koranen framhåller jämställdhet som ett ideal, eller så 

tillskrivs de tidsbundenhet vilket gör att de måste omtolkas för att kunna tillämpas i nutid.53 

Den andra är att hadith-litteraturen inte har samma auktoritet som Koranen. Kvinnofientligt 

innehåll i denna avskrivs ofta som felaktigt eller irrelevant.54 Den tredje kategorin av 

argument gör gällande att den ”sanna” islams anda illustreras av personerna i islams tidiga 

historia. I detta sammanhang framställs ofta profeten Muhammed som en feministisk 

förkämpe som var lyhörd gentemot kvinnorna i sin omgivning. De muslimska feministerna 

legitimerar också ofta sin verksamhet med hänvisning till profetens hustrur, som var kunniga 

och självständiga.55 Många har ansett att Muhammed själv var feminist eftersom införandet av 

                                                
49 Fazlhashemi (2008). S. 152ff. 
50 Ibid. s. 81ff. 
51 Esposito, John L., Islam – den raka vägen. Studentlitteratur, Lund (2001). s. 302. 
52 Fazlhashemi (2008). s. 82. 
53 Svensson, Jonas, Muslimsk feminism. Teologiska institutionen i Lund, Lund (1996). S. 151f. 
54 Ibid. s. 152. 
55 Ibid. s. 152f. 
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islam faktiskt gav kvinnor en betydligt högre ställning i samhället än de haft tidigare på den 

Arabiska halvön. Arbetet för att främja kvinnors rättigheter är således en oskiljbar del av 

islam, och ur detta perspektiv är kvinnoförtrycket i muslimska länder inte en konsekvens av 

islam utan av sociala och kulturella strukturer.56 Religionen har helt enkelt feltolkats av män 

med tolkningsföreträde utifrån kvinnofientliga normer. Därför menar många att det är dags att 

göra en nytolkning av islam.57 

En viktig fråga är vem som står bakom shari’a-lagarna, Gud eller människan. Om de är 

författade av människan så är de tidsbundna och möjliga att förändra, men är de stiftade av 

Gud så är de eviga och oföränderliga enligt många. Fazlhashemi nämner den marockanske 

sociologen Fatima Mernissi som exempel på någon som menar att många av lagarna bygger 

på den profetiska traditionen och alltså är skrivna av människor. Alltså kan de ändras eller till 

och med avfärdas. De lagar som bygger på Koranen är svårare att komma åt för feministerna, 

men en del argumenterar för att de är anpassade efter de förhållanden som rådde på 600-talet, 

vid Koranens uppkomst, och att de därför måste omtolkas för att gälla i vår tid.58 Att just ge 

Koranen och fundamentalistiska värderingar tidsbundenhet snarare än att göra dem eviga och 

oföränderliga har varit en framgångsrik strategi för muslimska feminister. T.ex. ser många 

Koranens uppmaning till hustrumisshandel i vers 4:34 som ett tidsbundet fenomen som inte 

har någon plats i världen idag.59 En del menar, i ljuset av kvinnofientliga koranverser, att 

Muhammed, och ytterst Gud, var tvungen att författa islam som i alla fall lite kvinnofientligt 

för att islams tidiga fiender skulle kunna ta till sig den nya religionen. Hade så inte varit fallet 

så hade islam garanterat reducerats till en parentes i historien. Men eftersom något liknande 

hot idag inte finns så kan man numera bortse från de kvinnofientliga inslagen och helt 

anamma islams egentliga jämställdhetsideal.60 Det finns dock ett stort problem med tanken 

med att ge Koranen tidsbundenhet, nämligen att det går emot den sedvanliga bilden av 

Koranen som Guds evigt giltiga ord. En svår följdfråga till detta resonemang som Svensson 

lyfter fram är; vilka verser ska ses som tidsbundna och vilka som eviga? Det finns en viss risk 

att rådande värderingar, som ju definitivt är tidsbundna, får avgöra frågan och då blir ju 

Koranens status som evigt giltig verkligen problematisk.61 Dessutom ger bilden av en 

                                                
56 Fazlhashemi (2008). s. 83. 
57 Ibid. s. 96. 
58 Ibid. s. 102f. 
59 Ibid. s. 103f. 
60 Ibid. s. 106. 
61 Svensson. s. 157. 
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kompromissande Gud den svåra konsekvensen att Guds allsmäktighet kan ifrågasättas, för 

vem, som är allsmäktig, gör kompromisser?62 

Sammanfattningsvis kan sägas om muslimska feminister att det inom denna grupp finns 

skillnader i argumentation och metod, men gemensamt har de att de försöker påvisa att 

feminism är en del av det muslimska kulturarvet och inte enbart ett västerländskt påfund.63 

Debatten förs alltså inte enbart mellan fundamentalister och sekulära, utan även bland troende 

muslimer som inte ser någon konflikt mellan jämställdhet och islam. 

3.2 Islam och demokratisering 

Debatten om demokrati i den muslimska världen har många paralleller med debatten om 

feminism. Det finns de som betraktar demokrati som ett västerländskt påhitt och därför, från 

ett orientalistiskt/ occidentalistiskt perspektiv, menar att islam och demokrati är två oförenliga 

företeelser.64 Man har alltså att välja på att avislamisera eller sekularisera och säkerställa 

mänskliga fri- och rättigheter eller att acceptera vissa inskränkningar och behålla religionen. 

Som framkom i kapitel 2.3 förekommer islam ofta tillsammans med ord som terrorism, 

förtryckarregimer och kvinnomord i den offentliga debatten, och som Esposito skriver så har 

islam använts för att legitimera ett flertal monarkier, militärregimer och även den iranska 

teokratin.65 Det är inte konstigt att vi ställer oss frågan om islam och demokrati verkligen är 

förenligt. Men studier visar att de allra flesta som lever i muslimska länder är för demokrati. 

Fazlhashemi hänvisar till World Values Survey som bl.a. visar att 98 % av egyptierna, 85 % 

av irakierna, 74 % av saudiaraberna och 70 % av iranierna stöder demokratin.66 I egna 

efterforskningar har jag inte funnit de siffror som Fazlhashemi redogör. Om man kikar på 

statistik på Worls Values Surveys hemsida så står det där att på frågan ”[W]ould you say it is a 

very good, fairly good, fairly bad or very bad way of governing this country? […] Having a 

democratic political system” så svarar 52,1 % av iranier ”very good” och 33,5 % av iranierna 

”fairly good”. Detta ger att 85,6 % av iranier är positiva till demokrati, alltså dryga 15 % fler 

än vad Fazlhashemi uppger. Hans övriga siffror stämmer däremot.67 Det höjs alltså röster 

                                                
62 Fazlhashemi (2008). s. 107. 
63 Ibid. s. 109f.  
64 Ibid. s. 209. 
65 Esposito. s. 285. 
66 Fazlhashemi. s. 209f. 
67 World Values Survey, http://www.jdsurvey.net/bdasepjds/wvsevs/WVSAnalize.jsp, 2009-01-07. 
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även bland troende muslimer som hävdar att islam och demokrati inte är väsensskilda utan i 

allra högsta grad förenliga. 

Ett vanligt förekommande, och tidigt uppkommet, argument för islams och demokratins 

kompatibilitet är ett likställande av de islamiska principerna rådslag (shura) och samråd 

(ijma’), som har sitt ursprung i Koranen, med demokrati.68 Förespråkarna för detta argument 

anklagas dock ofta för att läsa in sina egna ideologiska tankegångar i de muslimska 

urkunderna. Argumentet riktas nämligen ofta just mot autokratiska/ diktatoriska ledare från 

tänkare som helt enkelt ställde sig emot den demokratiska styrelseformen. Detta argument har 

mött hård kritik inte bara från makthavarna, utan även från andra både sekulära och 

muslimska tänkare.69 Från religiösa kritiker riktas kritiken mot likställandet av shura och 

demokrati mot att Koranens imperativ gällande just shura är ett moraliskt sådant och alltså 

inte ett lagligt bindande påbud. Detta innebär alltså att en härskare har en viss moralisk 

skyldighet att inhämta råd i viktiga politiska frågor, men han har inget lagligt krav på sig att 

följa dessa råd. I egenskap av härskare kan han välja att helt bortse från dem. Dessutom pekar 

den islamiska rättsvetenskapen på att rådslagets moraliska status inte är speciellt hög. Inom 

islam använder man sig av begreppen farida och wajib för att påvisa moralisk status hos 

handlingar.70 T.ex. så är de fem pelarna absolut obligatoriska och därför farida och wajib för 

alla muslimer.71 Men shura har inte samma moraliska status och är varken farida eller wajib. 

Rådslaget är snarare en rekommendation än något påbjudet, så likställandet av shura och 

demokrati är därmed felaktig.72 Sekulära kritiker menar att det är felaktigt att likställa 

rådslaget med demokrati eftersom det underminerar själva demokratibegreppet på ett 

oacceptabelt sätt. Shura handlar egentligen inte om folkstyre utan om att uppnå en form av 

religiöst definierad rättvisa. En likställelse med demokrati innebär då att demokratibegreppet 

bara blir ett tomt alibi åt shari’a, som på många sätt strider mot principerna i demokratins 

värdegrund. Faktum är att demokratibegreppet har en historia, ett ursprung och en värdegrund 

som shura inte delar, att likställa de två är därför helt omöjligt. Att skapa ett mer rättvist 

                                                
68 Ibid. s. 210f. 
69 Ibid. s. 211. 
70 Ibid. s. 211f. 
71 Bowker, John (red.), The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford University Press, New York (2002). s. 
336. 
72 Fazlhashemi. s. 212f. 
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politiskt klimat i den muslimska världen handlar inte om en återgång till shura, utan genom 

en övergång till demokrati.73 

Många muslimer som är för demokrati menar att religion och politik bör skiljas åt. Demokrati 

handlar om mänskliga fri- och rättigheter, om relationen mellan individ och statsapparat, inte 

mellan individ och Gud. Det ligger i allas intresse att främja mänskliga rättigheter och 

demokrati är en bra väg däråt. Och eftersom islams urkunder inte säger något specifikt om 

vilken typ av styrelseform som ska implementeras gör muslimska länder rätt i att införa 

demokrati säger iranske skriftlärde Mohammad Mojtahed Shabestari.74 

Det enda man kan utläsa ur Koranen eller profetens tradition är en metahistorisk värdegrund som 

fanns vid islams begynnelse och som finns än idag, nämligen rättvisetanken. Ett gott samhälle 

ska präglas av rättvisa.75 

Argumenten för respekt för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna och demokrati i 

stort utgår från rationellt tänkande kring det jordliga livet, deras natur är sekulär. Och med 

utgångspunkt i de rationella argumenten kan man börja göra nytolkningar av religionens 

urkunder i dialog med religionens företrädare, pådrivna av yttrandefriheten säger ’Abdulkarim 

Soroush, iransk filosof. På så vis kan man börja reformera de shari’a-lagar som strider mot 

demokratins principer, t.ex. de som förordar amputation som straff för stöld och stening som 

straff för äktenskapsbrott.76 Men här, liksom i diskussionen rörande feminism, måste man 

konfrontera föreställningen om Koranen som guds evigt giltiga ord. Hur kan man reformera 

lagar som Gud har stiftat? Denna fråga är intimt sammankopplad med demokratifrågan för 

muslimerna. 

Det finns de som hävdar att Koranen, trots sitt gudomliga ursprung, bär på en historisk 

kontext och nödvändigtvis måste göra så. Koranen är skriven på arabiska på 600-talet, ett 

språk som är ett mänskligt påfund, och måste därför ärva en del av den arabiska världsbilden 

anno omkring 700 e.Kr. Man kan inte komma ifrån det faktum att språket är ett mänskligt 

fenomen, så närhelst någon tolkar en språklig utsaga, vare sig den kommer från Gud eller en 

människa, så förekommer det alltid tolkning, och varje tolkning är tidsbunden.77 Men hur är 

det med texten i Koranen då, är den tidsbunden eller är det bara tolkningen av den som är det? 
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74 Ibid. s. 217f. 
75 Ibid. s. 218. 
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Denna fråga delar muslimer i (minst) två läger. På den ena sidan finns traditionalister, som är 

negativt inställda till demokrati, som menar att man inte kan diskutera med Koranen, eftersom 

det är Guds eviga ord. Människans förnuft är ju begränsat och vi kan omöjligt förstå Guds 

motiv eller eftersträvanden, därför måste vi följa de bud som Gud gav oss genom profeten. På 

den andra finner vi de som menar att Koranen bär upp så tydliga spår av 600-talets arabiska 

tidsanda att man måste dra slutsatsen att den är tidsbunden. Den senare synen bereder väg för 

demokratins intåg. T.ex. så säger Koranen att nyfödda flickebarn inte får mördas, något som 

var vanligt förekommande vid tiden. Den berättar också hur man ska behandla de slavar som 

man äger, något som är föga relevant idag. I och med detta kan man dra slutsatsen att Koranen 

inte har utvecklats i ett kulturellt vakuum, och därmed även att islams lagar är påverkade av 

den tid då de stiftades. I slutändan betyder det att lagarna kan göras om till att bättre passa vår 

tids rådande omständigheter, utan att det strider mot något religiöst påbud.78 Och de tidlösa 

värderingar som presenteras i Koranen verkar inte hamna i konflikt med demokrati, snarare 

tvärtom. Koranen uppmanar bl.a. till rättskänsla, opartiskhet och solidaritet, värden som i alla 

fall inte verkar trivialt tidsbundna utan snarare eviga.79 

Debatten om demokrati inom islam visar upp ett brett spektrum av åsikter och argument. 

Muslimer är såväl för som emot demokrati, och såväl för som emot ett åtskiljande av politik 

och religion, de är som folk är i allmänhet med andra ord. Klart är i alla fall att varken 

autokrati eller kvinnoförtryck nödvändigtvis följer av islam, det finns även de som är troende 

muslimer som förordar såväl jämställdhet som demokrati.80  

  

                                                
78 Ibid. s. 223ff. 
79 Ibid. s. 230. 
80 Det bör tilläggas att debatterna naturligtvis är betydligt mer nyanserade och mångsidiga än vad som 
framkommer i föreliggande uppsats. För den som vill veta mer är Fazlhashemis bok (2008) ett utmärkt ställe att 
lära sig mera.  
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4. Vad säger läroböckerna? 
Vi har alltså sett att det bland muslimer finns de som hyser vitt skilda åsikter om både 

feminism och demokrati som argumenterar för sin sak. Frågan är nu om detta framgår i de 

läroböcker som omfattas av studien. 

Alla de tre läroböckerna har egna kapitel dedikerade till islam, så utan ytterligare dröjsmål ger 

vi oss i kast med det som finns däri. 

4.1 Människan och tron 

Till att börja med ska vi kika på boken Människan och tron (som för övrigt även ingick i 

Härenstams studie 2006) av Ola Björlin ur de två perspektiv som tidigare specificerats. 

Inledningsvis kan nämnas att bokens kapitel om Islam är väldigt kondenserat och sträcker sig 

endast över 15 sidor. Kapitlet avslutas med en intervju av en kvinnlig imam vilket ger ett 

tydligt tecken på att muslimer har påverkat bokens innehåll. 

4.1.1 Angående feminism 

I boken finns en underrubrik som heter just feminism, men den återfinns inte i något kapitel 

som beskriver någon religion utan under huvudrubriken ”Profan livssyn”. Där berättas det att 

kvinnor har fört kampen mot förtryck p.g.a. könstillhörighet och att kampens metoder och 

ideologi har förändrats under åren och resulterat i att det idag finns många olika feministiska 

ideologier. Här finns även sidhänvisningar till var man kan läsa om kvinnas roll ”inom 

religioner”.81 

I kapitlet ”Muslimer” står inte så överdrivet mycket om vare sig feminism inom islam eller 

synen på de olika könen. I de få strofer om finns framkommer att Khadidja, Mohammeds 

första hustru, var ett viktigt stöd i hans tidiga verksamhet och att kvinnan inte avkrävs närvaro 

vid fredagsbönen till skillnad från mannen.82 Under rubriken ”Sharia – islamsk lagstiftning” 

står det att det finns olika rättskolor inom islam, att muslimer diskuterar kring hur och när 

shari’a ska tillämpas, därpå följer ett kort stycke med exempel på shari’a-lagar som rör 

familjelivet. Här står det bl.a. att kvinnan har huvudansvaret för barnen under de första åren, 

att hon har inskränkta rättigheter vad gäller giftermål och arvsrätt jämfört med mannen. 

                                                
81 Björlin, Ola, Människan och tron. Bonnier utbildning, Stockholm (2003). s. 65f. 
82 Ibid. s. 125ff. 
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Kvinnan får bara gifta sig med en muslimsk man och hon ärver hälften så mycket som 

mannen, men det understryks också att kvinnor ofta yrkesarbetar och har hög utbildning.83 

Som avslutning finner vi sagda intervju med Suad Mohamed, kvinnlig imam i Stockholm. 

Hon kritiserar Björlins tidigare lärobok Livets kurs och menar att avsnittet som behandlar 

familjelivet bör fyllas ut och nyanseras något. Hon säger ”Visst har kvinnan ansvar för 

hemmet, men muslimska kvinnor blir allt högre utbildade, lika utbildade som männen. Döttrar 

måste utbilda sig ordentligt, det är lika viktigt som för sönerna.”84 Hon berättar även att det 

går bra att leva som muslim i Sverige, till skillnad från t.ex. Turkiet där kvinnor blir slagna för 

att de bär slöja.85 

Av de få bilderna i kapitlet, föreställande kvinnor, att döma så är kvinnor med anknytning till 

islam en diversifierad grupp. En av bilderna visar en pakistansk bröllopsfest i Stockholm där 

kvinnor som ser ut att vara såväl etniskt pakistanska och svenska, som inte bär slöja, dansar 

och har trevligt. På nästa uppslag möts man av flickor iklädda slöja som studerar Koranen i en 

moské i Indonesien.86  

4.1.2 Angående demokrati 

Tidigt i kapitlet skriver Björlin, i stycket som handlar om ”fattigskatten”  sägs att solidaritet 

med de fattiga är en väldigt viktig religiös plikt för muslimer. Vad gäller tillämpningen av 

shari’a-lagar som förordar straff som t.ex. dödsstraff och amputation står följande i boken: 

”Tillämpningen av dessa föreskrifter varierar och det står också i Koranen att Gud är 

förlåtande och barmhärtig. Därmed finns det grund för olika bedömningar.”87 Därefter 

presenteras koranverser som visar att Gud både påbjuder hårda straff men samtidigt också är 

förlåtande gentemot onda handlingar.88 Björlin redogör väldigt kortfattat för hur den 

problematiska relationen mellan de muslimska länderna och västvärlden lett till att islam 

blivit en viktig del i sökandet efter en egen identitet i den muslimska världen. Detta har lett 

bl.a. till den iranska teokratins fundamentalistiska styre, men här nämns också att 

statsapparaten byggs på en sekulär grund i vissa muslimska länder och religionen således 

förpassas till hemmen, som exempel nämns Turkiet. Björlin skriver även att det i många 
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85 Ibid. s. 139. 
86 Ibid. s. 132ff. 
87 Ibid. s. 132f. 
88 Ibid. s. 133. 
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länder med stor muslimsk befolkning råder spänningar mellan ”olika strömningar inom 

islam”.89 Den intervjuade muslimen säger också avslutningsvis att ”ömsesidig respekt är 

grunden för fred.”90 

4.2 Din tro eller min? 

Den andra boken är Din tro eller min? av Erica Appelros m fl. Kapitlet om islam är här lite 

längre än i föregående bok och upptar 20 sidor, dessutom finns kopplingar till Islam i ett 

senare kapitel, ”Religion och kultur” som behandlar hedersvåld och könsstympning. I den här 

boken förekommer inte intervjuer med representanter för Islam. 

4.2.1 Angående feminism 

Även i Din tro eller min? presenteras Khadidja som en central figur i islams tidiga historia, 

hon verkade som stöd och motivation åt Muhammed i hans arbete.91 Här berättas även att 

Mohammeds dotter Fatima inte fick överta profetens roll som ledare över den muslimska 

församlingen efter hans död eftersom inga kvinnor fick inneha ledande positioner. 

Mohammed hade nämligen ingen son, så ledarskapet fick istället skickas vidare till en av 

Mohammeds svärfäder, Abu Bakr, den förste kalifen.92 Författarna är dock noga med att 

poängtera att kvinnor har haft ledande positioner inom den sufiska riktningen av islam i nästa 

avsnitt.93 Under rubriken ”Moskén” kan vi läsa att det förr var vanligt att kvinnorna stannade 

hemma och bad istället för att göra det i moskén, men numer tar sig allt fler kvinnor till 

moskén för att delta i gudstjänsten. Väl där sitter de dock avskilt från männen.94 

I avsnittet ”Kvinnans roll” berättar författarna att 1900-talets framsteg inom jämställdhet även 

har förändrat kvinnors villkor inom islam. Kvinnor har i vissa länder fått det lättare att få 

skilsmässa, rätt till vårdnad av barnen efter en skilsmässa, men det är inte tillåtet för en kvinna 

att förrätta fredagsbönen i moskén. Boken nämner också att slöja eller inte slöja är en het 

fråga inom islam. Det finns både kvinnor som argumenterar för och emot huvudduken, och 

båda grupperna hänvisar till Koranen för att rättfärdiga sina argument. I en liten ”faktaruta” på 

                                                
89 Ibid. s. 135f. 
90 Ibid. s. 139. 
91 Appelros, Erica m fl., Din tro eller min?. Natur och kultur, Stockholm (2006). s. 83. 
92 Ibid. s. 85. 
93 Ibid. s. 87. 
94 Ibid. s. 93. 
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samma sida står det att ”[e]nligt islam ska både män och kvinnor klä sig anständigt för att inte 

fresta det andra könet sexuellt”.95 

I ett senare kapitel, ”Religion och kultur” står följande under rubriken ”Kvinnlig 

könsstympning”: ”Ibland påstås det att [kvinnlig omskärelse] är en muslimsk religiös 

sedvänja. Stämmer det? Nej, inte ursprungligen.”96 Texten berättar därefter att kvinnlig 

omskärelse härstammar från Östafrika och därefter spreds vidare till araberna efter att de 

etablerat handelsförbindelser med varandra. Könsstympningen härrör alltså från en 

förislamisk kultur, men var tvungen att inkorporeras senare när muslimerna gifte in sig i den 

afrikanska befolkningen.97 

Bilderna i kapitlet visar upp såväl kvinnor som män med både religiöst och sekulärt utseende i 

olika situationer. Bl. a. på uppslaget vid rubriken ”Kvinnans roll” ser vi två kvinnor, en iförd 

traditionell klädsel och den andra i jeans och linne, som umgås med varandra.98 

4.2.2 Angående demokrati 

Den aktuella läroboken säger förvånansvärt lite om islams förhållande till politik. Det lilla 

som sägs är att shiitiska muslimer än idag använder sig av Husayns martyrdöd, år 680 e.Kr., 

för att motivera krig.99 Boken understryker också, i ett avsnitt om jihad-begreppet, att det idag 

finns en tydlig gräns mellan radikala islamistiska grupper och majoriteten av muslimer. Och 

även bland islamister är man inte överens om precis hur en islamisk stat ska förverkligas.100 

I det senare avsnittet om hedersvåld, som inte står i direkt koppling till islamkapitlet, står det 

att hederskulturen, som bl.a. finns i länder kring Medelhavet, sätter stort värde på familjens 

heder. Denna avgörs ofta av hur kvinnorna i familjen för sina liv. Denna kultur omfattar både 

kristna och muslimska folkgrupper och kan inte sägas vara varken specifikt muslimskt eller 

kristet.101 

Om Koranens status som eviga sanningar säger författarna att en muslim tror att Koranen är 

Guds ord och att den därför inte kan ifrågasättas. ”Det enda människan kan göra är att tolka 

                                                
95 Ibid. s. 96. 
96 Ibid. s. 172. 
97 Ibid. 
98 Ibid. s. 97. 
99 Ibid. s. 87. 
100 Ibid. s. 98. 
101 Ibid. s. 171. 
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den, och det finns många olika tolkningar.”102 Det viktigaste för en muslim, enligt läroboken, 

är att leva enligt Guds vilja, och det innebär att följa shari’a-lagarna. Människan är ju 

underkastad Gud, därför ska också Gud stifta människornas lagar. Men här problematiseras 

också genom att påpeka att Koranen skrevs i ett annorlunda samhällsklimat än vårt. Det 

presenteras två olika sätt att förhålla sig till denna fråga. Boken nämner att det finns en del 

som gör nytolkningar av Koranen för att bättre anpassa dess budskap till vår tid, samtidigt 

som det även finns traditionalister som menar att omtolkning inte får göras och att Koranens 

bud måste följas precis som de står.103 

4.3 Relief A – Livsvägar 

Den nyaste av de undersökta läroböckerna är Relief A – Livsvägar av Nils-Åke Tidman och 

Kerstin Wallin. Det här är också den bok med störst islamkapitel, häri sträcker det sig över 32 

sidor. Inom kapitlets ramar presenteras även tre intervjuer med muslimer, två kvinnor och en 

man, alla med olika syn på sin religion. 

4.3.1 Angående feminism 

Tidigt påtalas att alla är människor är lika mycket värda inom islam. Allah är alla människors 

gud och det medför allas lika värde, ingen är förmer än någon annan.104 I avsnittet som 

behandlar de fem pelarna understryks också islams jämlikhetsideal: ”Under vallfärden är alla, 

män som kvinnor, klädda i vita kläder. Det markerar enhet och jämlikhet som är viktiga 

begrepp inom islam.”105 Författarna är också noga med att understryka att kvinnlig 

omskärelse inte påbjuds av Koranen, det är bara pojkarna som ska omskära sig och detta kan 

ske i enlighet med svensk lagstiftning.106 

I avsnittet ”Könsroller” tas frågor rörande kvinnornas ställning upp. Här står att läsa att enligt 

traditionell uppfattning ska kvinnan dölja sin kropp och att hon blir sin makes ägodel, men här 

poängteras också att långt ifrån alla muslimer har denna uppfattning.107 Författarna berättar att 

Koranen uppmanar kvinnor att klä sig anständigt och att huvudduken härstammar från 

profetens tradition. Här står också att en vanlig syn på könen inom islam är att mannen och 

                                                
102 Ibid. s. 92. 
103 Ibid. s. 92ff. 
104 Tidman, Nils-Åke & Wallin, Kerstin, Relief A – Livsvägar. Gleerups, Malmö (2008). s. 87. 
105 Ibid. s. 90. 
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kvinnan har samma värde men olika ansvarsområden. Mannen sköter försörjningen medan 

kvinnan sköter hemmet.108 Här finns även ett avsnitt som heter ”Jämställdhet i Koranen” som 

berättar om feministiska rörelser inom islam. Boken tar upp att muslimska feminister pekar på 

det patriarkala tolkningsföreträdet som ett hot mot kvinnors rättigheter. Feministerna 

framhåller Koranens jämlikhetsideal och hur Muhammeds hustrur, särskilt Khadidja, var 

viktiga för islams utveckling under profetens livstid.109 

De två intervjuade kvinnorna i boken representerar vida skilda delar av islam. Den första, 

Sogol Mabadi, född i Iran uppväxt i Sverige, är sekulariserad muslim enligt hennes mamma. 

Hon själv vet inte riktigt vad hon är, men hon säger att hon inte vill att det ska vara en 

självklarhet att hon är muslim av den anledningen att hon kommer från Iran. Hon identifierar 

sig inte med begreppet muslim och berättar om ganska negativa erfarenheter av att 

sammankopplas med just det begreppet. Hon har känt, bl.a. under sin tid vid en konstskola i 

London, att misstänksamhet riktats mot henne p.g.a. hon ser ”muslimsk” ut.110 Den andra 

kvinnan är Siham Chennagui, född i Göteborg. Hon är troende muslim och bär sen två och ett 

halvt år tillbaks slöja. Hon är dessutom utbildad tandsköterska och läser nu en 

socionomutbildning på ett universitet. Siham påpekar att hon upplever sin religion som ett 

stort stöd i livet, vadhelst det gäller moral, relationer till andra eller sorgearbete. Religionen 

kan liknas vid ”en korsett som håller uppe hela henne, ger henne ryggrad, resning, och 

fungerar som en ständig påminnelse om vad som är rätt och fel”.111 

Kapitlets bilder visar inte så många bilder på kvinnor. Sammanlagt förekommer 5 kvinnor på 

bild. 4 av dessa är iklädda huvudduk. Den kvinna som inte bär huvudduk är Sogol, den 

aspirerande konstnärinnan som inte vill identifiera sig med begreppet muslim. På en av 

bilderna ser vi Irans utrikesminister på besök i Sverige 2007. Texten till bilden berättar att han 

inte ville ta Maud Olofsson i hand eftersom hon är en kvinna. En annan bild visar en kvinna 

som arbetar på Liseberg med bildtexten: ”Parken håller med arbetskläder. Numera finns det 

också en hidjab, huvudduk, till de muslimska kvinnor som arbetar på Liseberg.”112 
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112 Ibid. s. 86ff. 
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4.3.2 Angående demokrati 

Det har redan sagts att boken tidigt understryker jämlikhetsbegreppet som viktigt inom islam. 

Alla människor har samma värde inför Gud.113 Också den intervjuade kvinnan Siham 

Chennagui poängterar att alla är lika och jämställda inför Gud.114 I den här boken finns även 

ett avsnitt som behandlar muslimers olika syn på hur religionen ska förhålla sig till politiken. 

Här står det att ”[e]nhet är ett viktigt begrepp i islam men islam är inte en enhetlig 

religion”.115 Författarna berättar att många muslimer, men inte alla, menar att lagstiftning hör 

till religionens ansvarsområde. ”Vissa tycker att religiöst kunniga personer ska stifta alla 

lagar, gärna med en helig skrift som utgångspunkt. Andra tycker att politiskt valda 

församlingar, t.ex. riksdagen ska stifta landets lagar.”116 De som vill ha en modernare islam 

påpekar att Mohammed förbättrade samhällsvillkoren på sin tid, därför borde vi göra det även 

i vår tid istället för att följa Koranen ordagrant.117 Boken talar om fyra olika sätt att förhålla 

sig till politik inom islam och kallar dessa för; traditionalister, som vill ha återgång till den 

gamla livsstilen, islamister, som vill att samhället ska grundas på en bokstavstroende islam 

utan demokrati, modernister, som vill att islams grundläggande jämlikhetsprincip ska ligga till 

grund för ett demokratiskt samhälle, och sekularister, som helt vill skilja det religiösa och det 

politiska livet åt. Här nämns att al-Qaida är en islamistisk organisation men också att det finns 

många muslimer i muslimska länder som stödjer tanken på en förening mellan islam och 

demokrati.118 

Boken tar upp Jyllandspostens publicering av Muhammedkarikatyrerna i Danmark 2005 och 

skriver att detta försvarades medhänvisning till tryckfrihet som grundläggande demokratisk 

princip. Publiceringen väckte starka reaktioner bland muslimer, som är ”tveksamma” till om 

man överhuvudtaget ska avbilda Muhammed. Händelsen har lett till försvårade relationer 

mellan västvärlden och muslimska länder, men också kastat ljus över det faktum att det finns 

olika islamtolkningar.119 

Vad gäller Koranens status som evigt sann säger författarna att en del muslimer ogillar att tala 

om tolkning av Koranen. ”Det ger ett intryck av att budskapet från Gud kan förändras av 
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människor, menar de.”120 Denna mening följs av ett konstaterande att i praktiken måste alla 

muslimer ändå tolka Koranen, som övriga religionsutövare måste tolka sina urkunder. Olika 

muslimer blir till olika tolkningar. Som exempel nämns berättelsen om Muhammeds 

himmelsfärd i Koranen, som säger att Muhammed besökte himlen efter en resa mellan Mekka 

och Jerusalem. Vissa tolkar detta som att han verkligen besökte himlen och träffade Jesus och 

Adam, andra, som t.ex. koranöversättaren Knut Mohammed Bernström, menar att man ska 

tolka texten mer symboliskt och att resan till himlen snarare ska ses som en ”inre religiös 

upplevelse” än en faktisk fysisk resa121.  

                                                
120 Ibid. s. 223. 
121 Ibid. s. 223f. 
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5. Slutsatser 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och med diskussionerna om dessa som premisser ska 

vi försöka dra våra slutsatser. 

5.1 Feminism och demokrati inom islam 

5.1.1 I verkligheten 

Vi har sett att det finns olika sätt att förhålla sig till frågan om jämställdhet mellan könen och 

demokrati i anknytning till islam. Men något vi kan lägga märke till är att det finns många 

paralleller mellan de olika diskussionerna. Både i frågan om feminism och demokrati så finns 

det de som antar det orientalistiska/ occidentalistiska perspektivet och därmed är överens om 

att feminism och demokrati är västerländska i sin natur och därför oförenliga med islams 

värdegrund. Således menar många att jämställdhet mellan könen och demokrati endast kan 

införas i den muslimska världen genom att överge den muslimska värdegrunden. Men också 

bland muslimer återfinns starka röster som menar att islams värdegrund, i och med Koranens 

tydliga ställningstagande för jämlikhet, i allra högsta grad är förenlig med både feministiska 

och grundläggande demokratiska värden. Gemensamt för dessa debattörer är att de verkar 

möta samma motstånd, nämligen de traditionalistiska muslimer som lutar åt den 

occidentalistiska idétraditionen, och dessutom de som vill efterleva Koranens bud och 

profetens tradition så bokstavligt som möjligt. Därför ligger den grundläggande synen på 

Koranen och shari’a-lagarna och deras gudomliga härkomst i centrum för argumentation för 

och emot feminism och demokrati.  

Både de som är för feminism och de som är för demokrati inom islam använder sig i stort av 

ungefär samma argumentationsmetod. De menar att profeten på sin tid arbetade för 

förbättrade sociala villkor, både på det allmänna området bl.a. genom förbud av 

flickebarnsmord och i synnerhet för kvinnor bl.a. genom införande av arvsrätt för kvinnor. 

Man bör idag därför anamma islams ”sanna” jämställdhets- och jämlikhetsanda och fortsätta 

att driva utvecklingen vidare för kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter mer generellt. 

Både muslimska feminister och demokratiförespråkare menar att islams ”negativa” sidor 

härstammar från kultur snarare än religion. Feminister skyller kvinnornas sociala underläge på 

ett patriarkalt tolkningsföreträde inom islam, alltså att det i huvudsak är män som tolkat och 

stiftat lagar utifrån islams urkunder. Demokratiförespråkarna menar att många av de 
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sedvänjor som ”traditionalisterna” lägger sig till med, även om de omnämns i Koranen, 

härstammar från den förislamiska tiden på arabiska halvön. 

Anledningen till att det finns påtagligt många likheter i debatterna om feminism och 

demokrati inom islam beror troligtvis på att arbetet för kvinnors rättigheter och arbetet för 

jämställdhet mellan könen även ryms under demokratiparaplyet. Det är en grundläggande 

demokratisk princip att alla människor har samma värde, därför passar jämställdhetsfrågan 

utmärkt in i demokratifrågan. Då blir den naturliga följdfrågan om det egentligen finns någon 

anledning att skilja dessa frågor åt, som det i många fall görs, bl.a. i Fazlhashemis Vems 

islam?, i de undersökta läroböckerna och i den föreliggande uppsatsen. Det är en befogad 

fråga som det är svårt att hitta ett bra svar på.  

Bland de få skillnader som finns mellan diskussionerna kan nämnas att shura-begreppet, som 

av en del demokratiförespråkare muslimer jämställs med demokratins tanke om allmänna val. 

Men det finns även de som menar att shura inte alls kan liknas vid demokrati eftersom det 

inte innefattar demokratibegreppets historia och värderingar. Det finns även de som menar att 

religion och politik bör skiljas åt i största möjliga mån, att staten ska vara sekulär och 

religionen spela en mindre roll i stiftning av lagar. Men hur det ska genomföras rent praktiskt 

i frågor som rör t.ex. jämställdhet mellan könen och andra frågor som berörs i Koranen kan 

bli ett knivigt dilemma.  

Något som alla debattörerna verkar ha gemensamt, som Jonas Svensson också uttrycker i det 

reflekterande kapitlet i sin Muslimsk feminism, är att båda sidor, både de som är för och emot 

könens jämställdhet, gör anspråk på att företräda det ”sanna” islam. Det samma gäller också 

de som argumenterar för och emot demokrati mer generellt. Även om många, däribland 

Esposito och Fazlhashemi är överens om att det finns många olika islam så framgår det inte 

tydligt att de som tar ställning för eller emot vissa ”traditionalistiska” aspekter av islam ur ett 

icke-occidentalistiskt perspektiv är av samma åsikt. Det verkar snarare vara så att de olika 

debattörerna inom islam beskyller varandra för feltolkning än för att ha en annan likvärdig 

åsikt. Om det är bra eller dåligt är en annan vansklig fråga att ställa sig. Har man rätt att säga 

att de ”traditionalistiska” åsikterna är fel? Ur ett västerländskt perspektiv, genomsyrat av 

demokratiska ideal, är det självfallet så att det är fel att hysa antidemokratiska värderingar. 

Således är det även fel enligt skolans styrdokument, men vem har egentligen rätt att säga 
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vems subjektiva värderingar som är de rätta. För att göra det skulle vi behöva ett 

gudsperspektiv, och det verkar vi tyvärr sakna. 

5.1.2 I läroböckerna 

Läroböckernas kvalitet i redogörelsen för feminism och demokrati är varierande. Av de tre 

undersökta böckerna så korrelerar kvaliteten både med ålder och med storlek. Den yngsta 

boken, med det tjockaste islamkapitlet, är den som bäst redogör för den pågående debatten, 

samtidigt som den äldsta, med det tunnaste kapitlet, är den som gör det sämst. 

I den äldsta, Människan och tron nämns ingenting om att vissa muslimer tar aktivt 

ställningstagande för feministiska värderingar. I stycket som berättar om kvinnans och 

mannens olika roller i familjen så nämns inget om att det råder delade meningar om hur det 

faktiskt ska förhålla sig. Däremot nämner boken under rubriken ”Brott och straff, krig” att det 

finns ”grund för olika bedömningar” för hur islams lagar ska tillämpas. Boken poängterar på 

ett bra sätt att islam har blivit en viktig del i identiteten för människor i den muslimska 

världen efter kolonialtiden och att det varierar kraftigt mellan olika länder hur mycket 

religionen inverkar på det politiska livet. Det nämns att en del muslimer vill ha en sekulär stat 

där religionen blir en privatsak. Det nämns också att det i många länder finns spänningar 

mellan olika muslimska grupper.  

I frågan om kvinnosyn så kan Människan och tron verka homogeniserande och exotiserande. 

Man får lätt intrycket av att alla muslimer har samma syn på relationen mellan man och 

kvinna och att den skiljer sig markant från det vi är vana vid. Det samma gäller även i viss 

mån, om än inte i samma omfattning, för demokratisynen hos muslimer. Det framgår att det 

finns olika syn på tillämpningen av shari’a, men mellan raderna kan man utan vidare utläsa 

att alla muslimer vill att det ska tillämpas. I det avsnitt som talar om politik och islam så 

framkommer förvisso att en del muslimska länder styrs av en sekulär statsapparat och att det 

finns motsättningar mellan olika grupper av muslimer. Därav kan man dra slutsatsen att alla 

muslimer inte delar samma värderingar. Men ordet demokrati nämns inte och ska man läsa in 

det mellan raderna så tvingas man dra slutsatsen att en sekulär stat behövs för att demokrati 

ska vara genomförbart i den muslimska världen. Diskussionen bär med andra ord spår av det 

orientalistiska/ occidentalistiska perspektivet och det nämns ingenting om att en del muslimer 

vill förena islam med demokrati och feminism. 
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Nästa bok, Din eller min tro?, är ett steg i rätt riktning. Här berättas det att feministiska 

strömningar i världen även har förbättrat situationen för många muslimska kvinnor och att 

många muslimska kvinnor numer kräver bättre förhållanden. Här framkommer att muslimska 

kvinnor använder Koranen för att argumentera både för och emot användningen av slöja, att 

kvinnor numer även går till moskén för att delta i gudstjänsterna och att kvinnor har haft höga 

positioner inom sufismen. Boken tar även upp hedersvåld och kvinnlig omskärelse som 

företeelser som inte härstammar från islam. Författarna berättar att majoriteten av muslimer 

inte stöder radikala muslimska grupperingar och även att olika grupperingar har olika syn på 

hur en islamsk stat ska förverkligas. Här framkommer även att det finns olika förhållningssätt 

till Koranen, en del tolkar Koranen på ett sätt som gör den mer aktuell för den rådande 

tidsandan, en del håller sig till bokstavstrogen tolkning. Det står här även att nuvarande islam 

har influerats av många lokala seder som gör att religionen är annorlunda i olika delar av 

världen. Vad gäller shari’a framkommer här inte de olika förhållningssätten, det enda som 

står är att en god muslim ska följa shari’a. Att det finns olika syn, och skillnader mellan ideal 

och praxis, får man själv läsa mellan raderna. Alla premisser som behövs för att göra en sådan 

slutledning är tillgängliga, men det är inte alls säkert att en gymnasieelev klarar av det på egen 

hand. 

Din tro eller min? presenterar islam som en diversifierad religion. I frågan om jämställdhet så 

refereras även åsikter som inte passar in i det orientalistiska/ occidentalistiska perspektivet 

utan som hävdar att feminism och islam är förenliga, vilket måste betraktas som mycket 

positivt. Man redogör även för den traditionella occidentalistiska synen, att man ska följa 

Koranen till punkt och pricka vad gäller relationen mellan kvinna och man. Däremot saknas 

det icke-occidentalistiska perspektivet på en förening mellan demokrati och islam. Även om 

det uttryckligen står att Koranen omtolkas av många muslimer idag, så framkommer det inte 

att detta kan ske i riktning som tillåter en demokratisk muslimsk stat utan att sekularisera 

statsapparaten. Men av denna anledning kan man inte säga att boken verkar homogeniserande, 

men till viss del exotiserande ur denna synpunkt.  

Den tredje, och nyaste, undersökta läroboken, Relief A – livsvägar, ger en mycket bra bild av 

muslimernas olika ställningstaganden, både vad gäller demokrati och feminism. Här sätts 

fokus på islams jämlikhetsideal tidigt och detta exemplifieras även genom pilgrimernas vita 

klädsel. Boken redogör för de traditionalistiska värdena samtidigt som det understryks att de 

inte delas av alla muslimer. Det här är också den enda bok som uttryckligen nämner 
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feministiska rörelser inom islam, som just pekar på männens tolkningsföreträde som ett 

problem för muslimska kvinnor. De muslimska feministerna framhåller även jämlikhetsandan 

i Koranen som förebild för jämställdhetsfrämjande. Här visar dessutom de två intervjuade 

kvinnorna upp två väldigt olika personer, båda med anknytning till islam, vilket ger en bild av 

muslimska kvinnor som en diversifierad grupp. Boken uttrycker också att många muslimer 

stödjer tanken på demokrati i förening med Islam med Koranens jämlikhetsideal som 

utgångspunkt. Dessa kallas för modernister och nämns i samband med andra synsätt på islams 

förhållande till politik. De andra som nämns är de traditionalistiska, islamistiska och det 

sekularistiska som får representera de orientalistiska/ occidentalistiska idétraditionerna. I 

boken problematiseras även de bokstavstroendes idé på tolkning av Koranen. Här 

framkommer att många ogillar att tala om ”tolkning” i samband med Koranen, men här vill 

författarna mena att en text alltid måste tolkas. Därmed hamnar de bokstavstroende i en 

ganska svår sits eftersom deras tolkning blir en i mängden och inte nödvändigtvis ”rätt”. 

Relief A – Livsvägar uppvisar ett brett spektrum av muslimer, under devisen att ”[e]nhet är ett 

viktigt begrepp i islam, men islam är inte en enhetlig religion”.122 Här tar man upp 

feministiska argument för kvinnors rättigheter inom islam såväl som traditionalisternas syn på 

könsrollerna. Även argument för en förening mellan islam och demokrati omnämns i texten, 

men också de övriga occidentalistiska/ orientalistiska synsätten. Här är inte frågan om 

homogenisering, och inte heller någon exotisering av islam som helhet. 

5.1.3 Likheter och skillnader 

Som sagt så finns skillnader i kvalitet vad gäller läroböckernas redogörelse för feminism och 

demokrati. Allt ifrån texter som kan vara homogeniserande och exotiserande till texter som 

presenterar muslimer som människor med ett brett spektrum av åsikter. Det är påtagligt stor 

skillnad mellan den äldsta och den yngsta av de undersökta böckerna, där jag skulle vilja säga 

att den yngsta ligger väldigt nära det sätt på vilket debatterna ter sig inom islam i den litteratur 

som jag studerat. Av förklarliga skäl saknas en del djup, men för övrigt ger Relief A – 

Livsvägar en mycket bra bild av de diversifierade muslimerna vad gäller demokrati och 

jämställdhetsfrågor. Även Din tro eller min?, som är den näst yngsta boken i undersökningen 

presenterar olika åsikter vad gäller kvinnosyn inom islam, men är inte riktigt lika bra på att 

presentera en demokratisyn som rör sig utanför den occidentalistiska idétraditionen vilket ju 

                                                
122 Tidman & Wallin. s. 112. 
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faktiskt finns ibland muslimer idag. Dessa svårigheter är än mer påtagliga i Människan och 

tron som inte uttryckligen lämnar det orientalistiska/ occidentalistiska synsättet i frågor 

rörande vare sig feminism eller demokrati. Det kanske inte är en tillfällighet att det är den 

nyaste och tjockaste boken som ger den bästa bilden. Som Härenstam uttryckte i sin 

undersökning 2006 så har läroböckerna blivit betydligt bättre sedan 1993, och den 

utvecklingen har kanske fortsatt sedan dess. Både Din tro eller min? och Relief A – Livsvägar 

presenterar islam som förenligt med skolans grundläggande värderingar, som de framställs i 

läroplanen, i de allra flesta fall, och där de hamnar i strid med varandra får man argument att 

bemöta motstridiga värderingar. Undantaget är möjligtvis bristen på ett icke-occidentalistiskt 

argument för demokrati inom islam i Din tro eller min?, men förutom det så håller de båda 

läromedlen, i synnerhet det yngsta, hög kvalitet. De verkar inte homogeniserande i något fall, 

och inte heller exotiserande förutom sagda problem vad gäller demokratifrågan. Vad gäller 

människan och tron kan vi inte vara lika positiva. Den är till viss del både homogeniserande 

och exotiserande, i synnerhet i jämställdhetsfrågan. Här nämns inte olika synsätt på könen 

utan endast Koranens föreskrifter, och ingen demokrativänlig syn på islams förhållande till 

politiken presenteras, även om det nämns att det finns olika syn på hur lagstiftning och stat 

bör skötas bland muslimer. 

5.2 Den allmänna uppfattningen om islam 

Som visades i kapitel 2.3.1 så är islamofobin påtaglig i Sverige. Enligt integrationsverket så är 

åtminstone c:a 40 % av Sveriges befolkning mer eller mindre islamofobiska. Och 

anmärkningsvärt är att hela 66,4 % (2004) menar att grundläggande värderingar inom islam 

inte är förenliga med grundläggande svenska värderingar. Dessa 66,4 % bär med största 

sannolikhet på ett orientalistiskt/ occidentalistiskt perspektiv, kanske till stor del färgat av de 

kängor som förekommer i den offentliga debatten kring islam och de rådande förhållanden i 

många muslimska länder såsom Afghanistan, Saudi-Arabien, Somalia, etc. Debattörer som 

t.ex. Sara Mohammad bär också på ett orientalistiskt synsätt och det smittar antagligen via 

hennes debattinlägg. Hon och många andra verkar inte debattera emot kvinnoförtryckande 

eller demokratifientliga tolkningar av islam utan snarare emot islam i sig. Naturligtvis har 

dessa debattörer ett visst inflytande över opinionen som inte ska underskattas. Intressant i det 

här sammanhanget är att islamofobi verkar korrelera ganska väl med utbildningsnivå och 

bostadsort. Boende i storstäder hyser mer sällan islamofobiska åsikter och detsamma gäller 

högutbildade personer. Just utbildningens korrelation är intressant för oss, det visar att ju mer 
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man lär sig om islam, desto mindre islamofobisk blir man. Detta kan ses som ett mycket gott 

betyg åt skolans religionsundervisning. Dock specificeras inte vilken nivå av utbildning, 

gymnasie- eller högskola, som korrelerar med islamofobins tillbakagång. Det är svårt att 

uttala sig om hur den allmänna bilden av muslimen egentligen ser ut, om den bär på spår av 

homogenisering och exotisering. Men ska man dra slutsatser utifrån integrationsverkets 

statistik så verkar graden av homogenisering och exotisering vara ganska stor i och med det 

faktum att så många ser islams värderingar som oförenliga med svenska och mer än hälften av 

de tillfrågade 2004 säger att muslimer inte är som svenskar i allmänhet. 

5.2.1 Korrelation med läroböckernas bild 

Det verkar finnas ett stort mått homogenisering och exotisering i den allmänna uppfattningen 

om muslimer. Denna bild korrelerar dåligt med den bild som presenteras i Relief A – 

Livsvägar och Din tro eller min?, men kan i viss mån korrelera med bilden som presenteras i 

Människan och tron. Det är direkt felaktigt att kalla Människan och tron för en islamofobisk 

bok, men om man ser homogenisering och exotisering som möjliga orsaker till uppkomst av 

islamofobiska föreställningar så är det inte alls omöjligt att just denna bok i viss mån bidrar 

till uppkomsten av sådana. Bilden som presenteras häri är i mångt och mycket homogen och 

exotisk, även om den inte är nedvärderande, och en del av de värderingar som tillskrivs 

muslimer, såsom särskiljande av könen, strider mot skolans grundläggande värderingar. Detta, 

som kan tolkas som en främlingsfientlig åsikt, ska enligt läroplanen bemötas med kunskap 

och goda argument, något som inte görs i samma kontext. De andra två undersökta 

läroböckerna uppvisar en variation av värderingar som hyses av muslimer, varav en del är 

förenliga med grundläggande ”svenska” värderingar och även de som uttrycks i skolans 

läroplan. I de två redovisas såväl orientalistiska/ occidentalistiska tankegångar som argument 

och åsikter som skiljer sig från denna idétradition. Således är inte Relief A- Livsfrågor och 

Din tro eller min? homogeniserande eller exotiserande i någon större utsträckning. Båda dessa 

ger goda argument för ställningstaganden som är förenliga med både islams och skolans 

värderingar.  

Även om islamofobin är påtaglig i Sverige, så är det inte den bild av Islam som är i 

majoritetsställning. Om c:a 40 % är islamofobiska så innebär det att c:a 60 % är icke-

islamofobiska. Om vi ska betrakta homogenisering och exotisering som en stor orsak till 

uppkomst av islamofobiska föreställningar så korrelerar de undersökta läroböckerna i studien 
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och den allmänna uppfattningen om islam faktiskt ganska bra. En av de tre undersökta 

böckerna kan verka homogeniserande och exotiserande både vad gäller feminism och 

demokrati, och en av dem kan i viss mån verka exotiserande vad gäller muslimers 

demokratisyn. Men naturligtvis är det inte så enkelt. 

Kopplat till tidigare forskning kan vi se att homogeniseringen och exotiseringen har minskat 

över åren, och således är det kanske inte slump att den äldsta av studiens böcker är den bok 

som bär på mest av den varan. Med detta i åtanke ska vi påminna oss om att de flesta som 

hyser de islamofobiska föreställningar som framkommer i bl.a. integrationsbarometern inte 

har läst de läromedel som studeras i den här studien. De har läst, om några alls, äldre 

läroböcker, som troligtvis har större grad av homogeniserande och exotiserande 

framställningar av muslimer än de som omfattas av den här studien. Av det kan vi dra 

slutsatsen att summan av islamofobiska föreställningar bland svenskar kommer att minska ju 

längre tiden går i samband med att en allt större del av befolkningen har läst yngre läroböcker.  

5.3 Skolans relation till islamofobi 

Nu är alla premisser framlagda, kvar återstår bara att knyta ihop säcken och svara på 

uppsatsens övergripande frågeställning: Bidrar läromedel för gymnasiets A-kurs i 

religionskunskap till en homogenisering och exotisering i föreställningen av muslimer?  

Vi har sett att det i dagens läromedel finns redogörelser av islam som kan verka 

homogeniserande och exotiserande, och vi har sett att det med största sannolikhet finns ett 

stort mått av homogenisering och exotisering i föreställningen av muslimer hos gemene man. 

Tidigare forskning har visat att det finns brister i redogörelsen av islam i äldre läroböcker. Det 

kan inte uteslutas att läsarna av dessa, Sveriges vuxna befolkning, har ärvt en del av sin 

tämligen exotiska föreställning om muslimer därifrån. Detta kan vara en förklaring till att så 

många svenskar menar att islams värderingar är oförenliga med grundläggande svenska 

värden. Det kan således inte heller uteslutas att framtida föreställningar om muslimer kan 

präglas av en del av de homogena och exotiska föreställningar som presenteras i somliga av 

dagens läroböcker. Det är helt klart att en sådan risk finns, därmed ligger ett stort ansvar på 

lärarna att fylla i eventuella luckor som lämnas av brister i läromedlen. I synnerhet gäller detta 

i de fall då läromedlen presenterar en bild av islams värderingar som strider mot skolans 

grundläggande värderingar. Som tydligt framgår av den här studien så finns det möjligheter 

att tolka islams urkunder på ett sätt som är förenligt med både feministiska ideal och 



44 
 
 

demokrati. Detta måste framkomma tydligt i religionsundervisningen, annars finns det en risk 

att skolan blir en grogrund för islamofobiska föreställningar och att eleverna inte själva 

kritiskt kan granska de grodor som ibland hoppar fram i den offentliga debatten rörande islam.  

Det ska dock sägas att även om det inte helt kan uteslutas att läromedel är en bidragande orsak 

till islamofobiska föreställningar så är underlaget för att faktiskt hävda att så är fallet mer eller 

mindre obefintligt. Det är mer troligt att den påtagliga islamofobin i Sverige är orsakad av 

okunskap och fördomar än att den är orsakad av läromedel, det vittnar inte minst 

integrationsbarometerns påvisade korrelation mellan utbildningsnivå och islamofobi. Så att 

säga att läromedlen är en orsak till islamofobiska föreställningar vore felaktigt, men vi kan 

inte utesluta att de kan vara en orsak till homogenisering och exotisering i bilden av muslimer. 

Slutsatsen är alltså att läromedlen kan bidra till en homogeniserad och exotisk bild av 

muslimer, detta kan inte uteslutas. Av de läroböcker som granskats här framställer en, 

Människan och tron, muslimer på ett sätt som mycket väl kan verka homogeniserande och 

exotiserande. Därmed kan läraren inte blint lita på att en svensk lärobok, inte ens om den är 

skriven efter 2003, uppvisar ett brett spektrum av åsikter inom islam. Den kan innehålla 

information som framställer islams värderingar som stridande mot skolans, utan att presentera 

motargument som säger att det finns tolkningar bland dagens muslimer som gör islam förenlig 

med skolans värderingar. Om inte läraren i dessa fall tar upp ämnet till diskussion och på egen 

hand visar att islam kan vara förenligt med skolans värderingar så bryter denne mot vad som 

uttryckligen står i läroplanen, nämligen att ”[f]rämlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. Naturligtvis är det bara bra att 

lyfta upp kontroversiella ämnen till öppen diskussion, och därmed vända ett bristfälligt 

läromedel till något positivt. Men ett sakligt och allsidigt läromedel, som t.ex. Relief A – 

Livsvägar vore definitivt att föredra.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns en viss risk att dagens läromedel har 

homogeniserande och exotiserande effekt på elevernas föreställning om islam och muslimer. 

Därmed kan inte heller uteslutas att religionsundervisningen i skolan i någon mån bidrar till 

islamofobiska föreställningar ibland svenskar.  
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6. Avslutande reflektioner 
Min slutsats är, tycker jag, en aning nedslående. Efter att ha fördjupat mig i den tidigare 

forskningen och läst några andra uppsatser på närliggande ämnen hade jag en förhoppning om 

att de färska läromedlen skulle uppvisa en bild som bra stämde överens med islam i 

verkligheten. Forskningen säger att läromedlen tidigare har blivit bättre och bättre, så nu 

borde de ju vara tillräckligt bra för att inte riskera att bidra till främlingsfientliga åsikter. 

Istället fick jag dra slutsatsen att de fortfarande finns en viss risk att läromedlen är, om inte 

missvisande, så i alla fall homogeniserande och därmed även kan bidra till islamofobiska 

föreställningar. Även om jag i mina studier stött på bra läromedel också så kan jag inte bortse 

från det faktum att en del elever idag troligtvis läser läroböcker som presenterar muslimer på 

ett ensidigt sätt. Studiens resultat kastar ljus över lärarens roll, som förmedlare av kunskap. 

Läraren kan inte blint lita på sin lärobok utan måste ständigt sätta sig in i djupare forskning 

för att ha tillräcklig kompetens för att inte misslyckas med sitt uppdrag. Det kan låta 

arbetsamt att som lärare, utöver undervisning och administration även sätta sig in i högre 

forskning. Men detta gör med största sannolikhet läraryrket mer utmanande och stimulerande, 

samtidigt som undervisningen säkerligen får en högre kvalitet. Just diskussionerna kring 

feminism och demokrati inom islam är lysande exempel på hur det kan finnas värderingar 

som strider mot skolans värdegrund som inte med nödvändighet följer av religionen. Javisst 

finns det muslimer som har en kvinnosyn eller en åsikt om brott och straff som strider mot 

grundläggande svenska värderingar, men dessa åsikter behöver inte nödvändigtvis följa av 

islam. Detta kan inte understrykas nog. Islam är inte med nödvändighet förenat med 

kvinnoförtryck, dödstraff och autokrati. Det finns gott om muslimer som, ur ett icke-

occidentalistiskt perspektiv, argumenterar för feminism och demokrati. Förhoppningsvis har 

alla religionslärare sagda kompetens, men det kan ändå inte uteslutas att undervisningen i 

skolan, om den styrs av en lärobok, kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av 

islamofobiska föreställningar.  

I och med detta så är uppsatsens syfte uppfyllt. Den slutsats som har nåtts förefaller att följa 

av de premisser som häri har presenterats. Naturligtvis vore det en god idé att i ett framtida 

arbete ge dessa (kanske lite väl) allmängiltiga resultat en mer jordnära anknytning i en mer 

omfattande studie, men det arbetet lämnar jag tillsvidare åt någon annan. 
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